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»  Jornal  do  CRP-03  terá  espaço  para
publicação de artigos
A partir  da próxima edição,  o  Jornal do CRP-03,  que
corresponde  aos  meses  de  janeiro  a  abril  de  2012,
publicará  artigos  feitos  por  pesquisadora(e)s,
profissionais  e  estudantes  de  Psicologia.  A(o)s
interessada(o)s  em ter  seus  textos  publicados  podem
enviar  o  material  para  artigos@crp03.org.br.  Veja  as
normas para a submissão dos manuscritos aqui.

 

» Violência na 1ª Infância é tema de Roda de
Conversa no CRP-03
O Grupo de Trabalho de Defesa dos Direitos da Criança
e  do  Adolescente  do  CRP-03  fará  uma  Roda  de
Conversa com o tema Violência na 1ª Infância em 17
de outubro de 2011, às 19h, no auditório do Conselho. O
encontro terá a participação de Cida Alves, psicóloga e
membro  da  rede  “Não bata.  Eduque!”.  Informações  e
inscrições:
(71) 3332-6168 | eventos@crp03.org.br

 

»  Seminário  de  Inovações  Científicas  para
Prevenção e Redução dos Desastres
O  Seminário  de  Inovações  Científicas  para  Prevenção  e
Redução dos Desastres está agendado entre os dias 17 e 22
de  outubro  e  conta  com  diversas  palestras  como:
“Comunicação  de  Riscos”,  “As  contribuições  da  Psicologia
em  situações  de  desastres”,  “Risco  de  Deslizamentos”,
“Contribuições  para  sua  redução  com enfoques  recentes”
entre outras.  Veja o folder  com a programação do evento
aqui.  Informações:  inovadesastres@gmail.com  e  (71)
3247-6716 (Luana). Horário de atendimento: 14h às 18h.

 

» Assembléia Geral Ordinária
O  Conselheiro  Presidente  do  Conselho  Regional  de
Psicologia 3ª Região – Bahia, no uso de suas atribuições
legais,  convoca  as  (os)  psicólogas  (os)  inscritas  (os)
neste  Órgão  de  Classe  para  a  Assembléia  Geral
Ordinária,  no próximo dia 25.10.11 às 19h em primeira
convocação  e  às  19h30min em segunda  convocação,
para,  de acordo com a lei Federal 5.766 de 20.12.71,
Art.24,  alíneas  c  e  d,  apreciar  e  aprovar  a  Previsão

Orçamentária,  definir  a  anuidade  de  2012  e  o  que  ocorrer.  A  referida  Assembleia
realizar-se-á na sede do Conselho Regional de Psicologia,  na Rua Professor  Aristides
Novis, 27 – Federação, Salvador – Ba.
Salvador, 13 de setembro de 2011.

Valter da Mata Filho

Conselheiro Presidente do CRP 03

 

» CREPOP-03 transfere pesquisa para 19 de
novembro
A pesquisa com psicóloga(o)s que atuam nas políticas
públicas de atenção à pessoa idosa foi transferida para
o dia 19 de novembro, no horário de 8h às 12h, na Sede
do CRP-03.  A primeira etapa da pesquisa online pode
ser acessada através do site: http://crepop.pol.org.br/.
Inscrições e informações: (71) 3332-6168 e
crepop03@crp03.org.br.

 

 
Agenda
CRP 03

 

14 de outubro

Reunião do Grupo de Trabalho de

Psicologia  Emergências  e

Desastres, às 16h, CRP-03.

Informações: gtped@crp03.org.br

 

18 de outubro

Reunião do Grupo de Trabalho de

Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente, às 19h, no CRP-03.

Informações: gtddca@crp03.org.br

 

18 de outubro

Reunião  da  Comissão  de

Mobilidade Humana e Trânsito, às

19h, no CRP-03.

Informações: comht@crp03.org.br

 

19 de outubro

Reunião  do  Grupo  de  Trabalho

Combate a Homofobia, às 18h, no

CRP-03.

Informações: gtch@crp03.org.br

 

19 de outubro

Reunião  do  Grupo  de  Trabalho

Psicologia e Educação, às 19h, no

CRP-03.

Informações: gtpe@crp03.org.br

 

21 de julho

Reunião  do  Grupo  de  Trabalho

Psicologia  e  Educação,  às

18h30min, no CRP-03.

Informações: gtpe@crp03.org.br

 

» Importante

12 a 18/10

Semana Nacional de Prevenção

da  Violência  na  Primeira

Infância

21/10

Dia Nacional  Contra a Baixaria

na TV

Acesse também informações sobre

concursos,  cursos,  eventos  e

congressos no site do CRP-03

www.crp03.org.br
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Outros eventos

» Seminário Internacional “Pensando Gênero III”: “A Psicologia para além do espelho"

Promovido e organizado pelo GEPS/CNPq – Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Sexualidades, o Seminário Internacional “Pensando
Gênero III”: “A Psicologia para além do espelho" acontecerá de 18 a 20 de outubro, no Campus da UNESP de Assis, em Assis-SP.
Para saber mais entre no site: http://pensandogenero.weebly.com/.

» II Congresso Internacional de Psicanálise - A Criança e o Adolescente no Século XXI

O II Congresso Internacional de Psicanálise - A Criança e o Adolescente no Século XXI está marcado para os dias 27, 28 e 29 de
outubro deste ano e tem como eixo central para discussão, a questão “Quais são as condições do advento da subjetividade na criança
hoje?”. O Congresso acontecerá em Salvador-BA e é uma realização do Espaço Moebius, juntamente com a Association Lacanienne
Internationale, o Centro de Estudos Freudianos do Recife e a Escola de Estudos Psicanalíticos.  Para saber  mais acesse o site:
http://www.cipsicanalise2011.com.br/.

» Simpósio: clínica psicanalítica e contemporânea

O Simpósio: clínica psicanalítica e contemporânea, promovido pelo Núcleo Psicanalítico de Salvador em parceria com a FEBRAPSI
(Federação  Brasileira  de  Psicanálise),  acontecerá  nos  dias  18  e  19  de  novembro  de  2011,  às  9h30  min,  no  Hotel  Pestana,
Salvador-BA. As inscrições podem ser feitas até 30 de setembro através do site: http://febrapsi.org.br/simposio ou (71) 3271-5024.

Expediente: Assessoria de Comunicação

Jornalista Responsável: Gabriela Bastos

Conselho Regional de Psicologia 3ª Região Bahia

End: Rua Professor Aristides Novis, 27, Federação - Salvador - Bahia

Tel: (71) 3247-6716 Ramal 212.

E-mail: comunicacao@crp03.org.br
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