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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

Psicóloga (o), confira as teses aprovadas nos Pré-congressos da Bahia e 
Sergipe  

O Conselho Regional de Psicologia da 3ª Região BA/SE realizou no mês de março quatro

congressos na Bahia e Sergipe mobilizando boa parte das (os) psicólogas (os) das regi

garantindo o sucesso dos eventos. Durante os Pré-congressos foram eleitas (os) as (os) 

delegados para participar do VII Congresso Regional da Psicologia que será realizado entre os 

dias 30 de abril e 2 de maio. Também foram discutidas e aprovadas as teses do CRP-03. Para 

ver as teses aprovadas clique aqui. 

CREPOP-03 realizará treinamento na Seção Sergipe 

No próximo sábado, 27 de março, a partir das 10h, o CREPOP-03 realizar

treinamento CREPOP na Seção Sergipe (Praça da Bandeira, 465, Edf. Clinical Center 

Sala 02, Centro, Aracaju-SE). No treinamento será apresentado o projeto CREPOP, bem 

como as possibilidades e potencialidades do Centro no fortalecimento da profissão. Para

participar envie um e-mail para crepop03@crp03.org.br com os seguintes dados:nome, 

telefone de contato e área da política pública em que atua. Psicóloga (o), a sua presen

é de fundamental importância para contribuir na criação de mecanismos que fortaleçam uma 

atuação qualificada da categoria nas políticas públicas. 

Biblioteca do CRP-03 disponibiliza materiais em braile  

Como forma de promover acessibilidade à informação a todas (os), o Conselho Federal de 

Psicologia disponibiliza algumas publicações em formato braile. A biblioteca do CRP-03 disp

de algumas dessas publicações que podem atender a psicólogas (os), estudantes de Psicologia 

e outras (os) interessadas (os). Veja os itens que estão disponíveis no nosso acervo: 

Página 1 de 4NEWSIX 2005

5/4/2010http://newsix2.insix.com.br/admin/NLTNewsletterVisualizar.aspx?cod_newsletter_nlt=1...



 

 

 

 

 

A consulta aos materiais pode ser feita na biblioteca que funciona na sede do CRP-03 (Rua 

Professor Aristides Novis, n° 27 – Federação, Salvador – BA). O funcionamento é de segunda a 

sexta-feira das 8h às 17h. O telefone para contato é o (71) 3247-6716, ramal 214. E-

biblioteca@crp03.org.br.  

JORNAL DO FEDERAL. Brasília, DF: CFP, n. 85, out. 2006. 

JORNAL DO FEDERAL. Brasília, DF: CFP: n. 88, dez. 2007. 

JORNAL DO FEDERAL. Brasília, DF: CFP, n. 89, jan. 2008. 

JORNAL DO FEDERAL. Brasília, DF: CFP: n. 92, mar. 2009. 

JORNAL DO FEDERAL. Brasília, DF: CFP, n. 93, jun. 2009. 

JORNAL DO FEDERAL. Brasília, DF: CFP: n. 95, dez. 2009. 

CFP publica documento sobre regulação da saúde mental no Brasil 

1ª parte  

2ª parte  

3ª parte  

O Conselho Federal de Psicologia publicou o documento “A regulação estatal sobre saúde 

mental no Brasil e suas implicações sobre os serviços de psicologia e psicoterapia na Saúde 

Suplementar”. O documento foi dividido em três partes que estão abaixo: 

Veja o material lançado pelo CFP contra o monitoramento eletrônico de 
apenados 

Acesse o folder publicado pelo Conselho Federal de Psicologia contra o monitoramento 

eletrônico de apenados e envie também um manifesto aos parlamentares. Afinal, preso 

também é gente. “E gente precisa é de gente!”.  

 

Agenda do CRP-03. Participe!  
 

30 de março: Reunião do Grupo de Trabalho em Relações de Gênero e Psicologia, 

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

30 de março: 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 
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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

   CRP 
   Limite: 100000 Atual: 65229
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