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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

Biblioteca do CRP-03 recebe exposição do Livro Vermelho de Jung 

A biblioteca do Conselho Regional de Psicologia 3ª Região BA/SE-03 recebe de 13 a 20 de 

outubro a exposição do Livro Vermelho, do suíço Carl de Jung.  A exposição é uma atividade 
sugerida pela Rede Brasileira de Bibliotecas da Área da Psicologia (ReBAP). O livro é 
considerado uma das obras mais importantes da história da Psicologia e nunca havia sido

divulgado ao público, somente visto por amigos do psicólogo. O horário de funcionamento da 
biblioteca é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.  O telefone para 
contato é (71) 3247-6716 (ramal 214) e email: biblioteca@crp03.org.br.  

GTPJURI realizará reunião ampliada 

O Grupo de Trabalho de Psicologia Jurídica do CRP-03 realizará uma reunião ampliada no dia 
11 de novembro, às 18h30min, na sede do Conselho para discutir sobre resolução CFP nº
009/2010 que regulamenta a atuação da (o) psicóloga (o) no sistema prisional. Para saber 

mais envie um e-mail para: gtpjuri@crp03.org.br.  

CFP realiza  Fórum Nacional Desafios para a Resolução sobre a Atuação 
do Psicólogo 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 do Psicólogo 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. Em breve serão divulgadas outras
informações.. 

CFP disponibiliza vídeo do  seminário A Atuação das (os) psicólogas (os) 
no Sistema Único de Assistência Social 
Estão disponíveis os vídeos do seminário A Atuação das (os) psicólogas (os) no Sistema 
Único de Assistência Social que aconteceu nos dias 21 e 23 de junho, em Brasília, exibido 

através do site: http://psisuas.pol.org.br. O seminário tratou sobre os Marcos Éticos e
normativos do SUAS, dilemas da atuação interdisciplinar na proteção social, a Psicologia
necessária nos serviços de Proteção Social e a atuação da (o) psicóloga (o) na Proteção Social

Especial.  
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Agenda do CRP-03. Participe!  
 

21 de outubro: Reunião do Grupo de Trabalho Psicologia e Relações Raciais, às 

18h30min, no CRP-03. Informações: gtprr@crp03.org.br. 

18 de outubro: Reunião do Grupo de Trabalho de Relações de Gênero e Psicologia, 
às 16h30min, no CRP-03. Informações: gtrgp@crp03.org.br.  

19 de outubro: Reunião da Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito, às
18h30min, no CRP-03. Informações: comht@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 

Jornalista Responsável: 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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