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Psicóloga (o), fique por dentro das últimas notícias sobre ações, deliberações e eventos relacionados ao 
Conselho Regional de Psicologia 3ª Região BA-SE

APAF aprova projeto de desmembramento do CRP-03 

Foi aprovado durante a última APAF, Assembléia das Políticas, da Administração e das Finan
do Sistema Conselhos de Psicologia, realizada nos dias 15 e 16 de maio deste ano, o projeto de
desmembramento do CRP-03 e a formação do Conselho Regional de Psicologia do Estado de 
Sergipe. A aprovação do projeto foi uma conquista da categoria, decorrente dos esforços do 
CRP-03 juntamente com o Comitê Gestor da Seção Sergipe para atender melhor as (os) 
psicólogas (os) da região. É o Conselho de Psicologia mais perto de você! 

Abertura do VII CNP será transmitida online dia 03 de junho 

O VII Congresso Nacional da Psicologia, que será realizado entre os dias 3 e 6 de junho de 
2010, na cidade de Brasília-DF, terá sua abertura transmitida pela internet, a partir das 14h, 
através do site www.pol.org.br. Somente as (os) delegadas (os) eleitas (os) nos Congressos 
Regionais participarão do Congresso, partindo daí, a importância da transmissão ao vivo para 
que outras (os) profissionais também possam acompanhar o primeiro dia do evento. O CNP 
instância máxima de deliberação do Sistema Conselhos de Psicologia, que acontece a cada tr
anos, onde são definidas as diretrizes que nortearão as ações dos Conselhos de Psicologia. Este 
ano, o Congresso tem como tema Psicologia e compromisso com a promoção de direitos: 
um projeto ético-político para a profissão e discutirá os seguintes eixos: eixo 1 
aperfeiçoamento democrático do Sistema Conselhos; eixo 2 - construção de referências e 
estratégias de qualificação para o exercício profissional, e o eixo 3 - diálogos com a sociedade 
e com o Estado. 

Fique por dentro das notícias do VII CNP, durante os quatro dias de Congresso, no site do 
Conselho Federal de Psicologia: www.pol.org.br.  

  

Seminário Nacional Psicologia e Diversidade Sexual 
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direitos na cidade de Brasília-DF. Para saber mais sobre o encontro e fazer sua inscrição para 
participar do evento, acesse: http://diversidade.pol.org.br/. 

Seminário discute atuação dos psicólogos no Suas 

  

Entre os dias 21 e 23 de junho está agendado o Seminário Nacional “A atuação das (os) 
psicólogas (os) no Sistema Único de Assistência Social” com transmissão online atravé
página: http://psisuas.pol.org.br. O objetivo do encontro é construir, e discutir referê
para a atuação das (os) profissionais nos  Serviços de Proteção Social do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS), possibilitando uma reflexão entre os agentes institucionais e as
contribuições das (os) psicólogas (os) no âmbito do SUAS. Para ter outras informações sobre o
Seminário clique aqui.  

 

 

Agenda do CRP-03. Participe!  
 

10 de junho: Reunião do Grupo de Trabalho Psicologia e Relações Raciais às 19h, no 
CRP-03. Informações: gtprr@crp03.org.br. 

8 de junho: Reunião do  Grupo de Trabalho Relações de Gênero e Psicologia às 18h, 
no CRP-03. Informações: gtrgp@crp03.org.br. 

Acesse também informações sobre concursos, cursos, eventos e congressos 

no site do CRP-03 - www.crp03.org.br 
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Expediente: 

Assessoria de Comunicação 

Jornalista responsável: Gabriela Bastos 

Conselho Regional de Psicologia 3ª Região Bahia e Sergipe  

 

End: Rua Professor Aristides Novis, 27, Federação - Salvador - Bahia  

Tel: (71) 3247-6716  Ramal 212. E-mail: comunicacao@crp03.org.br  

Voltar
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