
 

Boletim Eletrônico Nº125 
30 de abril de 2009

 

 

 

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

Conselho Regional de Psicologia 3ª Região BA-SE

1º Encontro de Psicólogos Organizacionais e do Trabalho da Bahia e 
Sergipe 
A Comissão de Psicologia e Trabalho (COMPT) convida para o “1º Encontro de 

Psicólogos Organizacionais e do Trabalho da Bahia e Sergipe”. O evento, que tem como 

objetivo discutir as práticas profissionais das(os) psicólogas(os) e Interfaces com profissões 

diversas, ocorrerá no dia 08 de maio, das 18h30min às 20:00h, na sede do Conselho 

Regional de Psicologia da 3ª Região (CRP-03), localizado na Rua Professor Aristides Novis, 27, 

Federação. Para maiores informações e inscrição gratuita: compt@crp03.org.br (assunto: 

inscrição evento) / (71) 3247-6717 ou 3332-6168. As vagas são limitadas e o encontro é 

aberto apenas para profissionais.   Participe e torne este momento um sucesso.  

 
Participe de nossas mesas durante VI CONPSI!

Mesas Redondas: "Psicologia e Relações Raciais: Da Formação Acadêmica à Prática 

Profissional" e "Mulheres, gênero e psicologia: relatos de experiência e 

transversalidades no CRP-03". Além disso, o Conselho estará presente com outros CRP’S, 

nas seguintes Mesas Redondas: 

– “Psicologia do Trânsito para além da Avaliação Psicológica: Construindo Políticas, 

reduzindo acidentes” (organizada pelo CRP-03);  

 – “A interface entre a Mídia e a Psicologia: O que você tem a ver com 

isso?” (Organização do GT Nacional); 

- Psicologia no Enfrentamento da Homofobia, implicações para atuação profissional. 

(Organização do CRP 06/ GT Nacional). 

Inscrições on-line e informações sobre pacotes de hospedagem no Estado que sediará o 

encontro estão disponíveis através do site www.conpsi6.ufba.br.  

O Conselho Regional de Psicologia da 3ª Região (CRP 03) terá participação 
ativa durante a 6ª edição do Congresso Norte Nordeste de Psicologia (CONPSI), 
que acontecerá em Belém-Pará, entre 06 e 09 de maio. Abaixo, as atividades 
organizadas pelo CRP-03 que serão executadas por seus representantes 
durante o evento: 

“Experiências Profissionais na Construção de Processos Educativos na Escola” tem 

inscrições prorrogadas 

Foi estendido até o dia 15 de junho o prazo final para inscrições ao Prêmio 

Profissional “Experiências Profissionais na Construção de Processos Educativos na 

Escola”, criado pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP). A premiação tem como objetivo 

incentivar a construção de processos educativos na escola, que cumpram seu caráter público, 

universal e de qualidade para todos. Ao todo, serão distribuídos 18 mil reais em prêmios, nas 

categorias trabalho individual e trabalho em grupo. Para saber como se inscrever e acessar o 

regulamento: http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/premios/premio_090121_001.html 
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GTSM e Coletivo convidam para II Parada do Orgulho Louco

No dia 18 de maio, às 13h30min será dado início à semana de discussão sobre 

reforma antimanicomial, que seguirá até o dia 23. O Grupo de Trabalho de Saúde 

Mental (GTSM) do Conselho Regional de Psicologia da 3ª Região (CRP-03) e Coletivo 

da Luta Antimanicomial convidam a todas(os) psicólogas(os) a se engajarem. Nesse 

período serão realizadas apresentações culturais, exibição de filme-documentário sobre a 

situação dos manicômios judiciários no Brasil e sobre a arte e a loucura, debates, seminário, 

Audiência Pública pela Semana da Luta Antimanicomial, e finalmente, a II Parada do 

Orgulho Louco, que acontecerá no dia 23 de maio, às 09h30min. A caminhada sairá 

do Cristo em direção ao Farol da Barra e será sucedida por uma feira de artesanato.  

Tal programação conta com a organização das entidades do coletivo da luta antimanicomial de 

Salvador. A edição número um da Parada aconteceu no dia 18 de maio do ano passado, 

escolhido para ser o dia em que profissionais, familiares e militantes da área de saúde mental, 

vão as ruas declarar seu repúdio ao tratamento oferecido àqueles que vivem em manicômios e 

sua gana de que sejam implantados serviços substitutivos aos prestados pelos hospícios. Para 

conhecer o histórico do evento em Salvador e seu surgimento no Brasil, acesse: 

orgulholoucobahia.blogspot.com. Maiores informações: gtsm@crp03.org.br   
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Expediente: 

Conselho Regional de Psicologia 3ª Região Bahia e Sergipe  
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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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