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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

Adiamento da Etapa Estadual da I Confecom 

Em função da mudança na data da I Conferência Nacional de Comunicação (I Confecom), a ser 
realizada entre 14 e 17 de dezembro, em Brasília, a Etapa Estadual da Confecom foi 
adiada para os dias 14 e 15 de novembro. Salientamos que é muito importante que voc
profissional de psicologia, esteja engajada(o) nas discussões em prol da democratizaçã
comunicação no país. Relembramos que as Teses da Psicologia a serem defendidas durante a 
Conferência são as seguintes: Publicidade Dirigida às Crianças; Publicidade de Bebidas 
Alcoólicas; Exploração na Mídia das Imagens da Mulher, do Homem; das Crianç
Adolescentes; Controle Social da Mídia e Mídia e Trânsito. Outras informações podem ser 
obtidas através do http://comunicacao.pol.org.br/ 

Seminário Psicologia e Mobilidade terá início nesta quinta. Saiba como as
(os)  inscritas(os) na Prova de Título de Especialista  podem receber
isenção 

O CFP informa que as(os) inscritas(os)  no Concurso para Concessão do Título de Especialista 
em Psicologia de Trânsito serão isentas(os) do pagamento da inscrição do Semin
Nacional Psicologia e Mobilidade: o espaço público como direito de todos, que ter
início nesta quinta-feira (22) e término neste sábado (24). Relembramos que o 
Seminário foi transferido do Teatro Gazeta para o auditório do CRP de São Paulo (CRP-06) na 
Rua Arruda Alvim, 89 - Jd. América, São Paulo, SP.  Para receber a isenção é  necess
apresentar o comprovante da inscrição na prova. Interessadas(os) devem entrar em 
contato através do napg2@pol.org.br. O evento terá transmissão on-line, podendo ser
acompanhado via site do CFP. Para conferir a programação completa, clique aqui. 

VIII Parada Gay da Bahia acontecerá neste domingo e destaca combate
homofobia 

Neste domingo, dia 25, a partir das 11h, o Campo Grande será espaço de 
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concentração da VIII Parada Gay realizada pelo Grupo Gay da Bahia (GGB). 
evento é um meio significativo para a promoção da visibilidade e mobilização social no
enfrentamento da homofobia no país. Além disso, mostra o compromisso com o respeito aos 
Direitos Humanos e com a Diversidade Sexual. O CRP-03, através do Grupo de Trabalho 
Combate à Homofobia convida profissionais e estudantes de Psicologia para participar do 
evento ratificando o compromisso da Psicologia com a Diversidade Sexual, de gênero e pelo 
combate à homofobia. Nos encontraremos em frente ao TCA, Teatro Castro Alves, a 
partir das 13h. Outras informações sobre a Parada: http://www.ggb.org.br/  ggb@ggb.org.br

CFP promove Seminário Nacional Psicologia Crítica do Trabalho na
Sociedade Contemporânea 

Nos dias 06 e 07 de novembro deste ano, será realizado, em Belo Horizonte (MG) no
Auditório da Faculdade D. Helder Câmara, o Seminário Nacional Psicologia Crítica
Trabalho na Sociedade Contemporânea. O mote para as discussões do evento, promovido 
pelo CFP, é norteado por três eixos: O Trabalho do Profissional Psicólogo: construindo uma 
posição crítica; Saúde do Trabalhador: dignidade, qualidade de vida no mundo do trabalho; 
Crise, Trabalho e Sociedade: economia solidária como uma perspectiva para a humanidade. 
Além de debater estes tópicos será analisado também o atual quadro econômico mundial e 
seus reflexos nas condições de trabalho. O público-alvo são profissionais, pesquisadoras (es) e 
estudantes da área. Para se inscrever, clique aqui!  

Psicólogas(os): o CREPOP-03 conta com você na investigação das
 Políticas Públicas de CREAS e do SUAS 

AA fim de desenvolver, em conjunto, referências teóricas sobre e para as práticas profissionais 
das(os) psicólogas(os) que atuam nas Políticas Públicas de CREAS e outros servi
especiais de acolhida e atendimento domiciliar do SUAS - abrangendo a todos (as) que 
se inserem nestas políticas, independentemente de estarem vinculados às Secretarias de 
Assistência Social dos municípios - o Centro de Referência Técnica em Psicologia e Pol
Públicas do CRP-03 (CREPOP-03) inicia pesquisa e conta com você. A idéia é aprimorar cada 
vez mais a atuação profissional nas políticas públicas em psicologia no País. Em Sergipe a 
pesquisa acontecerá no dia 27 de novembro, das 10h às 17h30min, na Seção Sergipe, 
já na capital baiana o encontro acontece no dia 04 de dezembro, das 9h30min 
17h30min, na sede do CRP-03. Para outras informações, entre em contato com a equipe do
CREPOP 03 através do telefone (71) 3247 6716 / 71 9121 6392 / 79 3214 2988 e atravé
e-mail crepop03@crp03.org.br. Responda ao questionário on-line, que se encontra dispon
no:  http://crepop.pol.org.br. Contamos com sua colaboração! 

Confira o resultado da enquete “Contra a Baixaria na TV” 

A campanha “Quem Financia a Baixaria é Contra a Cidadania” comemorou, no último dia 18, o 
quarto ano do Dia Nacional Contra a Baixaria na TV. O tema escolhido para o Dia foi: 
qualidade na televisão brasileira (?)”. Especialistas ligadas(os) à comunicação, professoras(es), 
estudantes, filósofas(os) e psicólogas(os) foram convidadas(os) por suas(seu) coordenadoras
(es) para indicar uma lista contendo os cinco melhores programas em exibição na TV aberta. 
Depois de indicados, uma enquete foi elaborada e disponibilizada para votação no 
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www.eticanatv.org.br. Para conferir o resultado clique aqui 

Atenção Psicólogas (os) que atuam em MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS EM
UNIDADES DE INTERNAÇÃO! 

Já está disponível no site do CREPOP a Consulta Pública da Pesquisa com Psicólogas (os) que 
atuam em políticas públicas de Medidas Sócioeducativas em Unidades de Interna
Esta Consulta tem como objetivo receber as contribuições, críticas e sugestões dos
profissionais que atuam nesta área antes da finalização do "Documento de Referências  
Técnicas para Atuação de psicólogas(os) em MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS EM UNIDADES DE 
INTERNAÇÃO".Para participar, entre no site do CREPOP e baixe a Versão Preliminar do 
Documento. Esta consulta estará disponível até Dezembro. Clique aqui e contribua com a 
produção de referências técnicas para a profissão!   

ERRATA:  Telefone da Cominter -  Comissão de Interiorização   

Informamos que o telefone para contato com a Comissão de Interiorização (Cominter) 
(77) 3084-3207. Quem precisar entrar em contato com a Cominter, também pode enviar e
mail para cominter@crp03.org.br 

 

Agenda do CRP-03. Participe!  
 

21 de outubro: Reunião da Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito às 19h, no
Conselho. Outras informações: comht@crp03.org.br 

22 e 29 de outubro: Reunião do Grupo de Trabalho de Integração, Informação e
Cultura, às 17h, na Seção Sergipe. Informações:  secaose@crp03.org.br ou (79) 
3214-2988. 

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

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

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

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 
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

   CRP 
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