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Nota de pesar pelo falecimento de Mercêdes Carvalho 
 

O Conselho Regional de Psicologia da Bahia comunica, com imenso pesar, o 
falecimento da professora doutora Mercêdes Cunha Chaves de Carvalho, no dia 24 de 
dezembro de 2010, deixando saudade em amigos, alunos, colegas e familiares. 
Mercêdes foi uma das primeiras psicólogas do Brasil e co-fundadora do CRP-03. Teve 
participação fundamental na implantação do curso de Psicologia na Universidade 
Federal de Sergipe e na Faculdade Ruy Barbosa.  O sepultamento foi no dia 24/12, no 
Cemitério Campo Santo. 

Expediente alterado no dia 13 de janeiro 
 

O CRP-03 informa que por conta dos festejos da Lavagem do Bonfim, que impede a 
maioria das (os) funcionárias (os) da autarquia a comparecer à Sede, o Conselho não 
funcionará na próxima quinta – feira, 13 de janeiro. As atividades serão retomadas na 
sexta-feira, 14 de janeiro. Lembrando que nosso horário de funcionamento é das 9h às 
17h30 min. 
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Aguarde novidades! 

Outras notícias

CONPSI já tem inscrições abertas 

O 7° Congresso Norte e Nordeste da Psicologia (CONPSI) acontecerá entre os dias 11 e 14 de maio de 2011, no 

Centro de Convenções da Bahia e tem como tema Psicologia e Saberes Psicológicos e suas Interconexões. O 

Congresso é uma realização do Conselho Regional de Psicologia da Bahia em conjunto com o Instituto de Psicologia (IPS) da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), apoiado pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia (ANPEPP) e 

pelo Sistema Conselhos de Psicologia (Conselho Federal de Psicologia e Conselhos Regionais de Psicologia). O evento tem a 

finalidade de ampliar a interlocução entre pesquisadoras (es) e profissionais potencializando a melhoria continuada da prática 

profissional e maior inserção da pesquisa nos problemas que desafiam as (os) psicólogas (os), estimular o debate sobre 

problemas nacionais e regionais como contexto indispensável à produção de conhecimento e intervenção profissional em 

Psicologia, promover o encontro e a troca de experiências entre as (os) participantes e discutir e propor formas de mecanismos 

que contribuam para a formação de novas (os) psicólogas (os) e pesquisadoras (es) em Psicologia. Inscrições e informações: 

http://www.conpsi7.ufba.br/. 
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