
 

 

Boletim Eletrônico nº 163 

25 de fevereiro de 2010 

 

 

 

 

Psicóloga (o), fique por dentro das últimas notícias sobre ações, deliberações e eventos relacionados ao 
Conselho Regional de Psicologia 3ª Região BA-SE

Psicologia e Compromisso com a Promoção dos Direitos LGBT 
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O evento preparatório para o VII Congresso Nacional da Psicologia, Psicologia e 
Compromisso com a Promoção dos Direitos LGBT, acontecerá no dia 27 de fevereiro, 

sábado, às 9h no CRP-03. O objetivo do encontro é discutir o histórico de atuação das (os)
psicólogas (os) em relação às questões de orientação sexual e outros temas relacionados
direitos sexuais. A palestra será ministrada pelo coordenador do GT de Diversidade Sexual e
presidente da Comissão de Direitos Humanos do CRP-05 (RJ), Pedro Paulo Bicalho. Para se
inscrever basta enviar um e-mail para inscricaoeventos@crp03.org.br.  
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Subsede Sudoeste promove evento preparatório para o VII CNP 

A Subsede Sudoeste realizará a Mesa Redonda - Psicoterapias: Abordagens e Paradigmas
no dia 27 de fevereiro, sábado, às 14h. O evento será na Casa do Médico (Rua Siqueira 
Campos. 646 - Recreio) - Vitória da Conquista. Informações: (77) 3422-5820 / e-
polosudoeste@crp03.org.br.  

 

I Encontro Regional das (os) Bibliotecárias(as) da BVS-Psi 
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“A interface entre a Biblioteca Virtual em Saúde – Psicologia (BVS-Psi) e as 

bibliotecas cooperantes da ReBAP: troca de experiências, desafios, panorama atual e 

perspectivas” é mais um evento preparatório para o VII Congresso Nacional da Psicologia
realizado pelo CRP-03. O encontro terá a apresentação da Biblioteca Virtual em Saú
Psicologia (BVS-Psi), dos Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PePSIC) com demonstraçã
simulações de busca e da Rede Brasileira de Bibliotecas da Área de Psicologia (ReBAP). Al
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disso, haverá um espaço para discussões de atividades para o Dia Nacional da BVS-Psi em 
2010 e duas palestras com convidados. O encontro acontecerá nos dias 2 e 3 de março, 
8h, na sede do Conselho. Inscrições e informações: biblioteca@crp03.org.br.    
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Manifestação nacional contra a aprovação do Ato Médico 

No dia 9 de março acontecerá a manifestação nacional pela rejeição ao Projeto de Lei 
do Ato Médico. A mobilização será realizada em vários estados do país, incluindo Bahia e 
Sergipe. A concentração aqui em Salvador será no Farol da Barra, a partir das 16h. Saiba mais 
sobre as notícias do Projeto de Lei no site: www.naoaoatomedico.org.br e veja também o v
do Conselho Federal de Psicologia a respeito do PL.  

Observatório de Saúde Mental e Direitos Humanos 

Conheça o site do Observatório de Saúde Mental e Direitos Humanos. Acesse:  
http://www.osm.org.br/osm/ e confira! 

Papel do psicólogo na escuta de crianças e adolescentes foi assunto em 
Brasília 
Aconteceu entre os dias 19 e 20 de fevereiro, em Brasília, a Oficina: O Papel do Psicólogo no 
Processo de Escuta de crianças e adolescentes, uma continuidade das discussões iniciadas no 
Seminário Nacional Escuta de Crianças e Adolescentes Envolvidos em Situação de Violência e a 
Rede de Proteção entre os dias 7 e 8 de agosto de 2009, no Rio de Janeiro. O presidente do 
Conselho Federa de Psicologia, Humberto Verona, sinalizou o quanto é importante se discutir 
sobre o tema: “Hoje temos uma tarefa bem definida e importante para a nossa profiss
produzir referências e orientações que vão sustentar o debate na Assembléia das Pol
Administrativas e Financeiras (APAF)". Confira os documentos produzidos pelo CREPOP e a 
publicação do Seminário Nacional Escuta de Crianças e Adolescentes Envolvidos em Situa
de Violência e a Rede de Proteção.  

Envie seu manifesto contra o PL que regulamenta o exercício da
Psicopedagogia 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou 
no dia 15 de dezembro, o Projeto de Lei nº 3512/2008, que regulamenta o exercício da 
Psicopedagogia. O Conselho Federal de Psicologia é contra a aprovação do PL, pois entende 
que a Psicopedagogia é uma especialidade, não uma profissão. Além disso, o atendimento 
Psicopedagógico faz parte de uma das possibilidades de atuação da (o) psicóloga (o). Veja a 
nota e envie seu manifesto contra a aprovação do PL. 
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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 
   Limite: 100000 Atual: 23918
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