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Vem aí o VIII Congresso Regional da Psicologia!
O CRP-03 realizará o VIII  Congresso Regional da Psicologia (VIII
COREP),  marcado entre  os  dias  12  e  14 de abril  de  2013,  no
Auditório Leopoldo Amaral (Escola Politécnica da UFBA), das 8h às
18h30min.  Nesta etapa  participam  toda(o)s  a(o)s  delegada(o)s
eleitas(o)s nos Pré-congressos promovidos na capital e no interior
do estado para apreciar as propostas que serão encaminhadas ao
VIII Congresso Nacional da Psicologia (VIII CNP) e também eleger
a(o)s delegada(o)s que participarão da etapa nacional. Além disso,

no COREP são inscritas as chapas para as eleições nos  Conselhos Regionais e no Conselho
Federal de Psicologia. Saiba Mais sobre o VIII CNP aqui.

 

Comemoração  do  Dia  Internacional  da  Mulher  tem  evento
especial
O Grupo de Trabalho de Relações de Gênero e Psicologia do CRP-03
(GTRGP) realizará um evento de discussão lúdica, no dia 21 de março
de 2013, às 17h30min, no CRP-03 para comemorar o dia 08 de março,
Dia Internacional  da Mulher. Para participar, envie um e-mail  para:
eventos@crp03.org.br. A inscrição é gratuita, participe!

 

Reunião para discutir a Revisão da Política de Orientação e
Fiscalização  do  Sistema Conselhos  de  Psicologia acontece
dia 23/03
Está marcada para o dia 23 de março, uma reunião aberta para
discutir  a  Revisão  da  Política  de  Orientação  e  Fiscalização  do
Sistema  Conselhos  de  Psicologia,  a  partir  das  8h30min,  no
auditório do CRP-03. 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.  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
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do e-mail: cof@crp03.org.br.

 

CRP-03 disponibiliza ônibus para 8° CONPSI
O CRP-03 disponibilizará um ônibus  para profissionais  e  estudantes de Psicologia com
trabalhos aprovados no 8° Congresso Norte e Nordeste de Psicologia que acontecerá no
período de 08 à 11 de maio de 2013, em Fortaleza-CE. O embarque será no dia 07 de
maio, às 8h, em frente ao CRP-03, na Rua Aristides Nóvis, nº 27, Federação, Salvador-BA e
o retorno no dia 11 de maio, às 19h, com itinerário: Salvador/Fortaleza/Salvador. Saiba
como participar aqui.

 

 

 
Agenda
CRP 03

 

18 de março:  Reunião do Grupo

de  Trabalho  de  Substâncias

Psicoativas,  às  18h,  no  CRP-03.

Informações:

gtpuspa@crp03.org.br.

 

21 de março:  Reunião do Grupo

de  Trabalho  de  Psicologia  e

Relações  Raciais,  às  18h,  no

CRP-03.   Informações:

gtprr@crp03.org.br.

 

 

Outras notícias

Seminário sobre identidades trans, políticas públicas e contribuições da Psicologia.

Crepop lança documento sobre a prática psicológica no Creas com debate online.

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

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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