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Subsedes realizam reuniões

As  Subsedes  Sertão/Recôncavo  e  Oeste  agendaram  reuniões  no  dia  31  de  março  de  2012  para  a
discussão de alguns assuntos com a categoria. O encontro da Subsede Sertão/Recôncavo será às 9h, no
Hotel Portal da Princesa - Av. Sampaio 641 , Centro, Feira de Santana-BA para falar sobre a I Mostra de
Práticas em Psicologia da Subsede Sertão/Recôncavo,  a II Mostra Nacional de Práticas em Psicologia,
entregar carteiras e documentos. Já a reunião da Subsede Oeste acontecerá na UNISANG, em Barreiras,
às  9h,  com  pauta  sobre  a  II  Mostra  Nacional  de  Práticas  em  Psicologia,  Avaliação  Psicológica  e
Planejamento 2012. Informações: cominterior@crp03.org.br.

 

Grupo  de  Estudos  sobre  Motorcracia  e  Carrodependência  retoma
atividades na próxima semana
O Grupo de Estudos sobre Motorcracia e Carrodependência da Comissão de
Mobilidade Humana e Trânsito do CRP-03 volta a se reunir no dia 03 de abril
de  2012, às  19h, na  Sede do  Conselho. Os  encontros  são  abertos  ao
público  em  geral e  estão  marcados  para  todas  as  primeiras  e  terceiras
terças-feiras  de  cada mês. Este  ano, o  Grupo  trabalhará  com a análise
cinematográfica  da  obra  de  Jacques  Tati.  Outras  informações:
comht@crp03.org.br.

 

Inscrições de trabalhos para 2ª Mostra encerram nesta sexta-feira(30)
O prazo  de  inscrição  dos  trabalhos  para  2ª  Mostra  Nacional de  Práticas  em
Psicologia termina nesta sexta-feira, dia 30 de março de 2012. Para realizar a
inscrição, a(o) profissional ou estudante de Psicologia deve acessar o sistema no
site do  evento  e fazer o  registro  para avaliação.  Veja mais informações em:
http://mostra.cfp.org.br/.

 

Psicóloga(o),  participe  da  edição  especial  da  Revista  Ciência  e
Profissão
A Revista Psicologia Ciência e Profissão terá um número especial com o
tema “Psicologia: 50 anos de profissão no Brasil” e convida toda(o)s a(o)s
profissionais e pesquisadora(e)s da área para enviar artigos sobre este tema
até  30  de  abril  de  2012.  Os  textos  deverão  ser  submetidos  pelo  site:
http://www2.pol.org.br/main/EnvioCienciaProfissao.cfm  e  cumprir  com  as
especificações descritas em "Diretrizes para Autores".

 

Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade
Conheça o site do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade e
suas ações. Acesse: http://medicalizacao.com.br/ e confira!

 

 

 
Agenda
CRP 03

 

02 de abril: Reunião do Grupo de

Trabalho de Defesa dos Direitos

da Criança e Adolescente, às 18h,

no CRP-03. Informações:

gtddca@crp03.org.br.

 

03 de abril: Reunião da Comissão

de Mobilidade Humana e Trânsito,

às 19h, no CRP-03. Informações:

comht@crp03.org.br.

 

04 de abril: Reunião do Grupo de

Trabalho Combate a Homofobia, às

18h30min,  no  CRP-03.

Informações: gtch@crp03.org.br.

 

 

 

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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