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Exposição marca 50 anos da profissão de psicóloga(o)
Celebrando o  cinqüentenário  da  profissão,  a  exposição  itinerante
“Psicologia: 50 Anos de Profissão no Brasil” entrou em cartaz
nesta  segunda-feira  (06/08)  na  Biblioteca  Pública  do  Estado,
localizada nos Barris (Rua General Labatut, n° 27 - Barris, Salvador
– BA). Com visitação gratuita, a exposição pode ser vista no foyer da
Biblioteca até o dia 31 de agosto, de segunda à sexta-feira, das
8h30 às 21h; aos sábados, das 8h30 às 12h; e aos domingos, das

10h  às  16h  e terá abertura oficial  nesta sexta-feira,  10  de agosto, às  17h. O evento
especial  é aberto ao público, que terá a chance de conhecer mais  sobre a história da
profissão.

 

Conselho fecha às 16h nesta sexta (10/08)
Por conta da abertura da exposição itinerante “Psicologia: 50 Anos de Profissão no
Brasil”, que acontecerá às 17h do dia 10 de agosto, na Biblioteca Pública do Estado, o
CRP-03 fechará às 16h, desta sexta-feira. Retomaremos as nossas atividades no dia 13 de
agosto, a partir das 9h.

 

GT de Gênero realiza rodas de conversa temáticas

O Grupo de  Trabalho Relações  de Gênero  e  Psicologia  do CRP-03  organizará  reuniões

ampliadas onde serão discutidos diversos temas a partir de palestras interativas. Veja a

agenda do GT abaixo:

Medicalização do parto - 16/08

Estilo de vida dos/as solteiros/as – 27/09

Atuação profissional na área de gênero – 18/10

Saúde mental e gênero – 08/11

Escala hare e outras normativas onde cabem uma discussão de gênero – 06/12

As reuniões serão às 18h, no CRP-03.

 

CREPOP-03 agenda “Pesquisa com profissionais que atuam na saúde, assistência
social e terceiro setor”
O CREPOP-03 promoverá dois  encontros interdisciplinares  com o tema:  “Pesquisa com
profissionais que atuam na saúde, assistência social e terceiro setor”. O primeiro será no
dia 17 de agosto, às 14h, no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima, em Vitória da
Conquista e o segundo acontecerá no dia 31 de agosto, às 14h, na Sede do Conselho, em
Salvador. Informações: crepop03@crp03.org.br ou 71 3332-6168.

 

“Projeto Capacitação em Aplicação de Testes” no CRP-03
O  Projeto  Capacitação  em  Aplicação  de  Testes,  com  o  tema
“Instrumentos  de  Inteligência  Não  Verbal:  Beta  III  e  TIG”  é
organizado  pelas  Comissões  de  Psicologia  e  Trabalho,  Mobilidade
Humana e  Trânsito,  Direitos  Humanos  e  Saúde do  CRP-03  e  está
marcado para 25 de agosto de 2012, a partir das 8h, no auditório do
Conselho.  O  evento  é  destinado  à  profissionais  inscrita(o)s  neste
regional que utilizam ou visam utilizar testes psicológicos. Saiba mais
aqui. 

 

Sessão Especial em comemoração aos 50 anos da Psicologia
O  Conselho  Regional  de  Psicologia  da  Bahia  convida  você  para
participar  da  Sessão  Especial  em  Homenagem  aos  50  anos  da
Psicologia no Brasil que será realizada no dia 30 de agosto (quinta-
feira),  às  14h30min,  na Assembleia  Legislativa da Bahia (Palácio
Dep. Luis Eduardo Magalhaes, 1a avenida, 130, CEP: 41.745-001,
CAB,  Salvador-Bahia).  O autor  da  Sessão Especial  é  o deputado
Álvaro Gomes – PcdoB.

 

 

 
Agenda
CRP 03

 

14 de agosto: Reunião do Grupo
de Trabalho Psicologia e Educação,
às 18h, no CRP-03. Informações:
gtpe@crp03.org.br.

 

14  de  agosto:  Reunião  da
Comissão de Mobilidade Humana e
Trânsito,  às  19h,  no  CRP-03.
Informações: comht@crp03.org.br.

 

15 de agosto: Reunião do Grupo
de  Trabalho  de  Psicologia  das
Emergências e Desastres, às 18h,
no  CRP-03.  Informações:
gtped@crp03.org.br.

 

16 de agosto: Reunião do Grupo
de Trabalho Combate a
Homofobia, às 18h30min, no
CRP-03. Informações:
gtch@crp03.org.br.
 

 

Outras notícias

Ato em homenagem aos 50 anos da Psicologia será realizado no Senado Federal

O Ato em homenagem aos 50 anos da Psicologia no Brasil acontecerá no dia 23 de agosto de 2012, no auditório Petrônio Portela, no

Senado Federal. Na ocasião, haverá ainda o lançamento do selo e carimbo comemorativo dos 50 anos, frutos de parceria do Conselho
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Federal de Psicologia (CFP) com os Correios. A homenagem, que tem início às 10h e vai até às 12h30, é aberta ao público. Leia mais

aqui. (texto CFP)

Datas importantes

11-  Dia do Estudante

12 -  Dia da luta contra violência no campo/ Marcha das Margaridas

        Dia das Artes

        Dia Nacional dos Direitos Humanos

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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