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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

CRP-03 realiza etapa regional do VII Congresso Nacional da Psicologia

O Conselho Regional de Psicologia da 3ª Região BA/SE realizará o VII Congresso Regional da

Psicologia, o COREP, entre 30 de abril e 2 de maio, no Hotel Monte Pascoal – Avenida Oce

n° 591, Barra, Salvador –BA. Na etapa regional participarão apenas as (os) 80 delegadas (os) 

eleitas (os) nos Pré-congressos de Aracaju, Porto Seguro, Salvador e Vitória da Conquista 

realizados no mês de março deste ano. Estudantes e convidadas (os) podem participar como

observadores, apenas 1 por faculdade. No COREP são inscritas as chapas para as eleições nos 

Conselhos Regionais e no Conselho Federal de Psicologia. Além disso, são apreciadas as teses 

nacionais e eleitas (os) as (os) delegadas (os) que irão participar do VII Congresso Nacional da 

Psicologia marcado entre os dias 3 e 6 de junho, em Brasília com o tema “Psicologia e

Compromisso com a Promoção de Direitos: Um projeto ético-político para a profissão”. 

CREPOP -03 realizará pesquisa sobre atuação profissional de psicólogos
(as) nos serviços hospitalares do SUS em Aracaju 
O Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas do CRP-03, CREPOP

realizou no dia 17 de abril em Salvador, a pesquisa sobre Atuação Profissional de Psicó

(os) nos Serviços Hospitalares do SUS e agora será a vez de Aracaju sediar o encontro. 

pesquisa será realizada com as (os) profissionais de Sergipe no dia 8 de maio, das

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. Para 

outras informações ligue: (71) 3336-6168. 

Participe e contribua com a construção das referências técnicas para nossa atuaçã
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CFP disponibiliza materiais de referência para profissionais e estudantes 
de Psicologia 

O Conselho Federal de Psicologia está disponibilizando através do CREPOP, materiais de 

referência para estudantes e profissionais no auxilio de pesquisas e trabalhos acadêmicos. J

possível acessar os quatro primeiros documentos disponibilizados no site do CREPOP. Leia mais 

aqui.  

Participe da Pesquisa Nacional sobre o Título de Especialista 

O Conselho Federal de Psicologia concede a psicólogas (os), desde o ano de 2000, o Título de 

Especialista que confirma a especialização profissional das (os) psicólogas (os) em 11 

especialidades. Objetivando mensurar o reconhecimento do Título de Especialista para a

categoria e cursos de Psicologia, o CFP inicia a Pesquisa Nacional sobre o Título de

Especialista em Psicologia. Para responder o questionário e acessar a pesquisa clique 

aqui.  

 

 

Agenda do CRP-03. Participe!  
 

06 de maio: Reunião do Grupo de Trabalho Psicologia Jurídica às 18h30, no CRP-03. 

Informações: gtpjuri@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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