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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

Envie seu manifesto contra a aprovação do Ato Médico

Psicólogas (os), a mobilização continua! Envie o manifesto para as (os) senadoras (os) pela 

não aprovação do projeto. 

Conselho terá expediente alterado entre os dias 23 de dezembro e 03 de 
janeiro 
As atividades do Conselho serão interrompidas às 17h do dia 22 de dezembro,

quarta-feira, e retomadas no dia 03 de janeiro de 2011, segunda-feira. Relembramos 

que, nosso horário de funcionamento vai das 9h às 17h30min de segunda-feira à sexta-feira. 

CONPSI abre inscrições 

Para se inscrever no evento e também saber mais informações acesse: 

http://www.conpsi7.ufba.br/. 

  

O 7° Congresso Norte e Nordeste da Psicologia (CONPSI) acontecerá entre os dias 11 e 14 de 

maio de 2011, no Centro de Convenções da Bahia e tem como tema Psicologia e Saberes 

Psicológicos e suas Interconexões. O Congresso é uma realização do Conselho Regional de 

Psicologia da Bahia em conjunto com o Instituto de Psicologia (IPS) da Universidade Federal da 

Bahia (UFBA), apoiado pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia 

(ANPEPP) e pelo Sistema Conselhos de Psicologia (Conselho Federal de Psicologia e Conselhos 

Regionais de Psicologia). O evento tem a finalidade de ampliar a interlocução entre 

pesquisadoras (es) e profissionais potencializando a melhoria continuada da prática profissional 

e maior inserção da pesquisa nos problemas que desafiam as (os) psicólogas (os), estimular o 

debate sobre problemas nacionais e regionais como contexto indispensável à produção de 

conhecimento e intervenção profissional em Psicologia, promover o encontro e a troca de 

experiências entre as (os) participantes e discutir e propor formas de mecanismos que 

contribuam para a formação de novas (os) psicólogas (os) e pesquisadoras (es) em Psicologia.  

Participantes do I Psinep fazem carta com resultados do evento 

Os participantes do I Encontro Nacional de Psicólogas (os) Negras (os) e Pesquisadoras(es) 

sobre Relações Interraciais e Subjetividade no Brasil, I PSINEP, que aconteceu em outubro de 

2010 redigiram uma carta comentando os resultados do evento. Para ler o documento clique 

aqui.  

Atuação da (o) psicóloga (o) no Sistema Prisional é tema de discussão 
entre Conselhos e MPF 

Uma audiência pública foi realizada no início de dezembro, em Porto Alegre (RS), com intuito 

de instruir a atuação do Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul para atuação sobre a 

Resolução n° 09/2010, do Conselho Federal de Psicologia, debatendo a legalidade e a

constitucionalidade do artigo 4º da Resolução, que vedou às (aos) psicólogas (os) a realização 
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de exame criminológico e a participação em ações ou decisões que envolvam práticas de 

caráter punitivo e disciplinar. O presidente do CFP, Humberto Verona, representantes de 11 

Conselhos Regionais e psicólogas (os) do Sistema Prisional participaram da audiência. Veja a 

notícia aqui. 

 

 

Agenda do CRP-03. Participe!  
 

20 de dezembro: Reunião d Grupo de Trabalho Relações de Gênero e Psicologia, às 

16h30min, 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: 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: 0

© Copyright 2006 INSIX Soluções Inteligentes Ltda.   
Todos os direitos reservados.   

Page 3 of 3NEWSIX 2005

1/1/2004http://newsix2.insix.com.br/admin/NLTNewsletterVisualizar.aspx?cod_newsletter_nlt=1...


