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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

ENCONTROS 

Ano da Psicoterapia em Salvador e em Feira de Santana. Participe! 

Na próxima segunda-feira, 13 de julho, das 18h30min às 21h30min, na sede do CRP-03, 
localizada na Rua Prof. Aristides Novis, 27, bairro da Federação, será realizado o I
Encontro para Discussão de Textos Geradores do Ano Temático da Psicoterapia 2009. 
 “A Constituição das Psicoterapias como Campo Interdisciplinar” é a temática deste I eixo. As
inscrições para o evento podem ser realizadas através do gtpsicoterapia@crp03.org.br ou na 
recepção da sede do Conselho.  Em feira de Santana, as discussões serão relativas ao 
eixo II - Parâmetros Técnicos e Éticos Mínimos para a Formação na Graduação e na 
Formação Especializada e para o Exercício da Psicoterapia pelos Psicólogos – que 
acorrerá no dia 14 deste mês, próxima terça-feira, às 18h, no Serviço de Apoio 
Psicopedagógico  (SAP) da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS),  CAU 
III – Av. Transnordestina, S/N, Novo Horizonte. Feira de Santana (BA). Informações: (75) 
3224-8366 ou polofeira@crp03.org.br. Os Textos Base e Complementar estão disponíveis no 
www.pol.org.br no link Ano Temático da Psicoterapia 2009.  Os encontros são abertos a 
profissionais e estudantes de psicologia. Compareçam! 

COMPT promove “Relações e Condições de Trabalho da(o) Psicóloga(o)”

A Comissão de Psicologia e Trabalho (COMPT) do Conselho Regional de Psicologia da 3ª
Região (CRP-03) promove Seminário Relações e Condições de Trabalho da(o) 
Psicóloga(o), a ser realizado no dia 18 de julho, no auditório do Conselho. As 
discussões girarão em torno dos temas “empregabilidade/ precarização”, além de se estender
as “estratégias de valorização do trabalho dos profissionais de psicologia” e proteção a sua 
carreira. O evento recebe incentivo do Conselho e do Sindicato das(os) Psicólogas(os) da Bahia. 
A entrada é franca. Maiores informações: (71) 3247-6716 / 3332-6168 e compt@crp03.org.br. 

Página 1 de 6NEWSIX 2005

10/7/2009http://newsix2.insix.com.br/admin/NLTModeloArquivoPreview.aspx



 

 
Seminário Preparatório para a I Confecom: Contribuições da Psicologia

Será realizado entre os dias 23 e 25 deste mês, em Brasília, o Seminário Preparatório para a I 

Conferência Nacional de Comunicação: Contribuições da Psicologia. Promovido pelo CFP. A idéia 
do evento é preparar psicólogos para atuarem como delegados nas etapas da I Conferência 
Nacional de Comunicação (Confecom), agendada para os dias 1º a 03 de dezembro de 2009, 

Página 2 de 6NEWSIX 2005

10/7/2009http://newsix2.insix.com.br/admin/NLTModeloArquivoPreview.aspx



 

 

além de discutir as diretrizes sugeridas pelo Sistema Conselhos. São elas: fim da publicidade 
dirigida às crianças e sobre bebidas alcoólicas e substâncias psicoativas; controle social, 
exploração da imagem da mulher, crianças e adolescentes na mídia e mídia e trânsito.
Estudantes, coordenadores de cursos e professores da área podem participar. Mais 
informações e inscrições: http://comunica.pol.org.br  

CONSULTA PÚBLICA CREPOP 

Psicólogas(os) que atuam em VARAS DE FAMÍLIA e áreas Correlatas  

O Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) convida a todas(os) 
psicólogas(os) que atuam em políticas públicas ligadas às VARAS de FAMÍLIA e áreas correlatas
a contribuírem com experiências, opiniões e sugestões, na elaboração do "Documento de
Referências Técnicas para Atuação de psicólogas(os) em Varas de Família e áreas 
correlatas".  Segundo o CREPOP Nacional, “a proposta deste documento de referência é 
promover e subsidiar uma reflexão, entre os profissionais da categoria acerca de aspectos 
relativos à Psicologia no âmbito jurídico". Esta etapa de construção do documento busca
garantir uma maior participação dos profissionais na cofecção do texto, antes que o mesmo 
seja publicado como Documento de Referência. Convocamos todos e todas a participarem 
deste importante momento! Acesse, 
http://www2.pol.org.br/pesquisacrepop/2009/consultaPublica6/ e contribua! 
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Agenda do CRP-03. Participe!  
 

15/julho: Reunião da Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito, às 19h, no 
Conselho. Maiores Informações:  comht@crp03.org.br.
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16/julho: Reunião do Grupo de Trabalho de Integração, Informação e Cultura, às 
17:00h, na Seção Sergipe. Informações:  secaose@crp03.org.br ou (79) 3214-2988.

Acesse também informações sobre concursos, cursos, eventos e congressos 
no site do CRP-03 - www.crp03.org.br 
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Expediente: 

Assessoria de Comunicação: Gabriela Bastos 
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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