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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 discute Gênero e Diversidade nas Relações de Trabalho. Engaje
se você também! 

No próximo sábado, 26 de setembro, das 8h às 12h, o CRP-03 sediará o Semin
Gênero e Diversidade nas Relações de Trabalho da(o) Psicóloga(o).  O propósito do
evento é discutir amplamente as implicações dos temas gênero, raça e orienta
sexual nas relações e condições de trabalho da nossa categoria profissional, bem 
como indicar propostas sobre o assunto para o VII Congresso Nacional de Psicologia 
(VII CNP), que será realizado em 2010. Na oportunidade, estará presente o Deputado 
Álvaro Gomes, que encabeçará o debate sobre “Precarização da profissão e prote
asseguradas”, uma das discussões em pauta. Todas (os) profissionais e estudantes 
de psicologia estão convidadas(os). Para outras informações e inscriçõ
compt@crp03.org.br. 

Passos para Uma Reforma Psiquiátrica Antimanicomial 

A Marcha dos Usuários à Brasília – Por uma Reforma Psiquiátrica Antimanicomial

um caminho para dar visibilidade e fortalecer a Organização Política dos Usuários de 
Saúde Mental, de reivindicar a realização das Conferências Nacionais de Sa
Mental e a Reforma Psiquiátrica Antimanicomial, por exemplo. Todas(os) est
convidadas(os) para, no dia 30 de setembro, se organizar e marchar contra o 
abandono e as violências em internações psiquiátricas e em prol da cidadania, 
liberdade e inclusão social aos usuários. Organize sua caravana e contribua para que 
os atores principais ecoem suas vozes de protesto na capital do país. Para 
acompanhar o andamento das mobilizaçõ
http://marchadosusuarios.blogspot.com/ 

São Paulo será palco de “O espaço público como direito de todos” 

Entre os dias 22 e 24 de outubro, o Teatro Gavaza, na Avenida Paulista (SP), ser
palco para o Seminário Nacional Psicologia e Mobilidade: O espaço público como

direito de todos. A série de encontros é promovida pelo CFP, que convida a todas(os) 
interessadas(os) para discutir  as relações sociais no contexto urbano, qualidade de 
vida, políticas públicas para o trânsito e a mobilidade, entre outros temas. 
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Lembramos que o evento não é restrito a áreas específicas, portanto qualquer pessoa 
pode participar. Outras informações: (61) 2109-0100 / napg2@pol.org.br
http://mobilidade.pol.org.br. 

Disponíveis resultados do Concurso de Especialista em Psicologia
Hospitalar 

As(os) interessadas(os) já podem acessar aos resultados, gabarito preliminar e fazer 
acompanhamentos do  Concurso de Provas e Títulos para Concessão do Título de 
Especialista em Psicologia Hospitalar, realizado pelo CFP, em parceria com a 
Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar (SBPH), no último dia 06 deste mês. As 
informações estão disponíveis na Home Page do Conselho Federal 

PL para inclusão de psicólogos e assistentes sociais nas unidades 
escolares. Manifeste-se! 
O Projeto de Lei (PLC 60/2007), que versa sobre a prestação de serviços de 
psicologia e de assistência social nas escolas públicas de ensino fundamental, ser
apreciado pelo Plenário do Senado Federal. Há o entendimento da importância do 
psicólogo e do assistente social como profissionais parceiros dos gestores,
professores e outros membros da comunidade escolar, para implantação de planos 
pedagógicos que subsidiem a sociabilização, a efetivação de escolas democráticas e a
melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem, por exemplo. Desta maneira, o CFP e 
o CRP-03 convocam todas(os) psicólogas(os), estudantes e demais interessadas(os) 
a aderir a campanha e insistir com os senadores para que haja a aprovação deste 
Projeto de Lei. Clique aqui e encaminhe seu apoio! 

 

Agenda do CRP-03. Participe!  
 

23 e 30/setembro: Reunião da Comissão de Mobilidade Humana e 
Trânsito às 19h, no Conselho. Outras informações: comht@crp03.org.br 

24/setembro: Reunião do Grupo de Trabalho de Psicologia Hospitalar, à
19h, na Seção Sergipe. Outras informações:  secaose@crp03.org.br ou (79) 
3214-2988. 

24/setembro: Reunião do Grupo de Trabalho de Integração, Informação e 
Cultura, às 17h, na Seção Sergipe. Informações:  secaose@crp03.org.br ou 
(79) 3214-2988. 

25/setembro: Reunião da Comissão de Psicologia e Trabalho, às 18h30min,
na sede do CRP-03. Maiores informações: compt@crp03.org.br 

28/setembro: Reunião do Grupo de Trabalho de Psicologia e Uso de 
Substâncias Psicoativas às 18h30min no CRP-03. Mais informações: 
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gtpuspa@crp03.org.br 

28/setembro: Reunião do Grupo de Trabalho de Relações de Gênero e 
Psicologia às 18h30min, na sede do Conselho. Informações:
gtrgp@crp03.org.br. 

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

Assessoria de Comunicação: Gabriela Bastos 
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  

Voltar
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