
BIBLIOTECA
E ESTACAO

BVS-PSI
(CRP-03)

Biblioteca Virtual em

Saude - Psicologia
ULAPSI-Brasil.

Fazendo o seu conhecimento
ir muito alem.

O CRP-03 abriga no espaço de sua biblioteca uma 

Estação da Biblioteca Virtual em Saúde – Psicologia 

ULAPSI Brasil (BVS-Psi), um marco simbólico da BVS-Psi 

existente em alguns Conselhos de Psicologia do país. A 

Estação foi criada por uma iniciativa do Ministério da 

Saúde, do Centro Latino-Americano e do Caribe de 

Informação em Ciências da Saúde (BIREME) da Organi-

zação Pan-Americana da Saúde (OPAS); e da própria 

BVS-Psi.
 

A BVS-Psi tem por objetivo contribuir para a atualização 

profissional disponibilizando uma série de artigos, 

monografias, dissertações, teses, livros para download, 

lista atualizada de eventos da área, manuais de 

normalização de trabalhos acadêmicos, dentre outros.
 

Na Estação, as(os) usuárias(os) também podem ser 

capacitadas(os) para a realização de pesquisas nas 

bases da BVS-Psi, através de computadores conectados 

à Internet. Além disso, podem ter acesso e pesquisar em 

outros ambientes virtuais da Rede BVS como a Bibli-

oteca Virtual do Ministério da Saúde e a Biblioteca 

Virtual Saúde Pública.

Conselho Regional de Psicologia 3ª Região – Bahia

Rua Aristides Novis, nº 27, Federação. Salvador-BA - CEP: 40.210-630

Funcionamento: De segunda a sexta-feira,

das 8h às 12h e das 13h às 17h. 
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Biblioteca do CRP-03. 

Tudo sobre a Psicologia 

sempre ao seu alcance.

A biblioteca do Conselho Regional de Psicologia 3ª 

Região – Bahia (CRP-03) funciona na sede do CRP-03 em 

Salvador-BA e possui um acervo composto por materiais 

em formato impresso e digital. São anais de eventos, 

livros, periódicos, revistas, relatórios de eventos, DVDs, 

boletins informativos e jornais do Sistema 

Conselhos.Todo o material está relacionado às temáticas 

da Psicologia com foco em Direitos Humanos e Políticas 

Públicas.

Psicólogas (os), pesquisadoras(es), estudantes de Psicologia e 

profissionais de outras áreas que desejem pesquisar no 

acervo físico da biblioteca, bem como nas bibliotecas da Rede 

de Bibliotecas Virtuais em Saúde (Rede BVS).

• Atendimento por telefone, por e-mail e de forma presencial;

• Empréstimo, revovação e reserva de obras para usuárias(os), 

conforme previsto no Art. 10 do Regulamento da Biblioteca 

do CRP-031;

• Consulta ao acervo na biblioteca;

• Levantamento bibliográfico;

• Orientação para normalização de trabalhos acadêmicos;

• Disseminação Seletiva da Informação (DSI);

• Consulta ao banco de testes psicológicos conforme previsto 

no Art. 9º 2 do Regulamento da Biblioteca do CRP-03.

• Capacitação para uso das Bibliotecas Virtuais da Rede BVS, 

como a BVS-Psi;

• Acesso à informação, mediante consulta às bases de dados 

via Internet.

Para melhor atender às demandas, visitas à 

biblioteca e à Estação BVS-Psi do CRP-03 deverão 

ser agendadas previamente.

Bibliotecária responsável:

Rosaline Barreto Otero (CRB-5/1762)
Contato: 

(71) 3247-6716 (ramal 214) / 3332-6168
biblioteca@crp03.org.br 

O CRP-03 utiliza o sistema PHL para o 

gerenciamento de sua biblioteca. O sistema é 

online e pode ser acessado por qualquer 

usuária(o) via Internet a partir do site 

www.crp03.org.br/biblioteca.

>>> Publico-alvo:

>>>Servicos da biblioteca:

>>> Servicos da Estacao
BVS-Psi:

Atendimento

1
Art 10 - Poderão fazer cadastro na biblioteca: psicólogas(os) cadastradas(os) e que estejam em 

situação regular com o CRP-03; Conselheiras(os) do CRP-03; funcionárias(os) do CRP-03; estagiárias(os) 

do CRP-03. 

2
Ar. 9º - Os testes psicológicos só poderão ser consultados na biblioteca por 

psicólogas(os) e por estudantes de Psicologia mediante comprovação.


