
 

Boletim Eletrônico Nº124 
24 de abril de 2009

 

 

 

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

Conselho Regional de Psicologia 3ª Região BA-SE

Psicoterapia em debate. Participe!

 
Sergipe e Barreiras também realizarão eventos relativos à Psicoterapia. 
Confira!
A Abertura do Ano Temático da Psicoterapia no Pólo de Barreiras, acontecerá no dia 

28 de abril. Para maiores informações, entrem em contato: polobarreiras@crp03.org.br / (77) 

3611-5568. Já em Sergipe, a abertura ocorrerá no dia 29 de abril, às 19:00, na sede da 

Seção. Na oportunidade haverá a apresentação de um vídeo-palestra, concedido pelo Conselho 

Federal de Psicologia (CFP), sobre o ano temático em questão.  Para maiores informações: 

crpaju@crp03.org.br / (79) 3214-2988 

Reunião Ampliada do GTIIC com representantes da sociedade civil. Posicione-se!

No dia 28 de abril de 2009, o Conselho Regional de Psicologia da 3ª Região (CRP-03) 

realizará, através do Grupo de Trabalho de Integração, Informação e Cultura(GTIIC) 

da Seção Sergipe, uma reunião ampliada com representantes da sociedade civil para 

debater a Conferência Nacional de Comunicação. O evento acontecerá na Sede da 

Cut/Sergipe, às 19:00h. Para maiores informações: crpaju@crp03.org.br / (79) 3214-2988 

CRP-03 mobiliza-se em função da Conferência Nacional de Comunicação

Na última quinta-feira, 16 de abril, aconteceu em Brasília a Plenária das Comissões 
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Estaduais Pró-Conferência (CPC) e da Comissão Nacional Pró-Conferência de 

Comunicação. Na oportunidade, estiveram presentes um representante do Conselho 

Regional de Psicologia da 3ª Região (CRP-03) e outro da Executiva Nacional dos 

Estudantes de Comunicação (ENECOS).  Vinte e um estados do País enviaram porta-vozes. 

Seminários, Oficinas, Audiências Públicas e outras atividades já foram realizados e continuam a 

acontecer por todo o Brasil, inclusive na Bahia e em Sergipe. De acordo com Marcelo Bechara, 

consultor jurídico do Ministério das Comunicações, a Portaria que define a natureza do Grupo 

de Trabalho (GT) Organizador da Conferência prevê que 07 entidades da sociedade civil, 07 

empresários, 07 representantes do Governo, 07 do Legislativo e 01 da mídia do interior, 

comporão o GT. 04 de maio é o prazo que os estados brasileiros possuem para enviar 

propostas Pró-Conferência ao Governo Federal. 

Participe das mesas do CRP-03 no VI CONPSI!

O Conselho Regional de Psicologia da 3ª Região (CRP 03) terá participação ativa 

durante a 6ª edição do Congresso Norte Nordeste de Psicologia (CONPSI), que acontecerá 

em Belém-Pará, entre 06 e 09 de maio. . Abaixo, as atividades organizadas pelo CRP-

03 que serão executadas por seus representantes durante o evento:  

Mesas Redondas: "Psicologia e Relações Raciais: Da Formação Acadêmica à Prática 

Profissional" e "Mulheres, gênero e psicologia: relatos de experiência e 

transversalidades no CRP-03". Além disso, o Conselho estará presente com outros CRP’S, 

nas seguintes Mesas Redondas: 

– “Psicologia do Trânsito para além da Avaliação Psicológica: Construindo Políticas, 

reduzindo acidentes” (organizada pelo CRP-03);  

 – “A interface entre a Mídia e a Psicologia: O que você tem a ver com isso?”. 

(Organização do GT Nacional); 

- Psicologia no Enfrentamento da Homofobia, implicações para atuação profissional. 

(Organização do CRP 06/ GT Nacional). 

Inscrições on-line e informações sobre pacotes de hospedagem no Estado que sediará o 

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

Convite para Audiência Pública de Saúde Mental

O Ministério Público do Estado da Bahia e o Ministério Público Federal – Procuradoria da 

República no Estado da Bahia convidam a todos para Audiência Pública de Saúde Mental para 

discutir o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que será realizada no dia 27 de abril de 

2009 (segunda-feira), das nove às dezessete horas, no auditório do Ministério Público do 

Estado da Bahia, situado no andar térreo do edifício-sede da Instituição, na Avenida Joana 

Angélica 1.312, Nazaré, Salvador, Bahia, segue em anexo o convite, maiores informações 71 -

3103-6434 / 6410 ou através do email gedef@mp.ba.gov.br.  

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

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 
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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/ 

Nota de falecimento 

Em decorrência de um acidente de carro no interior do estado da Bahia, faleceram, no último 

sábado, 18 de abril de 2009, o psiquiatra, psicoterapeuta e professor de psicologia, 

Dr. Gilberto Pereira Lago, e sua esposa, Tânia Cristina de Melo Figueiredo. Gilberto 

Lago era graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), possuía 

especializações em psicanálise, psiquiatria e Neurologia, além de ser mestre em Comunicação 

e Cultura e doutor em Comunicação e Culturas Contemporâneas.. Tânia Cristina de Melo 

Figueiredo era lingüista e atuava, sobretudo, na área de Cultura e Identidade. Aos alunos e 

colegas de trabalho, nosso pesar. 

 

 

Agenda do CRP-03. Participe!  
 

24/abril: Aplicação da pesquisa em Educação Básica pelo CREPOP -03 das 

09:00h às 17:00h na Sede do CRP– Salvador (Ba). Maiores Informações: 

crepop03@crp03.org.br / (71) 3247-6717 ou 3332-6168

27/abril: Reunião do Grupo de Trabalho de Psicologia Organizacional, às 19:00h na 

Seção Sergipe. Maiores informações: crpaju@crp03.org.br / (79) 3214-2988

27/abril: Reunião do Grupo de Trabalho de Psicologia  e Usos de Substâncias 

Psicoativas (GTPUSP)  às 14:30 na Seção Sergipe. Maiores informações: 

crpaju@crp03.org.br / (79) 3214-2988

28/abril: Reunião do Grupo de Trabalho de Mobilidade Humana e Trânsito às 

19:00h na Seção Sergipe. Maiores informações: comht@crp03.org.br 

28/abril: Reunião do Grupo de Trabalho de Combate à Homofobia, às 19:00h, na 

sede do CRP-03. Maiores informações: gtch@crp03.org.br

28/abril: Reunião do Grupo de Trabalho de Psicologia e Mídia às 19:00, no CRP-03. 

Maiores informações: gtpm@crp03.org.br

29/ abril: Reunião do Grupo de Trabalho de Saúde Suplementar, às 19h30min, no 

CRP-03. Maiores Informações: gtss@crp03.org.br 

30/abril: Reunião do Grupo de Trabalho de Integração, Informação e Cultura 

(GTIIC), às 17:00h, na Seção Sergipe. Maiores informações: crpaju@crp03.org.br / 

(79) 3214-2988

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 
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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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