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Informe CRP-03 

O Conselho Regional de Psicologia 3ª Região BA/SE informa a todas (os) as (os) 
psicólogas (os) inscritas (os) nesta autarquia que não é responsável pelo envio de 
convites direcionados aos e-mails da categoria para participar de um suposto 
grupo de discussão do CRP-03 através das listas da UFBA. Os convites estão 
partindo do endereço: crp-03-1@listas.ufba.br. Psicóloga (o) caso esteja recebendo 
este e-mail ignore-o, pois não é da nossa autoria. 
 

 
Atenciosamente 

Conselho Regional de Psicologia 3ª Região BA/SE 

Grupo de Trabalho de Psicologia Jurídica do CRP-03 discute resolução que 
regulamenta a atuação da (o) psicóloga (o) no sistema prisional 

No dia 11/11, o Grupo de Trabalho de Psicologia Jurídica do CRP -03 realizará uma 
reunião ampliada, às 18h30min, na sede do Conselho com o intuito de discutir a resolução 
CFP nº 009/2010 que regulamenta a atuação da (o) psicóloga (o) no sistema prisional e 
reunir propostas a serem levadas ao Fórum Nacional Desafios para a Resolução sobre 
Atuação do Psicólogo no Sistema Prisional. A discussão terá a participação da psicóloga 
Adriana Eiko. Informações: gtpjuri@crp03.org.  
 
CFP realiza Fórum Nacional Desafios para a Resolução sobre a Atuação da 
Psicóloga (o) no Sistema Prisional 
 
Devido a suspensão da resolução CFP nº 009/2010 que regulamenta a atuação da (o) 
psicóloga (o) no sistema prisional o Conselho Federal de Psicologia realizará nos dias 19 e 
20 de novembro, em São Paulo, o Fórum Nacional Desafios para a Resolução sobre a 
Atuação da Psicóloga (o) no Sistema Prisional com o objetivo de se trabalhar em 
uma nova proposta mantendo os pressupostos e acolhendo o entendimento de diversos 
setores da Psicologia Brasileira relacionados a este campo. O evento será realizado no 
teatro Gazeta, na Avenida Paulista, 900, Térreo – São Paulo. Mais informações: 
http://sistemaprisional.pol.org.br/ , tel: (11) 3253-4102.   

Políticas Públicas do Esporte no CRP-03 nesta sexta – feira (12) 

O Conselho Regional de Psicologia 3ª Região BA/SE convida psicólogas (os) e outras (os) 
profissionais que atuam nas Políticas Públicas do Esporte, para discussão sobre o 
tema. O encontro será no dia 12 de novembro de 2010, das 9h às 12h, na Sede do 
Conselho (Rua Aristides Novis 27, Federação, Salvador-Ba). As inscrições são gratuitas e 
serão fornecidos Certificados de Participação. Para saber outras informações e 
esclarecimentos: Telefone: (71) 3247-6716 / (77) 3422-5820, e-mail do CREPOP 03: 
crepop03@crp03.org.br e Blog: http://observatorio03.wordpress.com. 

CFP posiciona-se em relação ao dispositivo denominado "Depoimento Sem Dano" 

Confira a nota na íntegra aqui.  
 

Agenda do CRP-03. Participe! 

17 de novembro: Reunião do Grupo de Trabalho Psicologia e Relações Raciais, às 19h, 
no CRP-03. Informações: gtprr@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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