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CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA BAHIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

 

 

O Presidente do Conselho Regional de Psicologia da Bahia – CRP/03 no uso de suas

atribuições legais e em cumprimento específico ao que estabelece o Art. 18° do Regimento

Eleitoral do Conselho Federal de Psicologia aprovado pela Resolução do CFP n° 015/2012 de

31/07/2012, convoca a(o)s Psicóloga(o)s inscrita(o)s neste órgão de Classe para a

Assembleia Geral Extraordinária, no dia 14 de janeiro de 2013, às 18: 30h em primeira

convocação, e às 19:00h em segunda convocação para deflagrar o processo eleitoral e

constituição da Comissão Eleitoral. A referida Assembleia realizar-se-á na sede do Conselho

Regional de Psicologia, Rua Aristides Nóvis, 27, Federação, nesta cidade.

 

10 de dezembro de 2012.

 

VALTER DA MATA FILHO - Conselheiro Presidente CRP/03

 

 Atenção psicóloga(o)s: Pré-congressos e COREP já têm datas definidas

Os Pré-congressos e o VIII Congresso Regional da Psicologia (VIII COREP) já estão com as

datas marcadas. Veja a agenda:

Pré-congressos

Barreiras – 02 de março

Feira de Santana – 09 de março

Ilhéus/Itabuna – 23 de fevereiro

Vitória da Conquista – 02 de março

Salvador – 09 de março | Auditório Leopoldo Amaral localizado, 6° andar da Escola

Politécnica da UFBA

 

COREP

12 à 14 de abril |  Auditório Leopoldo Amaral localizado, 6° andar da Escola Politécnica da

UFBA

 

Os locais dos Pré-congressos das cidades do interior serão informados em breve.

Entendendo as etapas do Congresso Nacional da Psicologia

* Eventos preparatórios: Realizados em diversas localidades com a tarefa de suscitar

debates e levantar questões para a formulação de teses. Deve contar com ampla

mobilização e participação da categoria.

 

* Pré-congressos: Instâncias que apreciam e aprovam as teses do Regional. Podem ocorrer

em mais de uma área geográfica da jurisdição do regional.  Nessa instância, são eleitos os

delegados para o Congresso Regional.

* Congressos Regionais (Coreps): São realizados em cada Conselho Regional e compostos

por delegados eleitos nos pré-congressos. Nos Coreps, são apreciadas as teses nacionais e

eleitos os delegados para o Congresso Nacional.

*Congresso  Nacional:  é  a  etapa  final  do  processo  de  discussão  e  decisão  sobre  as

orientações para a atuação dos Conselhos de Psicologia. Participam os delegados nacionais,

eleitos nos Coreps. O Congresso Nacional é realizado atualmente em Brasília (DF).

Durante o Congresso Nacional, as teses devem ser propostas em consonância com o tema

do CNP e classificadas  de acordo com  os  eixos  do Congresso  definidos  pela  APAF.  O

temário, eixos, regimento e períodos para a realização das etapas regionais e nacional são

propostas pelo CFP e apreciadas e deliberadas na APAF. A Comissão organizadora Nacional,

composta  por  representantes  dos  regionais,  e  presidida  pelo  CFP,  trabalhará  desde  a

instalação das etapas regionais até a abertura da etapa nacional, onde os trabalhos serão

conduzidos pela Mesa Diretora.

O relatório final das deliberações será divulgado amplamente para toda a categoria,  de

forma a garantir a transparência do processo.

 

 
Agenda
CRP 03
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(fonte:CFP)

 

O VIII CNP tem o  tema “Psicologia, Ética e Cidadania: Práticas Profissionais a
Serviço da Garantia de Direitos” e acontecerá entre 30 de maio e 02 de junho de
2013, em Brasília-DF.

 

CRP-03 organiza encontro de psicóloga(o)s do trânsito

O CRP-03 promoverá nos dias 22 e 23 de fevereiro, o Encontro Norte Nordeste dos
Fazeres Psicológicos no Trânsito e Mobilidade Urbana, a partir das 8h, no Auditório
Leopoldo  Amaral  -  Escola  Politécnica  da  Universidade  Federal  da  Bahia,  Federação,
Salvador-BA.  Este é um evento preparatório para o VIII Congresso Nacional da Psicologia.
Aguarde mais informações.

 

AO PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA

 

 

Lançamento dos Documentos de Referências Técnicas para atuação profissional:

 

No Sistema Prisionalv.

Nas Medidas Socioeducativas em Meio Abertov.

 

                                                                                                                                          

Prezadas(os) Psicólogas e psicólogos,

O CFP – Conselho Federal de Psicologia, através do CREPOP (Centro de Referência Técnica de

Psicologia e Políticas Públicas), vem desenvolvendo pesquisas em todo o Brasil visando a

produção de Referências Técnicas para a prática da(o)s psicóloga(o)s nas políticas públicas.

O Crepop03-CRP03 vem por este documento agradecer a sua participação nas Pesquisas e

Consultas Públicas dos documentos de referência sobre Atuação de Psicólogas(os) no Sistema

Prisional e nas Medidas Socioeducativas em Meio Aberto.  Sobretudo, convidá-las(os) à acessar

a versão final dos Documentos que estão disponíveis no site do CREPOP,

<crepop.pol.org.br/novo>, na Sede e Subsedes do CRP03-BA.

A proposta destes documentos de referência, sem ter a pretensão de impor um modelo

único ou fechado, é promover e subsidiar uma reflexão entre os profissionais da área acerca da

sua atuação. Desse modo, contribuir para uma atuação profissional mais qualificada e

comprometida com a ética profissional e promoção dos Direitos Humanos.

Continue contribuindo com o desenvolvimento da nossa profissão. Acesse e divulgue

as publicações do CREPOP/CFP.

Atenciosamente,

Equipe CREPOP03 – BA     

crepop03@crp03.org.br

http://www.facebook.com/observatorio03/

https://twitter.com/observatorio03

observatorio03.wordpress.com /

CONTATOS DAS SUBSEDES

cominterior@crp03.org.br

http://www.crp03.org.br/site/ComissaoInteriorizacao.aspx

 

 

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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