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Inscrição para mapeamento de psicóloga(o)s que vivenciaram a ditadura pode ser
feita até 28/02
O prazo de inscrição no mapeamento de psicóloga(o)s que vivenciaram a ditadura militar
termina no dia  28 de fevereiro de 2013. Se você é  psicóloga(o)  ou  estudante e  teve
alguma  experiência  relacionada  à  ditadura  compartilhe  seu  depoimento  através  da
Comissão de Direitos Humanos do CRP-03. Caso não consiga encaminhar o formulário
através  da  nossa  página,  envie  diretamente  um  email  com  seus  dados  para:
mapeamento@crp03.org.br. 

 

VIII CNP:  psicóloga(o)s participem dos Pré-congressos na

sua região!

Psicóloga(o), saiba qual o Pré-congresso mais próximo de você e

participe das nossas discussões:

Barreiras | 02 de março de 2013 |Hotel Solar das Mangueiras -

Avenida Aylon Macedo, nº 2.000 – Barreiras | 8h30min às 17h30min.

Feira de Santana | 09 de março de 2013 | Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães - Av.

Presidente Dutra, S/Nº. Centro - Feira de Santana | 8h30min às 18h.

Salvador |  09 de março de 2013 |  Auditório Leopoldo Amaral  -  Escola Politécnica da

Universidade Federal da Bahia | 9h às 18h.

Vitória da Conquista | 02 de março de 2013 | Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima -

Vitória da Conquista | 8h às 14h.

Inscrições em: corep@crp03.org.br.

Atividades Livres

Uma das grandes novidades do VIII CNP são as atividades livres. Essas atividades podem

ser organizadas por grupos de psicóloga(o)s, juntamente com outra(o)s colegas do seu

campo de atuação e discutir propostas da área à serem encaminhadas nos COREPs. Leia

como promover sua atividade aqui.

Fique legal com o seu Conselho

Para participar dos Pré-congressos e COREP, a(o) profissional  tem de estar devidamente

inscrita(o) no CRP e adimplente com seu Conselho até o ano de 2012, bem como, para se

candidatar a delegada(o).

Veja mais informações sobre o VIII CNP no site do Congresso.

 

CRP-03  realiza  reunião  para  discutir  a  Revisão  da  Política  de  Orientação  e
Fiscalização do Sistema Conselhos de Psicologia
O CRP-03 promoverá uma reunião aberta para discutir a Revisão da Política de Orientação e
Fiscalização  do  Sistema  Conselhos  de  Psicologia,  no  dia  23  de  março  de  2013,  das
8h30min  às  12h30,  no  auditório  do  Conselho.  Este  evento,  assim  como  os  demais
encontros  que  ocorrerão  em  todos  os  CRPs,  culminará  em  uma reunião  nacional,  em
Brasília, para consolidação das propostas suscitadas em cada regional. As inscrições são
gratuitas e podem ser feitas através do e-mail: cof@crp03.org.br. Os eixos de discussão
que embasarão os encontros são:

Eixo 1: Discussão política sobre fiscalização e orientação
Eixo 2: Questões jurídico-legais do sistema conselhos
Eixo 3: Processos formativos
Eixo 4: Relação com a sociedade e usuários da Psicologia

Toda a categoria está convidada para participar dessa discussão!

 

Eleições CRP-03: inscrição das chapas
Já  está  disponível  no  site  do CRP-03,  o Requerimento  de  Inscrição  das  Chapas  para
concorrer ao processo eleitoral da autarquia, que será realizado no dia 27 de agosto deste
ano. Para acessar o documento e saber mais sobre as eleições do CR clique aqui.

 

CRP-03 publica moção e nota em apoio ao Quilombola Rio dos Macacos
O  CRP-03  divulgou  no  seu  site,  www.crp03.org.br,  dois  documentos  em  apoio  à
permanência da Comunidade Quilombola Rio dos Macacos em seu território de origem. A
Comunidade corre risco de ser despejada por conta de uma decisão judicial, proveniente de
Ações Reivindicatórias impetradas pela Marinha do Brasil  requerendo a desocupação da
área. Leia aqui a moção e a nota produzidas pelo Conselho.

 

 
Agenda
CRP 03

 

04 de março: Reunião do Grupo

de Trabalho de Substâncias

Psicoativas, às 18h, no CRP-03.

Informações:

gtpuspa@crp03.org.br.

 

06 de março:  Reunião do Grupo

de  Trabalho  de  Psicologia  e

Educação,  às  17h,  no  CRP-03.

Informações: gtpe@crp03.org.br.

 

06 de março:  Reunião do Grupo

de  Trabalho  de  Psicologia  das

Emergências e Desastres, às 17h,

no  CRP-03.  Informações:

gtped@crp03.org.br.

 

07 de março:  Reunião do Grupo

de  Trabalho  de  Psicologia  e

Relações  Raciais,  às  18h,  no

CRP-03.  Informações:

gtprr@crp03.org.br.
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Outras notícias

Veja a carta da Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito do CRP-03 a respeito das recentes medidas de restrição

ao uso de automóveis

Ministro da Educação dialoga com CFP, ABEP e movimentos sociais sobre Violência nas escolas.

PDC que altera a Resolução CFP 001/99 volta à pauta da CSSF.

 

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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