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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

GT de Psicoterapia discute interlocução entre psicologia e outras áreas
profissionais. Não perca! 
O Grupo de Trabalho de Psicoterapia do CRP-03 convida a todas(os) profissionais e 
estudantes de psicologia para juntos discutirem mais um tópico do Ano Temático 2009. Na 

próxima segunda-feira, 27 de julho será a vez da discussão dos textos geradores do Eixo 
III, “Relações com os demais grupos profissionais”. “Encontrar parceiros que se disponham a 
dialogar e aprofundar o tema”, é a proposta deste Eixo III. O encontro acontecerá
18h30min às 21h30min, na sede do Conselho, na Federação. Inscrições e maiores 
informações: gtpsicoterapia@crp03.org.br.  Veja abaixo a programação completa: 
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Encerramento do Ano Temático da Psicoterapia no Pólo Extremo Sul. 
Contamos com você! 
Objetivando debater os textos propostos pelo Conselho Federal de Psicologia, dentro dos tr

eixos teóricos do Ano Temático da Psicoterapia, o Pólo do CRP-03 no Extremo Sul da Bahia 
elabora evento geral, que acontecerá no próximo dia 1º de agosto. Sua proposta 
promover a integração das(os) psicólogas(os), que atuam na região, para discutir os textos 

geradores deste Ano Temático, além de elaborar sugestões referentes ao tema. Na 

oportunidade será discutida com as(os) presentes a programação para o dia da(o) Psicó

(o). O evento acontecerá na Pousada Lorde, km 878, BR 101, Castelinho- Teixeira de Freitas.

Maiores informações: (73) 99741394 ou polotfreitas@crp03.org.br  

GTPUSPA “linka” questões de álcool e outras drogas ao tema
Psicoterapia 
O Conselho Regional de Psicologia da 3ª Região (CRP-03), através do GT Psicologia e Usos de 

Substâncias Psicoativas (GTPUSPA), convida a todos os profissionais e estudantes de psicologia 

para participarem da discussão “Questões de Álcool e outras Drogas no Ano da 
Psicoterapia”. O encontro acontecerá no dia 03 de agosto de 2009, das 18h30min 
21h, na sede do CRP-03. Informamos que as inscrições podem ser realizadas pelos telefones 
(71) 3247-6716 e 3332-6168 ou através do gtpuspa@crp03.org.br.  No ato do cadastro, os 

interessados deverão informar seu nome completo e, se profissional, área de atuação, alé

seus contatos.  

Pólo de Feira discute Ano Temático 2009. Participe! 

Para dar continuidade aos debates referentes à temática “Psicoterapia” nos Sistemas 

Conselhos, o Pólo do CRP-03 em Feira de Santana realizará no dia 08 de agosto, 
18h, uma reunião cujo foco será as relações entre as(os) profissionais de psicologia que atuam 
na área psicoterápica com os demais grupos profissionais, temática do Eixo III. O local para 

sua realização será o Serviço de Apoio Psicopedagógico (SAP) da Universidade Estadual de 
Feira de Santana (UEFS), CAU III – Av. Transnordestina, S/N, Novo Horizonte. Informaçõ

(75) 3224-8366 ou polofeira@crp03.org.br. 
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Disponível na Web 2ª edição do livro Mídia e Psicologia  
Informamos as(os) interessadas(os) pelo tema que a segunda edição do livro Mídia e 

Psicologia: produção de subjetividade e coletividade já está disponível na internet
formato revista, a publicação pode ser acessada no site do CFP (link). A obra apresenta 
debates, além de apresentar indicações de como se dá a relação entre Psicologia e 

Comunicação. Sua edição número 01 foi lançada durante o Fórum Social Mundial, realizado em

janeiro de 2009, ocasião em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou a realizaçã

Conferência Nacional de Comunicação (Confecom), que possivelmente ocorrerá no início de 

dezembro deste ano. Esta Conferência é fruto das pressões feitas pela sociedade civil 

organizada e da qual CRP-03 e o CFP participam. 

 

 

Agenda do CRP-03. Participe!  
 

29/julho: Reunião da Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito, às 19h, no 
Conselho. Maiores Informações:  comht@crp03.org.br.

30/julho: Reunião do Grupo de Trabalho de Integração, Informação e Cultura, às 
17h, na Seção Sergipe. Informações:  secaose@crp03.org.br ou (79) 3214-2988.

30/ julho: Reunião do Grupo de Trabalho de Psicologia Hospitalar, às 16h, na Seçã
Sergipe. Informações:  secaose@crp03.org.br ou (79) 3214-2988.

04/agosto: Reunião do Grupo de Trabalho de Relações de Gênero e Psicologia às 
18h30min, no Conselho. gtrgp@crp03.org.br.

04/agosto: Reunião do Grupo de Trabalho de Psicologia e Relações Raciais, às 19h, 
na sede do CRP-03. Objetivo: divulgação e organização do evento do referente à 

Matriz Indígena. Maiores informações: gtprr@crp03.org.br 

05/agosto: Reunião da Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito às 19h, no 
Conselho: Informações: comht@crp03.org.br 

05/julho: Reunião do Grupo de Trabalho de Psicologia Jurídica, às 18h. Tema: 
Psicologia em interface com a Justiça e os Direitos Humanos: um compromisso com a

sociedade". Discussão: Varas de Família e Mediação. Informações:  

gtpjuri@crp03.org.br 

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  

Voltar
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