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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 posse do XIII Plenário com sucesso 

O XIII Plenário do CRP-03, eleito pela categoria em 27 de agosto de 2010, tomou posse na 

manhã do dia 25 de setembro de 2010, na Sede do Conselho. A Cerimônia foi iniciada com fala 

da Presidente do XII Plenário, Luciana França, fazendo uma avaliação do trabalho do XII

Plenário e prestando uma homenagem a Marilda Castelar, que presidiu o XII plenário de 26 de 

setembro de 2007 a 25 de maio de 2010, se afastando para concorrer às eleições do Conselho 

Federal de Psicologia de onde irá contribuir a partir de janeiro de 2011 para a consolidação do 

projeto de uma Psicologia socialmente referenciada. A Cerimônia de posse foi seguida por uma 

confraternização entre antigas (os) e novas (os) conselheiras (os), funcionárias (os) e demais 

parceiras (os) entre eles psicólogas (os), estudantes de Psicologia, Associação Metamorfose 

Ambulante (AMEA), entre outros. 

Clique aqui e conheça as (os) novas (os) conselheiras (os) do CRP-03.  

CRP-03 visita Seção Sergipe 

O Projeto de Visita às Subsedes do CRP-03, que vem sendo realizado em algumas 

cidades do interior da Bahia, foi ampliado e chega à Seção Sergipe. Durante esses dias 

será realizado encontro com a categoria de psicólogas (os), com a participação da Psicóloga

Orientadora (COF) da Seção Sergipe e da Bibliotecária do CRP-03. Também serão realizadas 

palestras interativas junto aos estudantes de Psicologia e professores/as das Faculdades de 

Aracaju - SE. Na oportunidade, será divulgada a Biblioteca Virtual em Saúde – Psicologia (BVS-

Psi) e demais bibliotecas da Rede BVS.  As inscrições devem ser feitas pelo email: 

cofsecao@crp03.org.br.  

Data: 05 de outubro de 2010 

Horário: 18h30min  

Endereço: Seção Sergipe - Praça da Bandeira, nº 465, Edf. Clinical Center, sala 02 - térreo. 

Aracaju-SE.  

Informações: cofsecao@crp03.org.br / (79) 3214-2988.  

  

Comemoração do Dia da Psicologia Latino-Americana terá debate on line 

A União Latino-Americana de Entidades da Psicologia (ULAPSI) realizará no dia 06 de outubro 

de 2010, às 19h30min, o debate on line “Uma Psicologia para a América Latina: entre nessa 

conversa!”, que será transmitido ao vivo através do site do Conselho Federal de Psicologia: 

www.pol.org.br. O debate comemora o Dia da Psicologia Latino-Americana, celebrado no dia 8 

de outubro, e terá debatedores de cinco países, incluindo o Brasil. Para saber mais informações 

escreva para: eventos@pol.org.br ou acesse nosso site www.crp03.org.br.  
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Inscrições para o I PSINEP encerram 7 de outubro 

O I Encontro Nacional de Psicólogos Negros e Pesquisadores sobre as Relações Internacionais e

Subjetividade no Brasil (PSINEP), será realizado de 13 à 15 de outubro no Instituto de 

Psicologia da Universidade de São Paulo (USP). O evento tem como objetivos:  

“Promover a organização de um segmento da categoria de psicólogos que, por suas

especificidades étnico-raciais, enfrenta barreiras sociais para seu pleno desenvolvimento, 

fomentando o aprofundamento das discussões, além de apresentar um panorama dos estudos 

e trabalhos desenvolvidos sobre a questão racial e ampliar as linhas de pesquisa e trabalhos 

relacionados a essa temática”. 

As inscrições estão abertas na internet até o dia 07 de outubro. Após esse prazo as 

inscrições só poderão ser feitas a partir do dia 13 de outubro, no local do evento.

Informações e inscrições no site: http://psinep.pol.org.br/.  

 

 

I Seminário Nacional da Psicologia na Saúde Suplementar: Condições e 
Relações de Trabalho das(os)  Psicólogas(os) 

O Conselho Regional de Psicologia e o Sindicato dos (as) Psicólogos (as) do Estado da Bahia 

realizarão I Seminário Nacional da Psicologia na Saúde Suplementar: Condições e Relações de 

Trabalho das(os)  Psicólogas(os), no dia 09 de outubro de 2010, às 8h30min, na Sede do 

Conselho (Rua Aristides Novis, nº 27, Federação. Salvador-BA). Participe e faça sua inscrição 

através do e-mail: eventos@crp03.org.br.  
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Agenda do CRP-03. Participe!  
 

01 de outubro: Reunião do Grupo de Trabalho Combate a Homofobia, às 19, no 

CRP-03. Informações: gtch@crp03.org.br.  

04 de outubro: Reunião do Grupo de Trabalho de Relações de Gênero e Psicologia, 

às 16h30min, no CRP-03. Informações: gtrgp@crp03.org.br. 

07 de outubro: Reunião do Grupo de Trabalho Psicologia e Relações Raciais, às 19h, 

no CRP-03. Informações: gtprr@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

   CRP 
   Limite: 100000 Atual: 18176
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