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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 expõe foto-narrativa 

Ensaio intitulado Psicologia Imagem e Subjetividade: A representação Social do 

Enfrentamento a Violência de Gênero, cuja idéia de ser promovido surgiu a partir da 
realização da pesquisa sobre enfrentamento a violência contra a mulher realizada pelo Centro 
de Referência em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) em parceria com psicólogas(os) que 
atuam nesta área, pode ser visitado no salão de eventos do   sede do CRP-03, no bairro 
da Federação, até o dia 10 do próximo mês.  Segundo sua idealizadora, Úrsula Yglesias, 
técnica responsável pelos projetos do CREPOP, a mostra fotográfica “se propõe a ampliar as 
possibilidades para que as(os) profissionais da área possam incorporar a imagem fotográfica 
como instrumento para a criação de novas formas de intervenção na atuação junto a mulheres 
que sofre violência”.  A entrada é franca. 

Adiados exames do concurso para concessão do título de especialista

Foram suspensos os exames substutivos para as áreas de Psicologia Clínica, Social e 

Jurídica do IV Concurso para a Concessão do Título de Especialista, que seriam 

aplicados no próximo domingo, 29 de março. Tal medida, segundo o Conselho Federal de 
Psicologia (CFP) e o Instituto Quadrix, visa à melhoria e adequação das questões ao conteúdo 
programático do edital do Concurso. Uma nova data será agendada e, futuramente, 

divulgada. 

Programetes reforçam construção do debate para a Conferência Nacional de 

Comunicação

Dois novos vídeos sobre comunicação foram acrescentados ao site do Conselho 

Federal de Psicologia (www.pol.org.br) para reforçar a campanha de evolução das 

discussões da Conferência Nacional de Comunicação, prevista para ser realizada em 
dezembro deste ano. Para acessar o programete sobre Comunicação, Mídia e Criança, clique: 
http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/videos/videos_090317_0002.html . Para ver o 
vídeo sobre Comunicação, Regionalização e Diversidade: 
http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/videos/videos_090317_0001.html  

CFP e Movimento Gay comemoram conquista contra preconceito

No último domingo, 22, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) e o movimento gay celebraram os 

10 anos da resolução que impediu que terapeutas oferecessem cura para a homossexualidade. Tal 
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iniciativa, precursora no mundo, ampliou as discussões públicas sobre o tema. Em entrevista ao Jornal Correio 
Braziliense o presidente do CFP, Humberto Verona, ponderou: “A resolução é usada até hoje pelos 
movimentos contra a homofobia como referência. Para nós, ajudar a sociedade a compreender melhor esse 
fenômeno, antes tratado como desvio ou patologia, é um orgulho”. Verona também ressalta na entrevista que 
mesmo com os progressos alcançados, alguns profissionais persistem em tratar a homossexualidade como 
uma anomalia. “Eventualmente, recebemos dos conselhos regionais denúncias de pessoas que foram procurar 
um psicólogo por estar sofrendo e ocorreu de um profissional mais desinformado oferecer cura”, expõe. Essa 
atitude é avaliada como falta grave. “Se comprovado que houve essa conduta, há uma punição ética que pode 
chegar à cassação do diploma”, adverte. Leia a matéria na íntegra: 
http://www.correiobraziliense.com.br/html/sessao_18/2009/03/22/noticia_interna,id_sessao=18&id_noticia=  
91109/noticia_interna.shtml  

CFP posiciona-se sobre “Mapeamento Cerebral de Jovens Homicidas”

Para reafirmar o seu posicionamento contrário ao Mapeamento Cerebral de Jovens Homicidas, 
o Conselho Federal de Psicologia (CFP) faz um manifesto público, onde ressalta seu 
reconhecimento pela importância da pesquisa científica para enfrentamento de problemas 
sociais, e chama atenção para “o para o fato de que a ciência não é neutra e as pesquisas 
científicas estão inseridas em um contexto político-social- temporal”. Ainda no manifesto, o CFP 
instruiu: “o que é feito em nome da ciência pode e deve ser discutido e questionado, dentro e 
fora da academia, tanto no que diz respeito aos efeitos que poderão advir dos procedimentos 
de pesquisa e das escolhas metodológicas quanto da responsabilidade social dos 
pesquisadores”. Desta maneira, o Conselho Federal de Psicologia reafirma sua postura de 
defesa dos Direitos Humanos de crianças e adolescentes. Para acessar o manifesto do CFP, 
clique em: http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/noticias/noticia_080423_942.html 

Fique em dia com a Psicologia!

O Conselho Federal de Psicologia (CFP) já enviou a todas(os) psicólogas(os) o carnê 

relativo à anuidade de 2009. Se você, por algum motivo, não o recebeu ou tem débitos 
anteriores, mas quer regularizar sua situação, entre em contato conosco através do telefone 
(71) 3332-6168, ramal 202, ou envie mensagem para o e-mail financeiro@crp03.org.br
informando seu endereço e dados pessoais atualizados. Lembramos que o último dia para o 

pagamento da anuidade deste ano é 31 de março. 

Ulapsi : interessadas(os) tem até  30 de junho para receber descontos nas incrições

O Congresso Latino-americano de Psicologia da União Latino-americana de Entidades da 
Psicologia (Ulapsi), considerado uma das balizas para a elaboração de referências na Psicologia 
latino-americana, terá sua 3ª edição realizada na Universidade Autônoma Metropolitana, na 
Cidade do México, entre 09 e 11 de setembro de 2009. Desta vez seu foco será  A Psicologia 
Latino-Americana com Compromisso Social para o Mundo. As inscrições para o III 
Ulapsi podem ser realizadas, com recebimento de descontos para estudantes e 

profissionais, até o dia 30 de junho. Já inscrições de trabalhos - mesas redondas e 

pôsteres – terminam dia 31 de maio. Informações sobre inscrição, normas de adequação e 
os detalhes sobre a apresentação de trabalhos estão no site: 
http://congresso.ulapsi.org/portugues/inscricoes/ 
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Agenda do CRP-03. Participe!  
 

28/março: Reunião do Grupo de Trabalho de Saúde Suplementar. Para maiores 
informações: gtss@crp03.org.br

31/março: Reunião do Grupo de Trabalho de Relações de Gênero e Psicologia às 
18h30min. Maiores informações: gtrgp@crp03.org.br

03/abril: Reunião da Comissão de Psicologia e Trabalho das 18:00h às 20:00h. 

Maiores informações: compt@crp03.org.br 
06/abril: Reunião do Grupo de Trabalho de Psicoterapia às 18h30min. Para obter 

maiores informações: gtpsicoterapia@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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