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GTPE realiza II Ciclo de Debates
O Grupo de Trabalho de Psicologia e Educação do CRP-03 realizará o II Ciclo de Debates
com o tema Políticas Educacionais: Legislação, formação profissional e participação
democrática, nesta sexta-feira, 11 de maio, às 17h, na Sede do CRP-03. O encontro terá
como  mediadora  a  psicóloga  especialista  em  Psicomotricidade  Clínica  e  Educacional,
mestre em Artes Cênicas, Luciana de Mattos Dias. Informações: gtpe@crp03.org.br.

 

CRP-03 disponibiliza questionário sobre meios de comunicação
com a categoria
O Conselho Regional de Psicologia da Bahia disponibilizou em seu site,
o Questionário sobre os meios de comunicação do CRP-03, a fim
de ter conhecimento sobre o que a categoria pensa a respeito boletim
eletrônico, jornal e site do Conselho.

Psicóloga(o) responda o nosso questionário e ajude-nos a aprimorar a
nossa comunicação com você! Clique aqui para acessar o link.

 

Subsede Sudoeste comemora o Dia da Luta Antimanicomial
Em comemoração ao Dia da Luta Antimanicomial, a Subsede Sudoeste
promoverá uma programação especial no dia 18 de maio com teatro,
poesias, fantoches, exposição de trabalhos e muito mais, a partir das
9h,  no projeto Fechando o Beco (Travessa Zulmiro Nunes,  Centro,
Vitória da Conquista-BA). Já no dia 19, também às 9h, acontecerá o I
Encontro de Luta Antimanicomial na UFBA de Conquista com o tema:

“SUS tentar o Direito de Ser Diferente em Defesa da Vida”. Para saber mais envie um
e-mail para: cominterior@crp03.org.br.

 

Coletivo Organizador da Luta Antimanicomial promove evento “Cuidar sim, excluir
não”
O Coletivo Organizador da Luta Antimanicomial  na Bahia, do qual  o CRP-03 faz parte,
promoverá o evento multicultural “Cuidar sim, excluir não” para marcar, o 18 de maio, Dia
da Luta Antimanicomial. A partir das 9h do dia 19 de maio, o Farol da Barra terá um palco
para teatro e música, barracas de artesanato e instrumentos da arte circense. Junte-se a
nós e participe!

 

ABEP  promove  encontro  com  psicóloga(o)s  e  coordenadora(e)s  de  curso  de
Psicologia
A  Associação  Brasileira  de  Ensino  de  Psicologia,  ABEP,  realizará  um  encontro  com
psicóloga(o)s e coordenadora(e)s de curso de Psicologia para discutir as novas diretrizes
curriculares, no dia 19 de maio, às 9h, no CRP-03. O encontro terá a participação de
Ângela Soligo, presidenta da ABEP. Divulguem e participem!

 

Subsede Santa Cruz organiza reunião para eleição de representante
A Subsede Santa Cruz organizará uma reunião com a(o)s profissionais  da região para
eleger a(o) representante da Subsede na cidade de Itabuna. O encontro será no dia 23 de
maio de 2012, às 19h, no Campus II  da UNIME -  Av. J.  S. Pinheiro, 1191. Lomanto,
Itabuna – BA. Durante a reunião serão discutidos também a Comemoração dos 50 anos da
Psicologia, a 2ª Mostra de Psicologia e o Dia da(o) Psicóloga(o).

 

 

 
Agenda
CRP 03

 

14 de maio: Reunião do Grupo de
Trabalho de Defesa dos Direitos da
Criança e Adolescente, às 18h, no
CRP-03.  Informações:
gtddca@crp03.org.br.

 

15 de maio: Reunião da Comissão
de Mobilidade Humana e Trânsito,
às 19h, no CRP-03. Informações:
comht@crp03.org.br.

 

16 de maio: Reunião do Grupo de
Trabalho  Relações  de  Gênero  e
Psicologia,  às  17h,  no  CRP-03.
Informações: gtrgp@crp03.org.br.

 

17 de maio: Reunião do Grupo de
Trabalho Combate a Homofobia, às
18h30min,  no  CRP-03.
Informações: gtch@crp03.org.br.

 

Outras notícias

Envio de artigos para número especial da Revista Psicologia Ciência e Profissão tem prazo prorrogado

Psicóloga(o), ainda dá tempo de participar do número especial da Revista Psicologia Ciência e Profissão, sobre o tema “Psicologia:

50 anos de profissão no Brasil”.  Os textos deverão ser submetidos pelo site: http://www2.pol.org.br/main/EnvioCienciaProfissao.cfm,

até 18 de maio de 2012 e cumprir com as especificações descritas em "Diretrizes para Autores". Participe!

Datas importantes

13 - Dia Nacional da luta contra o Racismo

Dia da Abolição da Escravatura

Acesse também informações sobre concursos, cursos, eventos e congressos no site do CRP- www.crp03.org.br.
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Expediente: Assessoria de Comunicação

Jornalista Responsável: Gabriela Bastos (MTb-BA 3396)

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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