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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

Últimos dias de exibição de ensaio fotográfico no CRP-03
Psicologia Imagem e Subjetividade: A representação Social do Enfrentamento a 

Violência de Gênero é o tema da mostra fotográfica, que pode ser visitada na sala de 
eventos do CRP-03, no bairro da Federação, até o dia 10 deste mês.  A idéia de 
promovê-la surgiu a partir da pesquisa sobre enfrentamento a violência contra a mulher 

realizada pelo Centro de Referência em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) em parceria 

com psicólogas(os) que atuam nesta área. A entrada é franca. 

Fique por dentro dos resultados dos exames do concurso para título de especialista! 

O Conselho Federal de Psicologia (CFP) já disponibilizou a lista de aprovados no IV 
Concurso para Concessão do Título de Especialista para as áreas de Psicologia 

Educacional, do Esporte, do Trânsito, Organizacional e do Trabalho, Psicopedagogia, 

Psicomotricidade e Neuropsicologia.  Já os exames para os campos da Psicologia Clínica, 
Social e Jurídica, que foram adiados, serão reagendados. A suspensão, segundo o 
Conselho Federal de Psicologia (CFP) e o Instituto Quadrix, visa a melhoria e adequação das 

questões ao conteúdo programático do edital do Concurso. A nova data será futuramente 
divulgada. 

Vídeos reforçam debates prévios para a Conferência Nacional de Comunicação

Dois novos programetes sobre comunicação foram adicionados ao site do Conselho Federal de 

Psicologia  para reforçar a campanha de evolução das discussões da Conferência Nacional de 

Comunicação, prevista para ser realizada em dezembro deste ano. Acesse o vídeo sobre 

Comunicação, Mídia e Criança: 

http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/videos/videos_090317_0002.html. Veja 

também o vídeo sobre Comunicação, Regionalização e Diversidade: 

http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/videos/videos_090317_0001.html. 

Ulapsi discute compromisso social

A Psicologia Latino-Americana com Compromisso Social para o Mundo é o tema da 3ª

edição do Congresso Latino-americano de Psicologia da União Latino-americana de Entidades 

da Psicologia (Ulapsi), que será realizada na Universidade Autônoma Metropolitana, na Cidade 

do México, entre os dias 09 e 11 de setembro de 2009.  As inscrições para o III Ulapsi, 
considerado uma das balizas para a elaboração de referências na Psicologia latino-americana, 

podem ser realizadas, com recebimento de descontos para estudantes e 
profissionais, até o dia 30 de junho. Já inscrições de trabalhos - mesas redondas e 
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pôsteres – terminam dia 31 de maio. Informações sobre inscrição, normas técnicas e 

detalhes sobre a apresentação de trabalhos estão disponíveis no site: 

http://congresso.ulapsi.org/portugues/inscricoes/ 

 

 

Agenda do CRP-03. Participe!  
 

03/abril: Reunião da Comissão de Psicologia e Trabalho das 18:00h às 20:00h. 

Maiores informações: compt@crp03.org.br

06/abril: Reunião do Grupo de Trabalho de Psicoterapia às 18h30min. Para obter 

maiores informações: gtpsicoterapia@crp03.org.br

09/abril: Reunião do Grupo de Trabalho de Psicologia e Mídia às 19h. Maiores 

informações: gtpm@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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