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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

Mulheres serão homenageadas pelo CRP-03 durante evento

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Conselho Regional de Psicologia 

da 3ª Região (CRP-03) promove evento. Intitulado "Mulheres, Opressão e Violência: 

questionamentos e contribuições da Psicologia", o encontro, segundo seus 

organizadores, tem por objetivo “dar maior visibilidade à temática de enfrentamento à 

violência contra as mulheres no campo da Psicologia, reconhecendo as desigualdades que 

marcam a nossa sociedade no que tange à categoria ‘mulher’”. Durante a programação serão 

apresentados resultados da pesquisa do Centro de Referência em Psicologia e Políticas Públicas 

(CREPOP), realizada em parceria com psicólogas(os) que atuam nos serviços de enfrentamento 

à violência contra a mulher, e a oficina “Teatro do Oprimido”.  O evento, promovido pela 

Comissão de Direitos Humanos – através dos Grupos de Trabalho (GTs) “Relações de Gênero e 

Psicologia” e “Combate a Homofobia” - em parceria com o CREPOP do CRP-03, está agendado 

para o dia 10 de março de 2009, às 18:30, na sede do  Conselho. Informações: 

crepop03@crp03.org.br  ou gtrgp@crp03.org.br  

28 de fevereiro: último dia para envio de trabalhos acadêmicos ao VI CONPSI

28 de fevereiro é o último dia para que as(os) profissionais de psicologia  interessadas

(os) em divulgar suas produções acadêmicas no VI Congresso Norte Nordeste de 

Psicologia (CONPSI) submetam seus trabalhos aos organizadores do evento,  a ser 

realizado entre 06 e 09 de maio. Atividades relacionadas a pesquisa em psicologia e sua 

correlação com à prática profissional é a proposta do Congresso. A ficha de inscrição on-line 

está disponível no site www.conpsi6.ufba.br , além de informações sobre pacotes de 

hospedagem em Belém (PA), local do encontro. 

Nova data para exames de concessão do título de especialista

Em função dos problemas ocorridos durante o IV Concurso de Provas e Títulos para a 

Concessão do Título de Especialista, os exames nas áreas de Psicologia Social, Jurídica e 

Clínica foram anulados. O Conselho Federal de Psicologia (CFP) agendou nova data para a 

realização dessas provas: 29 de março de 2009.  Tendo em vista a garantia do 

cumprimento do propósito inicial do Concurso é que as primeiras provas, invalidadas devido 

suspeita de irregularidades, serão refeitas.Para acompanhar a divulgação do local onde serão 

aplicadas as avaliações, acesse os sites do CRP-03 e da Quadrix. 
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Agenda do CRP-03. Participe!  
 

02/mar.: Reunião do GT de Relações de Gênero e Psicologia, da Comissão de 

Direitos Humanos, às 18:30h,  nas instalações do Conselho. Informações: 

gtrgp@crp03.org.br

04/mar.: Reunião da Comissão de Mobilidade Humana, às 19:00h, no CRP-03 

 Informações: comht@crp03.org.br

10/mar.: Evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, às 18:30h 

na sede do CRP-03. Para maiores Informações: crepop@crp03.org.br / 

 gtrgp@crp03.org.br /  gtch@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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