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VII CNP: é hora de participar!

Psicóloga (o), sua contribuição é fundamental.

BOLETIM IMPRESSO

Cumprindo as etapas preparatórias para o VII 
CNP, o Conselho Regional de Psicologia 3ª 
região BA/SE já está se preparando para realizar 
os pré-congressos em quatro cidades: Porto 
Seguro dia 6/03, Aracaju e Vitória da Conquista 
dia 13/03 e Salvador dia 20/03. Após os 
pré-congressos acontecerá o VII Congresso 
Regional, etapa que antecede o Congresso 
Nacional, entre os dias 30 de abril e 2 de maio 
na sede do Conselho. 

O VII Congresso Nacional da Psicologia com o 
tema Psicologia e compromisso com a 
promoção de direitos: um projeto 
ético-político para a profissão acontecerá 
entre os dias 3 e 6 de junho de 2010, em Brasília 

O Conselho Regional de Psicologia 3ª Região 
BA/SE disponibilizou em seu site: 
www.crp03.org.br, um ambiente virtual 
dedicado ao VII Congresso Nacional da 
Psicologia. Além de informações sobre o 
Congresso, a página permite que o usuário 
preencha o formulário para envio de 
elaboração de teses para o CNP e participar do 
Fórum de Debates sobre os três eixos 
norteadores. 
A Psicologia precisa estar presente na luta pela 
promoção dos direitos e ajudar a construir 
uma sociedade mais justa e igualitária. 
Psicólogas (os) participem das etapas 
preparatórias para o VII CNP e deixem a 
contribuição da Psicologia para a sociedade. 

Psicóloga (o), o Boletim Eletrônico do CRP-03 
continua a ser publicado semanalmente!  O 
sistema permite o envio de mensagens 
direcionadas para a área de interesse da (o) 
profissional cadastrada (o), além de melhor 
qualidade de visualização. Caso não esteja 
recebendo, verifique se sua conta de e-mails 
não está direcionando as mensagens para a 
pasta SPAM. Se você não tem recebido os 
boletins eletrônicos, envie-nos um e-mail com 
seu nome, número de CRP, área de atuação e 
cidade em que atua. Fique por dentro do que 
acontece no seu Conselho e na sua profissão! 
Informações: (71) 3247-6716, ramal 212 ou 
comunicacao@crp03.org.br

O Congresso Nacional da Psicologia não é um 
evento acadêmico-científico. As discussões 
giram em torno do funcionamento e das ações 
do Sistema Conselhos, portanto, não há 
inscrições. As (os) interessadas (os) podem 
participar do evento como delegado, psicóloga 
(o) observadora (r) ou estudante representan-
te da Coordenação Nacional dos estudantes de 
Psicologia, CONEP. Para ser delegado, a (o) 
psicóloga (o) deve dirigir-se ao Conselho 
Regional de Psicologia da sua região, participar 
dos eventos preparatórios e das outras etapas 
para o CNP. Toda (o) psicóloga (o) inscrita (o) e 
adimplente pode ser delegado.  

– DF. Os eixos que serão discutidos durante o 
Congresso são: eixo 1 - aperfeiçoamento 
democrático do Sistema Conselhos; eixo 2 - 
construção de referências e estratégias de 
qualificação para o exercício profissional, e o 
eixo 3 - diálogos com a sociedade e com o 
Estado. 

O CNP é a instância máxima de deliberação do 
Sistema Conselhos de Psicologia e acontece de 
três em três anos. No Congresso são definidas 
as diretrizes que nortearão as ações dos 
Conselhos de Psicologia, além de ser o 
momento de inscrição das chapas que irão 
concorrer à direção das autarquias. 

Para a realização do Congresso Nacional são executadas as seguintes etapas: 

 - Eventos preparatórios: realizados pelos Conselhos de Psicologia a fim de levantar debates e  
pontos de discussões - para a formulação das teses;

- Pré - Congressos: é feito apenas um por áreas geográficas definidas no Regulamento. Nele são 
aprovadas as teses e são eleitos os delegados que irão participar do Congresso Regional;

- Congresso Regional: o COREP é realizado em cada Conselho Regional e é composto pelos 
delegados eleitos nos pré-congressos. Nessa etapa são avaliadas as teses nacionais.

- Congresso Nacional: onde são decididas as normas de atuação de todos os Conselhos de  
Psicologia, com a participação dos delegados eleitos nos COREPS.

Receba os informes do 
CRP-03 em seu e-mail
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I Encontro Regional das (os) Bibliotecárias(as) 
da BVS-Psi: compareça!

CRP-03 comemora Dia Internacional da Mulher

O Conselho Regional de Psicologia da 3ª região 
BA/SE sediará, nos dias 2 e 3 de março, às 8h, o I 
Encontro Regional das (os) Bibliotecárias(as) 
da BVS-Psi que terá o tema “A interface entre a 
Biblioteca Virtual em Saúde – Psicologia 
(BVS-Psi) e as bibliotecas dos cursos de 
Psicologia da Bahia e Sergipe: troca de 
experiências, desafios, panoramas atual e 
futuro de trabalho”.

A programação conta com a apresentação da 
Biblioteca Virtual em Saúde – Psicologia 
(BVS-Psi), dos Periódicos Eletrônicos em 
Psicologia (PePSIC) com demonstração de 
simulações de busca e da Rede Brasileira de 
Bibliotecas da Área de Psicologia (ReBAP). 
Além disso, haverá um espaço para discussões 
de atividades para o Dia Nacional da BVS-Psi 

O Grupo de Trabalho Relações de Gênero e 
Psicologia do CRP-03, com o propósito de 
comemorar o Dia Internacional da Mulher 
juntamente com a categoria de psicólogas (os) 
e a sociedade, proporcionará um momento de 
discussão e reflexão intitulado “Gênero e 
políticas públicas: a psicologia dialogando com 
a sociedade em comemoração ao dia interna-
cional da mulher”. O evento, que é 

em 2010 e duas palestras com convidados.    
O evento é direcionado às (aos) bibliotecárias 
(os) que atuam em instituições com curso de 
Psicologia na Bahia e em Sergipe, além dos 
coordenadores de cursos, psicólogas (os) e 
estudantes de Psicologia. 

Ainda em março, dias 04 e 05, o CRP-03 sediará 
um treinamento do LILDBI-Web-Psi; 
metolodologia utilizada para alimentar as 
bases da BVS-Psi. O curso é exclusivo para 
bibliotecárias(os) que atuam em instituições 
com curso de Psicologia nos estados da Bahia e 
de Sergipe. As (os) interessadas (os) podem se 
inscrever através do e-mail: 
inscricaoeventos@crp03.org.br. Psicóloga (o), 
participe dos eventos preparatórios para o VII 
CNP promovidos pelo seu conselho.     

preparatório para o VII CNP acontecerá no dia 
9 de março, às 18h30min, na sede do Conselho.

O objetivo do encontro é discutir a temática de 
gênero, abordando assuntos como: violência 
de gênero, políticas públicas e direitos huma-
nos, tomando como ponto de partida a 
intervenção do Estado, a participação da 
sociedade e as implicações desse debate para a 

Psicologia. Para fomentar a discussão, contar-
emos com a participação da Psicóloga e 
doutoranda do PPGNEIM/UFBA, Gilberta 
Santos Soares. Para se inscrever no evento 
basta mandar um e-mail para 
inscricaoeventos@crp03.org.br. Inscreva-se e 
participe! Acesse o blog do GTRGP: 
http://observatorio03mulheres.wordpress.com/.

GTSM promove “Clínica das Psicoses e Reforma Psiquiátrica”

Expediente:

“Clínica das Psicoses e Reforma Psiquiátrica” é 
o tema do evento que será promovido pelo 
Grupo de Trabalho Saúde Mental do CRP-03 
no dia 15 de março, segunda-feira, às 19h, no 
auditório do Conselho. O encontro terá a 
presença do militante de Direitos Humanos e 
da Luta Antimanicomial, o professor e doutor 
da UFBA, Marcus Vinícius de Oliveira. 

A Luta Antimanicomial brasileira teve início a 
partir do II Congresso Nacional dos Trabalha-
dores em Saúde Mental realizado em 1987 na 
cidade de Bauru – SP e desde então vem 
fazendo história no país. O movimento social 

é formado por usuários dos serviços de saúde 
mental, familiares e profissionais de saúde. 
Luta em defesa pelos direitos dos portadores 
de transtornos mentais, por uma abertura de 
serviços na comunidade e pela transformação 
cultural das relações da sociedade com a 
loucura.

O CRP-03 convida todas (os) psicólogas (os), 
estudantes e profissionais da área de Saúde 
Mental para participar do evento, comemorar 
as conquistas alcançadas pelo movimento e 
lutar pela consolidação da Reforma 
Psiquiátrica. 

Junte-se a nós: por uma sociedade sem 
manicômios!

Conselheiros efetivos: Marilda Castelar (Presidência), Valter da Mata Filho (Vice-presidência), Manoelita Mota dos Santos (Tesouraria), Lílian 
Resende Novaes (Secretaria), Luciana Barreto, Lúcio Oliveira, Joelma Rosado, Maria Célia Vaz, Rosângela Castro.  Conselheiros Suplentes: 
Alessandra Almeida, Ana Paula Pinheiro, Andréa F. Fernandes, Carlita Bastos, Kueyla Bittencourt, Mirela Iriart, Sylvana Santos. Jornalista 
responsável: Gabriela Bastos Ferreira. Diagramação e Projeto Gráfico: Dendêsign. Impressão: xxxxx. Tiragem: xxxxx.
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Sistema Conselhos na luta contra o Ato Médico
A Câmara dos Deputados aprovou no dia 21 
de outubro de 2009, o Projeto de 
Leinº.7703/06, conhecido como Lei do Ato 
Médico que seguiu para votação no Senado. O 
PL institui as atividades privativas dos médicos 
e também as que podem ser desempenhadas 
pelos outros profissionais da área de saúde. 
Além disso, o Projeto de Lei concede ao 
Conselho Federal de Medicina a autonomia 
para legislar e formular o diagnóstico, um 
direito privativo dos médicos.

O Sistema Conselhos de Psicologia está 
envolvido nas discussões posicionando-se 
contra o PL. Em novembro de 2009, o Conselho 
Federal de Psicologia realizou uma reunião 
telefônica com todos os Conselhos Federais 
das outras profissões da área de saúde para 
articular a elaboração de um manifesto a ser 
enviado ao Senado e a Presidência da 
República. 

O CRP-03 encaminhou à Assembléia das 
Políticas, da Administração e das Finanças, 
APAF, realizada em dezembro de 2009, o 
projeto de desmembramento do Conselho, 
criando assim o Conselho Regional de Psicolo-
gia de Sergipe. O ponto de pauta não foi 
aprovado, mas retornará na próxima APAF em 
maio de 2010. Esse processo de desmembra-
mento cumpre a meta lançada no I Congresso 
de Psicologia: criar um Conselho Regional em 

Durante a APAF, Assembléia das Políticas, da 
Administração e das Finanças do Sistema 
Conselhos de Psicologia, nos dias 12 e 13 de 
dezembro de 2009, foi colocada em pauta a 
intensificação da mobilização e participação 
do Sistema Conselhos contra o PL do Ato 
Médico.  O CFP e os outros 18 Conselhos 
Regionais assinaram um documento que 
sinalizava os motivos para que o projeto não 
fosse aprovado. O manifesto foi enviado à 
Câmara, Senado, Presidência da República e 
aos Ministérios envolvidos com o tema. 

Acesse a página do movimento contra o Ato 
Médico e descreva como este Projeto de Lei 
pode afetar sua prática profissional. Entre no: 
http://www.naoaoatomedico.org.br/ e fique 
por dentro das notícias sobre o PL. 

Pela autonomia das profissões; diga não ao Ato 
Médico!

Psicólogas (os), mantenham em dia sua 
anuidade. A data limite para efetuar o 
pagamento é 31 de março. As (os) 
profissionais podem realizar o pagamento 
com desconto nos meses de janeiro ou 
fevereiro, ou parcelar a anuidade em até 
três vezes, com vencimento em janeiro, 
fevereiro e março. A (o) profissional que 
estiver em débito com o Conselho pode 
entrar em contato com a tesouraria e fazer 
a negociação da dívida de forma parcelada. 
Caso não tenha recebido o boleto entre em 
contato com CRP-03 através do telefone: 
(71) 3332-6168 ou envie um e-mail para: 
finaceiro@crp03.org.br. 

cada unidade federativa. 
A criação de um Conselho no estado de 
Sergipe é uma boa maneira de aproximar o 
profissional com a instituição e ampliar a 
mobilização da categoria nas ações da 
entidade. Uma unidade local terá melhores 
condições de funcionamento, autonomia 
administrativa, financeira, política e represen-
tativa. É o Conselho de Psicologia mais perto de 
você!

Projeto de desmembramento 
do CRP-03 retornará à APAF

Fique legal com 
a Psicologia
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Endereços:

Contato com o CRP-03

Sede do CRP-03:
Rua Professor Aristides Novis, nº27, Federação. Salvador-Ba. CEP: 40-210-630. 
Contatos: (71) 3247-6716/ 3332-6168/ crp03@crp03.org.br

Escritório do CRP-03 em Vitória da Conquista: 
Endereço: Rua Siqueira Campos, nº 646, Recreio. Casa do Médico. Vitória da Conquista-Ba. CEP: 45.000-000.
Contato: (77) 3084-3207 / cominterior@crp03.org.br

Pólo                                                   Telefone                                            E-mail

Extremo Sul                                 (73)3291 - 5316                                            poloesul@crp03.org.br

Oeste                                                  (77)3611 - 3323                                            polooeste@crp03.org.br

Recôncavo                                 (75)3221 - 6869                                            poloreconcavo@crp03.org.br

São Francisco                                                                                                polosfrancisco@crp03.org.br

Santa Cruz                                                                                               poloscruz@crp03.org.br

Sudoeste                                 (77) 3422-5820                                            polosudoeste@crp03.org.br

Endereço: Praça da Bandeira, nº 465, Edf. Clinical Center. Aracaju-SE. CEP: 49.010 450. 
Contatos: (79) 3214-2988 / secaose@crp03.org.br

Escritório do CRP-03 em Sergipe - Seção Sergipe:

Telefones gerais em Salvador: (71) 3247-6716 | 3332-6168 ou 3245-4585

Setores                                                                         Ramais                                                  E-mails

Recepção                                                                        200                                                 recepcao@crp03.org.br

Secretaria                                                                        201                                                 secretaria@crp03.org.br

Financeiro                                                                        202                                                 financeiro@crp03.org.br

Gerência                                                                       208                                                 gerencia@crp03.org.br

Assessoria Jurídica                                                213                                                 juridico@crp03.org.br

Assessoria de Comunicação                                     212                                                comunicacao@crp03.org.br

Comissão de Orientação e Fiscalização 204 ou 207                                                  cof@crp03.org.br

Comissão de Ética (COE) 100                         219                                                 coe@crp03.org.br

CREPOP                                                                        215 ou 217                            crepop03@crp03.org.br

Biblioteca                                                                        214                                                  biblioteca@crp03.org.br

FAX                                                 205


