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Psicóloga (o), fique por dentro das últimas notícias sobre ações, deliberações e eventos relacionados ao 

Conselho Regional de Psicologia 3ª Região BA-SE

CRP-03 terá expediente alterado em função do carnaval

Entre os dias 19 e 25 de fevereiro, período que compreende o carnaval, o Conselho 

Regional de Psicologia – Seção Bahia e Sergipe (CRP-03) terá sua rotina alterada. O 
expediente será encerrado às 17h30min dessa quarta-feira, 18 de fevereiro e retomados às 

8:00 horas da próxima quinta-feira, 26. Nosso horário normal de funcionamento vai das 8:00 

às 17h30min de segunda-feira à sexta-feira. Informações: (71) 3247-6716. 

Conselho promove encontro em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

"Mulheres, Opressão e Violência: questionamentos e contribuições da Psicologia" é o 
tema do evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher que acontecerá no dia 10 de 
março de 2009, às 18:30, na sede do  CRP-03. O encontro é promovido pela Comissão de 

Direitos Humanos – através dos Grupos de Trabalho (GTs) “Relações de Gênero e Psicologia” e 

“Combate a Homofobia” –, além do Centro de Referência em Psicologia e Políticas Públicas 

(CREPOP). A programação do evento conta com a exposição dos resultados da pesquisa do 

CREPOP, realizada junto com psicólogas(os) que atuam nos serviços de enfrentamento à 

violência contra a mulher, e a realização da oficina “Teatro do Oprimido”. Segundo seus 

organizadores “a realização desta ação se conecta com o objetivo geral do GT ‘Relações de 

Gênero e Psicologia’ de dar maior visibilidade à temática de enfrentamento à violência contra 

as mulheres no campo da Psicologia, reconhecendo as desigualdades que marcam a nossa 

sociedade no que tange à categoria ‘mulher’”. Informações: crepop03@crp03.org.br ou 

gtrgp@crp03.org.br  

CRP-03 altera composição do comitê gestor da Seção Sergipe 

A plenária do CRP-03 realizada em 14 de fevereiro aprovou a recomposição proposta pelos 

membros da atual gestão da Seção Sergipe. Desde o início dessa semana, a coordenação do 
Comitê Gestor está sob a responsabilidade da psicóloga Edelvaisse Ferreira; já o 
psicólogo Wilson da Fonseca assume a tesouraria da Seção. Outras informações: (79) 3214-

2988 ou secaose@crp03.org.br  

Últimas semanas para envio de produções acadêmicas ao VI CONPSI

28 de fevereiro é o prazo final para que as(os) psicólogas(os)  interessadas(os) em divulgar 

suas pesquisas acadêmicas no VI Congresso Norte Nordeste de Psicologia (CONPSI)
enviem seus trabalhos aos promotores do evento.  Durante o Congresso, que acontecerá entre 
06 e 09 de maio, em Belém (PA), serão realizadas discussões sobre atividades ligadas a 
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investigação e análise em Psicologia e sua conexão com a prática profissional. A ficha de 

inscrição on-line, além de informações sobre pacotes de hospedagem no Estado que sediará o 

encontro, estão disponíveis através do site www.conpsi6.ufba.br.   

Provas para concessão do título de especialista acontecem em março

As(os) inscritas(os) para as provas em  Psicologia Social, Jurídica e Clínica farão novos exames 

em 29 de março, estabelecida pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) para a realização das 
avaliações restantes do IV Concurso de Provas e Títulos para a Concessão do Título de 
Especialista.  As primeiras provas, anuladas devido a suspeita de irregularidades, serão 

substituídas pelas segundas tendo em vista a garantia da lisura e o cumprimento do propósito 

inicial do Concurso. Para acompanhar a divulgação do local onde serão aplicadas as avaliações, 

acesse os sites do CRP-03 e da Quadrix. 

IV Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica recebe trabalhos até 5 de março

As(os) interessadas(os) em submeter seus trabalhos acadêmicos à comissão organizadora da 

quarta edição do Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica, que acontecerá entre 29 de 
julho e 01 de agosto de 2009 na Universidade São Francisco, em Campinas (SP), têm 

até 5 de março. As(os) associados ao Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica (Ibap), 
com anuidade 2009 em dia, terão descontos nas inscrições feitas até 15 de março. 
Envio de trabalhos e cadastros podem ser feitos através do site 

http://www.ibapnet.org.br/congresso2009/ , que também disponibiliza a programação do 

evento. Entre os temas relacionados à avaliação psicológica a serem abordados durante o 

encontro estão: práticas sobre a avaliação psicológica nos contextos educacional, clínico, 

organizacional, social/comunitário, da saúde, forense, de trânsito e do esporte, além de 

psicometria, teoria de resposta ao item, métodos estatísticos, formação, legislação e ética. 

Para maiores informações: congresso2009@ibapnet.org.br  

Salvador recebe campanha contra abuso sexual a crianças e adolescentes durante carnaval

Salvador e outras 11 cidades foram selecionadas para receber a campanha "Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes é Crime. Denuncie! Procure o Conselho Tutelar de sua Cidade ou 
Disque 100", lançada na última sexta feira (13) em Manaus (AM), com o objetivo de enfrentar a 

violência sexual contra crianças e adolescentes. A proposta é alertar as(os) cidadãs(ãos) sobre a 

importância da denúncia como ferramenta de coibição a crimes hediondos, tais como abuso e turismo 

sexual.  Para conhecer o projeto, elaborado sob a coordenação da Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos (SEDH) da Presidência da República em parceria com Governo, sociedade, organizações e 

organismos nacionais e internacionais, acesse: 

http://www.pol.org.br/pol/export/sites/default/pol/noticias/noticiaDocumentoscampanhacarnaval2009.pdf

 

Agenda do CRP-03. Participe!  
 

27/fev.: Reunião da Comissão de Psicologia e Trabalho, das 18:00 às 20:00h. 
Maiores Informações: compt@crp03.org.br 
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03/mar.: Reunião do GT de Relações de Gênero e Psicologia, da Comissão de Direitos 

Humanos, às 18:30h,  nas instalações do Conselho. Informações: gtrgp@crp03.org.br 

04/mar.: Reunião da Comissão de Mobilidade Humana, às 19:00h, no CRP-03 

Informações: comht@crp03.org.br 

06/mar.: Reunião da Comissão de Psicologia e Trânsito, das 18:30 às 20:00h. 
Informações: compt@crp03.org.br

10/mar.: Evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, às 18:30h na 
sede do CRP-03. Para maiores Informações: crepop@crp03.org.br /  gtrgp@crp03.org.br / 

 gtch@crp03.org.br 

Acesse também informações sobre concursos, cursos, eventos e congressos no 
site do CRP-03 - www.crp03.org.br 

 
Expediente: 

Assessoria de Comunicação: Fernanda Alamino DRT-BA 2373 

Conselho Regional de Psicologia 3ª Região Bahia e Sergipe  

 

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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