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8º CONPSI: últimos dias de inscrição para o Congresso Norte-Nordeste

A Comissão Organizadora do 8º Congresso Norte-Nordeste de Psicologia – 8º CONPSI

informa que as inscrições se encerram no próximo dia 31 de janeiro. O encontro vai

acontecer entre os dias 8 e 11 de maio deste ano em Fortaleza, no Centro de Eventos do

Ceará. O tema do evento será “Psicologias, contemporaneidade e inserção social: desafios e

expectativas” e deve reunir profissionais, pesquisadores e estudantes de vários estados do

Norte e Nordeste, fomentando interações significativas e intercâmbio de conhecimento.

Outras informações:  http://www.conpsi.org.br/

 
Mapeamento de Psicóloga(o)s que vivenciaram a ditadura militar. Participe!
 

Com o lançamento do 3º Programa de Direitos Humanos (PNDH-3) pela Secretaria de

Direitos Humanos da Presidência da República, em dezembro de 2009, o eixo “Direito à

Memória e à Verdade” tornou-se um dos eixos principais da política dos Direitos Humanos

no país, e com este houve a implementação da “Comissão Nacional da Verdade” (CNV). Tal

Comissão tem o objetivo de conhecer o que realmente aconteceu no período compreendido

entre 1946 a 1988, especialmente as torturas, abusos e graves violações aos direitos

humanos cometidos durante a ditadura civil militar brasileira de 1964 a 1985.

O Sistema Conselhos de Psicologia do Brasil (Conselhos Regionais e Federal), neste seu

cinquentenário de profissão, também tentará auxiliar e complementar a busca por

informações, identificando os profissionais da Psicologia que têm algo a dizer sobre esse

nebuloso período da história do país e também da Psicologia brasileira.

O Conselho Regional de Psicologia da Bahia (CRP-03) realiza um trabalho importante para

a Memória e Verdade e especificamente a Comissão da Verdade. Se você é psicóloga(o) e

teve alguma experiência relacionada à ditadura, seja como experiência pessoal,

experiências familiares ou mesmo no atendimento de pessoas que sofreram essas

violações; ou ainda possui documentos sobre esse período histórico, compartilhe seu

depoimento através da Comissão de Direitos Humanos do CRP-BA, que receberá essas

informações e encaminhará os dados para a CNV. Além disso, estes depoimentos irão

compor uma publicação produzida pelo Conselho Federal de Psicologia, prevista para ser

lançada em março de 2013.

Sabemos o quanto pode ser delicado e doloroso reviver tais experiências. No entanto,

compartilhar a realidade dos fatos fará com que episódios como estes, de intensa violação

de direitos humanos, não se repitam no futuro. As novas gerações de cidadãos e cidadãs

brasileiras (os) têm o direito e devem saber quem, de verdade, atuou (pagando, em

muitos casos, com a própria vida) para a construção da democracia no Brasil.

Preencha o formulário para manifestar sua vontade de compartilhar seu depoimento

conosco.

 

Atenção psicóloga(o)s: confira o lançamento dos documentos de referências
técnicas
 

AO PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA

Lançamento dos Documentos de Referências Técnicas para atuação profissional:

v  No Sistema Prisional

v  Nas Medidas Socioeducativas em Meio Aberto                                                   

                                                                         

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
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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

 

Datas importantes
 

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

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

Site: www.crp03.org.br
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