
 

 

Boletim Eletrônico nº 171 

08 de abril de 2010

 

 

Psicóloga (o), fique por dentro das últimas notícias sobre ações, deliberações e eventos relacionados ao 

Conselho Regional de Psicologia 3ª Região BA-SE

CREPOP inicia pesquisa sobre atuação profissional das (os) psicólogas 
(os) nos Serviços Hospitalares do SUS 

O Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas do CRP-03, CREPOP-03, inicia 

pesquisa sobre Atuação Profissional de Psicólogas (os) nos Serviços Hospitalares do

SUS e conta com a sua participação. A pesquisa é desenvolvida nacionalmente com o objetivo 

de sistematizar o conhecimento referente às práticas da Psicologia, aplicadas aos servi

hospitalares do SUS e difundir este conhecimento em formato de referencia técnica para a 

atuação profissional. A primeira fase da pesquisa é a participação através do questionário

line e o segundo momento é um encontro entre (as) os profissionais que atuam diretamente 

nos serviços desta política. Em Salvador, o encontro será no dia 17 de abril, das 9h 

17h, na sede do Conselho - Rua Professor Aristides Novis, nº. 27, Federação. Já 

Aracaju, o encontro acontecerá no dia 8 de maio, das 9h às 17h, na Seção Sergipe 

Praça da Bandeira, nº. 465, Edf. Clinical Center – Sala 02, Centro. As inscrições podem

ser feitas através do e-mail: crepop03@crp03.org.br.  Participe e contribua com a constru

das referências técnicas para nossa atuação! 
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1ª Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária 

Entre os dias 23 e 25 de março aconteceu em Brasília a 1ª Conferência Nacional de Defesa 

Civil e Assistência Humanitária. Representantes da sociedade civil elaboraram mais de 100 

propostas de diretrizes que servirão como base para a formulação de políticas públicas, foram
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aprovadas na 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária.  Conheç

propostas aqui. 

7 de abril: dia mundial da saúde 

Na semana do Dia Mundial da Saúde, comemorado dia 7 de abril, o Conselho Federal de 

Psicologia relembra as ações já desenvolvidas e em processo, em defesa da saúde pública, pelo 

trabalho multiprofissional na área, pela humanização no atendimento aos portadores de 

sofrimento mental e outros progressos alcançados. O tema escolhido pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS) para a campanha deste ano “1000 Cidades, 1000 Vidas". Mais informações, 

acesse o site.  

CFP promoverá debate on line sobre acupuntura 

O Conselho Federal de Psicologia realizará no dia 12 de abril, às 19h, o debate on-line sobre 

acupuntura através da página do CFP: www.pol.org.br.  Assuntos como Psicologia e Medicina

Tradicional Chinesa – MTC – Acupuntura: Ciência, tradição e políticas públicas de saúde ser

foco das discussões. Para saber mais clique aqui. 

 

 

Agenda do CRP-03. Participe!  
 

13 de abril: Reunião do Grupo de Trabalho em Relações de Gênero e Psicologia, 

18h, no CRP-03. Informações: gtrgp@crp03.org.br.  

14 de abril: Reunião da Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito, às 19h, no 

CRP-03. Informações: cmht@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 

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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