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VIII CNP:  pré-congressos de Feira de Santana e Salvador

acontecem neste sábado (09/03)

Estão marcados para este sábado, dia 09 de março de 2013, os

Pré-congressos das cidades de Feira de Santana e Salvador.

Os  Pré-congressos  são  algumas  etapas  que  antecedem  o

Congresso Nacional da Psicologia (CNP). É nesta instância que são apreciadas e aprovadas

as propostas locais e nacionais sobre o temário previsto para o VIII Congresso Nacional da

Psicologia.  Além  disso,  é  neste  espaço  que  são  eleita(o)s  a(o)s  delegada(o)s  para  o

Congresso  Regional.  Veja  os  horários  e  os  locais  dos  eventos  e  participe  das  nossas

discussões!

Feira de Santana | 09 de março de 2013 | Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães - Av.

Presidente Dutra, S/Nº. Centro - Feira de Santana | 8h30min às 18h.

Salvador |  09 de março de 2013 |  Auditório Leopoldo Amaral  -  Escola Politécnica da

Universidade Federal da Bahia | 9h às 18h.

Confirme sua presença enviando um email para: corep@crp03.org.br.

Veja mais informações sobre o VIII CNP no site do Congresso.

 

GT de Gênero promove evento em comemoração ao Dia da Mulher
A fim de celebrar o dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher, o Grupo de Trabalho de
Relações de Gênero e Psicologia do CRP-03 (GTRGP) promoverá um evento de discussão
lúdica, no dia 21 de março de 2013, quinta-feira, às 17h30min, no auditório do Conselho.
Para se inscrever no evento, envie um e-mail para: eventos@crp03.org.br. Participe!

CFP promove debate online sobre a imagem da mulher na mídia

“Mulher na Mídia: Subjetividade e Cidadania” é o tema do debate online que acontece na
próxima sexta-feira (8/3),  Dia Internacional  da Mulher. O evento é  uma promoção do
Conselho Federal de Psicologia (CFP), e tem como objetivo discutir a presença feminina nos
meios de comunicação social e a produção da subjetividade. A transmissão será feita pelo
site do CFP, a partir das 19 horas.
Saiba mais aqui.
(fonte:CFP)

 

CRP-03 realiza reunião para discutir a Revisão da Política de
Orientação  e  Fiscalização  do  Sistema  Conselhos  de
Psicologia
O CRP-03 promoverá uma reunião aberta para discutir a Revisão
da Política de Orientação e Fiscalização do Sistema Conselhos de
Psicologia, no dia 23 de março de 2013, das 8h30min às 12h30,
no  auditório  do  Conselho.  Este  evento,  assim  como os  demais
encontros  que ocorrerão em todos  os CRPs, culminará em uma
reunião  nacional,  em  Brasília,  para  consolidação  das  propostas
suscitadas em cada regional. As inscrições são gratuitas e podem
ser feitas através do e-mail: cof@crp03.org.br.

 

CRP-03 disponibiliza ônibus para 8° CONPSI

O CRP-03 disponibilizará um ônibus  para profissionais  e  estudantes de Psicologia com

trabalhos aprovados para o 8° Congresso Norte e Nordeste de Psicologia, agendado entre

os  dias  08  e  11  de  maio  de  2013,  em  Fortaleza-CE.  O  ônibus  é  um  Duplo  Deck

Leito/Turismo e possui 56 lugares.

O embarque será no dia 07 de maio, às 8h, em frente ao CRP-03, na Rua Aristides Nóvis,

nº 27, Federação, Salvador-BA. Já o retorno será no dia 11 de maio, às 19h, com itinerário:

Salvador/Fortaleza/Salvador.

A viagem só será realizada caso 70% das vagas do veículo forem preenchidas.

Para  se  inscrever  envie  um  e-mail  para  conpsi8@crp03.org.br  com  os  seguintes

documentos:

Documento de identidade

CPF

 

 
Agenda
CRP 03

 

11 de março:  Reunião do Grupo
de  Trabalho  de  Substâncias
Psicoativas,  às  18h,  no  CRP-03.
Informações:
gtpuspa@crp03.org.br.

 

14 de março:  Reunião do Grupo
de  Trabalho  de  Psicologia  e
Relações  Raciais,  às  18h,  no
CRP-03.   Informações:
gtprr@crp03.org.br.
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Comprovante de residência

Aprovação de trabalho

Além disso, deve informar telefone para contato.

 

A(o) interessada(o) deve estar adimplente e inscrita(o) no CRP-03.

O prazo para envio é até o dia 15 de abril de 2013.

 

 

Outras notícias

Humberto Verona escreve artigo sobre redução da maioridade penal.

Estudo prévio é necessário para testes psicológicos de pessoas com deficiência.

Seminário aborda Psicologia e políticas públicas nas relações com as identidades trans.

Datas importantes

08 - Dia Internacional da Mulher

Expediente: Assessoria de Comunicação

Jornalista Responsável: Gabriela Bastos (MTb-BA 3396)

Conselho Regional de Psicologia 3ª Região Bahia

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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