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Psicóloga (o), fique por dentro das últimas notícias sobre ações, deliberações e eventos relacionados ao 

Conselho Regional de Psicologia 3ª Região BA-SE

MPF da Bahia é acionado para ampliar a inspeção de cursos de nível 
superior

Na última quinta-feira, 29 de janeiro, o Fórum Permanente dos Conselhos no Estado da Bahia 

(Foco/BA) protocolou uma carta junto ao Ministério Público Federal baiano, na qual ficaram 

estabelecidos procedimentos para troca de informações e encaminhamento de denúncias 

quanto à qualidade e ao cumprimento do currículo mínimo dos cursos de graduação. A 

proposta é intensificar a fiscalização do ensino superior a fim de combater irregularidades e 

garantir uma formação adequada dos futuros profissionais. O Foco/BA é um Fórum que reúne 

todos os Conselhos das Profissões Regulamentadas da Bahia – o qual o CRP-03 participa e 

realiza parcerias a fim de promover ações conjuntas. Para maiores informações, acesse: 

http://www.prba.mpf.gov.br/pr-noticia.php?cod=923 

Novas provas para concessão do título de especialista

O Conselho Federal de Psicologia (CFP)  realiza novos exames para solucionar os problemas 

ocorridos durante o IV Concurso de Provas e Títulos para a Concessão do Título de 

Especialista, a nova data foi agendada para as provas nas áreas de Psicologia Social, Jurídica 

e Clínica: 29 de março. O local de realização das avaliações será divulgado em breve. 

Trabalhos para o VI CONPSI serão recebidos até o final do mês

As(os) interessadas(os) em divulgar suas produções acadêmicas no VI Congresso Norte 

Nordeste de Psicologia (CONPSI) têm até 28 de fevereiro para enviar trabalhos aos 

organizadores do evento. Durante o Congresso, que acontecerá entre 06 e 09 de maio, em 

Belém (PA), serão realizadas discussões sobre atividades atreladas a investigação e análise 

em Psicologia e sua conexão com o exercício da profissão. Inscrições e informações sobre 

pacotes de hospedagem estão disponíveis através do site www.conpsi6.ufba.br.  

Inscrições para prêmio do CFP começam na segunda

O Conselho Federal de Psicologia (CFP) começa a receber inscrições para o prêmio 

“Experiências Profissionais na Construção de Processos Educativos na Escola” a partir 

dessa segunda-feira, 09 de fevereiro. Mais que celebrar o ano da educação no Sistema 

Conselhos, a iniciativa tem por objetivo a valorização e incentivo às experiências desenvolvidas 

na área da Psicologia Escolar.  O Prêmio Profissional contemplará dois grupos de trabalho 

específicos: Trabalho Individual (Categoria Profissional) e Trabalho em Equipe (Categoria 

Profissional).  Para maiores informações e consulta ao regulamento, acesse: www.pol.org.br 

 

Agenda do CRP-03. Participe!  
 

 06/fev.: Reunião do GT Relações de Gênero e Psicologia da Comissão de 

Direitos Humanos, às 16h, na sede do Conselho. Informações: gtrgp@crp03.org.br
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09/fev.:Reunião do Grupo de Trabalho da Luta Antimonicomial, às 17h,  no 

auditório do CRP-03. Informações: gtsm@crp03.org.br

10/fev.: Reunião do GT Psicologia e Relações Raciais da Comissão de Direitos 

Humanos, às19h, na sede do CRP-03. Informações: gtrr@crp03.org.br

11/fev.: Reunião da Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito, às 19 horas, 

na sede do Conselho. Informações: comht@crp03.org.br

Acesse também informações sobre concursos, cursos, eventos e congressos 

no site do CRP-03 - www.crp03.org.br

 

Expediente: 
Assessoria de Comunicação: Fernanda Alamino DRT-BA 2373 

Conselho Regional de Psicologia 3ª Região Bahia e Sergipe  

 

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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