
 
 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA RS 
COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO  

REGISTRO DE REUNIÃO 
 

DATA: 08/02/2019, às 10h 

 

PRÓXIMA REUNIÃO DA CCOM: 19/02 – 9h30 

 

PARTICIPANTES: Mariane, Evelise, Rafaela, Flávia (Área Técnica), Adriana, Aline, Belisa, 
Bruna, Liliane e Nádia 

 

RELATORA: Aline 

 

Pauta: SMS 
Aline apresentou pedido da conselheira Fernanda para envio de SMS de divulgação do Pré-
Congresso de Vacaria. 
Nádia resgatará relação de cidades próximas a Vacaria, para avaliarmos se saldo do atual 
contrato poderá ser utilizado para isso. 
Belisa fará orçamentos para novo contrato, considerando o envio de 200 mil SMS pós-pagos 
e verificará com Fernanda se há a necessidade de envio de SMS para divulgação dos Pré-
Congressos de Bagé e Lajeado também.  
 

 

Pauta: Uso do logo com selo 
CCom delibera pelo uso do logo com selo em todos materiais institucionais. 
Evelise irá pedir para Álvaro atualizar documentos do Siscaf e assinaturas de email. 
Nádia fará a atualização de documentos (ofício, registro de reuniões) e da apresentação 
institucional em power point. 
Belisa irá começar a usar o logo em todas as artes do Digital  
 

 

Pauta: Publicações 
Nádia apresenta sugestão de formulário para consultar Comissões sobre possíveis 
publicações impressas e digitais. Solicitado que seja feita a divisão entre impresso e digital.  
Flávia lembra que todo conteúdo deve ser submetido à Comissão de Orientação e 
Fiscalização. Para isso, passará à Diretoria e Rafaela cronograma de reuniões sem 
convocação, para que Comissões pautem, enviando conteúdo uma semana antes. 
Rafaela irá montar cronograma com status de cada publicação, indicando em que etapa está. 
 

 

Pauta: Planos de Saúde 
Aline informa que notícia está estruturada, aguardando detalhes das operadoras. Evelise 
solicita que copie Ricardo Menegassi para que possa auxiliar na cobrança de retorno desses 
emails.   
 

 

Pauta: Vídeo 45 anos 
Quatro conselheiros responderam a questionário encaminhado pela Comunicação. Após 
assistir a vídeos indicados como referência, CCom encaminha para análise da Plenária em 
16/02 a seguinte proposta: 
 



 
Vídeo deve ter tom emocional, valorizando o trabalho do CRP – que dá suporte e fiscaliza os 
profissionais e respalda a sociedade. A ideia é apresentar a imagem de pessoas em 
diferentes situações/contextos de vida, mostrar que nesses diferentes lugares está o trabalho 
de um psicólogo (ela sabendo disso ou não) e que, por trás disso, está o CRP. Ao falar do 
Conselho, pode-se apresentar o histórico de ações que o CRP vem fazendo ao longo desses 
45 anos com a seleção de algumas imagens (campanhas, notícias, atendimentos, entrega 
das carteiras). O tom emocional também se dará ao mostrar às pessoas que sua saúde 
mental é algo valioso e que deve ser “entregue” a profissionais ética e tecnicamente 
preparados. Definir se iremos construir esse vídeo somente com fotos.  
 
Belisa irá encaminhar respostas e link dos vídeos para Mariane apresentar em Plenária e irá  
agendar reunião com agência para a próxima CCom (19/02) às 10h30. 
 

 

Pauta: Pesquisa de satisfação 
Evelise retoma ação do Planejamento Estratégico sobre a necessidade de criar mecanismo 
de avaliação de satisfação de atendimentos realizados pelo CRP. A pauta será retomada na 
próxima CCom, com participação do Álvaro (TI). 
  

 

Pauta: Relatório TCU 
Evelise fala sobre a necessidade de incluir justificativa na tabela de indicadores, comparando 
os anos 2017 e 2018. Aline fará relatório de ações da Comissão de Comunicação, Belisa irá 
liberar acesso às notícias para Rafaela fazer o relatório de ações da gestão relacionando-as 
com o Planejamento Estratégico.  
 

 

Pauta: Resolução CFP sobre capacitação de futuros conselheiros 
Evelise comunica sobre nova resolução que determina capacitação de futuros conselheiros. 
Comissão de Comunicação irá pensar itens importantes de serem abordados nessa 
capacitação. Rafaela irá auxiliar na organização desta capacitação. 
 

 

Pauta: Lives 
Belisa informa retorno da Comissão de Orientação e Fiscalização que não identificou 
necessidade de participação de psicólogos fiscais nos Lives propostos pela Plenária. O 
próximo Live está agendado para março e será sobre violência contra a mulher.  Belisa está 
em contato com a conselheira Priscila. 
 

 

Pauta: Site 
Belisa informa que empresa está trabalhando dentro do cronograma previsto e que foi 
validado mais um módulo. 
  

 


