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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 promove evento em comemoração ao Dia Internacional da 
Mulher
Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, o Conselho Regional de Psicologia da 

3ª Região (CRP-03) promove evento. Intitulado "Mulheres, Opressão e Violência: 

questionamentos e contribuições da Psicologia", o encontro, segundo suas(eus) 

organizadoras(es), tem por objetivo “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”.  O evento, promovido pela 

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

Psicologia” e “Combate a Homofobia” - em parceria com o CREPOP do CRP-03, está agendado 

para o dia 10 de março de 2009, às 18:30, na sede do  Conselho. Informações: 

crepop03@crp03.org.br  ou gtrgp@crp03.org.br  

Abaixo, nosso convite virtual: 

CREPOP investiga ação dos psicólogos em educação básica

O Centro de Referência em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) do Conselho Federal de 
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Psicologia, objetivando a construção coletiva de referências técnicas para o desempenho 

satisfatório dos profissionais, deu início na última segunda-feira, 02 de março, ao método de 

referenciação do exercício das(os) psicólogas(os) da área de políticas públicas em educação 

básica.  Para essa etapa, o CREPOP conta com o fornecimento de dados referentes às 

experiências daquelas(es) que atuam em Educação Básica. Para participar da Pesquisa, acesse 

http://www2.pol.org.br/pesquisacrepop/2009/pesquisa12/login.cfm  

VI CONPSI debaterá impactos das práticas psicológicas sobre a sociedade 

"Psicologia e Compromisso Social: Unidade na Diversidade" é o tema da 6ª edição do 

Congresso Norte Nordeste de Psicologia (CONPSI), que acontecerá em Belém-Pará, 

entre 06 e 09 de maio. A programação do encontro integrará tanto atividades relacionadas à 

pesquisa em psicologia como o exercício profissional, além de trazer discussões sobre os 

impulsos que as práticas psicológicas exercem sobre a sociedade. Maiores informações estão 

disponíveis no site www.conpsi6.ufba.br 

29 de março: data dos exames substitutivos para concessão do título de especialista

Tendo em vista a garantia do cumprimento do propósito inicial do IV Concurso de Provas e 

Títulos para a Concessão do Título de Especialista é que o Conselho Federal de Psicologia 

(CFP) anulou as primeiras provas das áreas de Psicologia Social, Jurídica e Clínica.  As provas 

substutivas já têm data para serem aplicadas: 28 de março de 2009.  Para acompanhar a 

divulgação do local onde serão realizadas as avaliações, acesse os sites do CRP-03 e da 

Quadrix. 

 

 

Agenda do CRP-03. Participe!  
 

10/mar.: Evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, às 

18h30min na sede do Conselho. Para maiores informações: crepop@crp03.org.br / 

 gtrgp@crp03.org.br /  gtch@crp03.org.br

11/mar.: Reunião da Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito, às 19:00h 

no CRP-03.  Para maiores informações: comht@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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