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Conselho recorda novembro negro com entrevista

especial

Para lembrar o novembro negro, o CRP-03 entrevistou
Marcos  Emanuel  Pereira,  professor  da  graduação  e
pós-graduação da Universidade Federal da Bahia (UFBA),
mestre e doutor em Psicologia Social. Ele falou sobre o
conceito de estereótipos, características da(o) negra(o)
baiana(o)  entre  outros  assuntos.  O  Conselho  também
colheu depoimentos de Altair Paim, psicólogo especialista
em  Direitos  Humanos  e  de  Pedro  Paulo  Bicalho,

Coordenador da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal
de Psicologia sobre a temática das relações raciais. Veja a entrevista aqui.
Imagem: http://www.sxc.hu/

 

CRP-03 transfere evento sobre Avaliação Psicológica para outra data
Informamos  que  o  evento  sobre  Avaliação  Psicológica,  marcado  para  o  dia  03
dezembro de 2011, foi cancelado e será transferido para outra data. O CRP-03 pede a
compreensão de toda(o)s e avisa que a nova data para o encontro será informada em
breve.

 

 Núcleo Bahia do Fórum de Medicalização da Educação e da Sociedade realiza
2ª reunião
O Núcleo Bahia do Fórum de Medicalização da Educação e da Sociedade organizará sua
2ª reunião no dia 26 de  novembro de 2011,  às 8h30min,  sala 15 da  Faculdade de
Educação da UFBA - Av. Reitor Miguel Calmon, s/n, Vale do Canela, Salvador-BA. A
pauta  da  reunião  inclui  informes  e  a  Organização  do  Seminário  Baiano  Educação
Medicalizada. O Fórum tem como objetivo a mobilização social para chamar atenção
quanto ao avanço da medicalização no interior da sociedade e, mais especificamente,
na  área  da  educação,  possibilitando  a  articulação  de  grupos  e  entidades  para  a
realização de ações conjuntas na direção da superação deste fenômeno. É composto
por  entidades  da  educação,  da  saúde,  da  assistência  social,  da  sociedade  civil  e
pessoas que  tenham interesse  no tema e  afinidade  com  os objetivos do Fórum.  O
CRP-03 participa e apóia este encontro.

 

Subsede Sudoeste realiza encontro sobre as Interfaces
da Psicologia em Itapetinga
A Subsede Sudoeste promoverá o evento As Interfaces da
Psicologia em Itapetinga e Região, no dia 02 de dezembro
de  2011,  às  18h,  na  Câmara  Municipal  de  Itapetinga.  O
encontro  tem  o  propósito  de  proporcionar  um  espaço  para
mostrar  as diversas faces da  atuação  da(o)  profissional  de
Psicologia,  que  desenvolvem  seu  trabalho  em  Itapetinga,
agregando  também  a  esse  cenário  outros  fazeres  da
profissão de psicóloga(o) além da clínica. Outras informações:
cominterior@crp03.org.br ou itapetinga@crp03.org.br.

 

 

 
Agenda
CRP 03

 

29 de novembro: Reunião do

Grupo de Trabalho de Defesa dos

Direitos da Criança e Adolescente,

às 19h, no CRP-03. Informações:

gtddca@crp03.org.br.

29 de novembro: Reunião da

Comissão de Mobilidade Humana

e Trânsito, às 19h, no CRP-03.

Informações:

comht@crp03.org.br.

 

30 de novembro: Reunião do

Grupo de Trabalho Combate a

Homofobia, às 18h, no CRP-03.

Informações: gtch@crp03.org.br.

 

30  de  novembro:  Reunião  do
Grupo  de  Trabalho  Psicologia  e
Educação,  às  19h,  no  CRP-03.
Informações: gtpe@crp03.org.br.

 

 

Datas importantes

25 - Dia Internacional do Doador de Sangue

Dia Internacional da Não-Violência Contra a Mulher

26 - Dia Internacional contra Exploração da Mulher

27- Ratificação pelo Brasil em 1995 da Convenção de Belém do Pará

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

Expediente: Assessoria de Comunicação

Jornalista Responsável: Gabriela Bastos (MTb-BA 3396)

Conselho Regional de Psicologia 3ª Região Bahia

End: Rua Professor Aristides Novis, 27, Federação - Salvador - Bahia

Tel: (71) 3247-6716 Ramal 212.

E-mail: comunicacao@crp03.org.br
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