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CRP-03 tem expediente alterado 11 e 15 de junho 

O CRP-03 informa que devido à reunião de funcionárias (os) desta autarquia, o Conselho 
funcionará na próxima sexta-feira, dia 11 de junho até às 12h. Além disso, no dia 15 de junho, 
por conta do jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo, o CRP-03 fará atendimentos externos 
das 8h30min às 13h30min. 

Reunião sobre os resultados do VII CNP no Extremo Sul 

A Subsede Extremo Sul convida todas (os) as (os) psicólogas (os) da região para participar da 
reunião sobre os resultados do VII Congresso Nacional da Psicologia. Veja o convite abaixo: 
 

 

CFP instrui Conselhos Regionais sobre registro de diploma de bacharel em Psicologia 

O Conselho Federal de Psicologia formulou uma instrução para orientar os Conselhos Regionais 
de Psicologia a respeito dos registros de diploma de bacharel em Psicologia. De acordo com a Lei 
4.119/62, que regulamenta a profissão de psicóloga (o), somente as (os) profissionais que 
possuem o diploma de formação de psicóloga (o) podem ser registradas (os) nos CRPs. O 
diploma de bacharel não habilita as (os) egressas (os) à exercer a profissão de psicóloga (o) no 
país e sim possibilita a pesquisa na área. Os Regionais só irão registrar as (os) egressas (os) dos 
cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), “conforme as diretrizes curriculares de 
2004, desde que essa informação esteja descrita no diploma com a expressão: grau de bacharel 
e formação de psicólogo”. Veja a informação completa aqui. 

Fique por dentro do que aconteceu no VII CNP 

Entre no site http://cnp.pol.org.br/ e confira o que aconteceu durante o VII Congresso Nacional 



 

da Psicologia. 

Seminário Nacional Psicologia e Diversidade Sexual 

O Conselho Federal de Psicologia realizará entre os dias 17 e 20 de junho, o Seminário 
Nacional Psicologia e Diversidade Sexual: Desafios para uma sociedade de direitos na 
cidade de Brasília-DF. Para saber mais sobre o encontro e fazer sua inscrição para participar do 
evento, acesse: http://diversidade.pol.org.br/. 

Seminário discute atuação dos psicólogos no Suas 

Entre os dias 21 e 23 de junho está agendado o Seminário Nacional “A atuação das (os) 
psicólogas (os) no Sistema Único de Assistência Social” com transmissão on-line através da 
página: http://psisuas.pol.org.br. O objetivo do encontro é construir, e discutir referências para a 
atuação das (os) profissionais nos  Serviços de Proteção Social do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS), possibilitando uma reflexão entre os agentes institucionais e as contribuições das 
(os) psicólogas (os) no âmbito do SUAS. Para ter outras informações sobre o Seminário clique 
aqui. 

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