
 
 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA RS 
COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO  

REGISTRO DE REUNIÃO 
 

DATA: 15/01/2019, às 10h 

 

PRÓXIMA REUNIÃO DA CCOM: A definir 

 

PARTICIPANTES: Adriana Gastal, Aline Victorino, Belisa, Liliane, Mariane, Nádia e Rafaela 

 

Pauta: Calendário em Braille 
Encaminhamento: Não será feita versão em Braille para o calendário de 2019. Sugere-se que 
a questão do Braille seja incluída no pregão, e que a característica passe a fazer parte do 
processo padrão de produção do calendário. 

 
 

Pauta: Tiragem da revista EntreLinhas 
Encaminhamento: Definida nova tiragem de 2.500 exemplares a partir da edição nº 81, com o 
objetivo de minimizar o encalhe. Será consultada a gráfica para verificação de interesse na 
renovação nestes termos. Caso a gráfica não tenha interesse, deverá ser realizado novo 
processo.  

 
 

Pauta: Notícia sobre destinação da anuidade 
Encaminhamento: CCom orienta que não seja realizada divulgação com este conteúdo no 
site e em redes sociais neste momento. Será pautado na Plenária de 19/01 sobre a forma de 
abordar o detalhamento da destinação do valor da anuidade na área “Você sabia que...” da 
revista EntreLinhas nº 81. 

 
 

Pauta: Vídeo dos 45 anos 
Encaminhamento: Será pautado na Plenária de 19/01 com perguntas a serem desenvolvidas 
pelo setor de Comunicação e respondidas pelos Conselheiros, com visando a verificar de 
forma mais assertiva os objetivos da campanha e pertinência de formato, conteúdo e 
distribuição. 

 
 

Pauta: Live de orientação no Facebook 
Encaminhamento: Será pautado na próxima reunião da Comissão de Orientação e 
Fiscalização para que seja verificado se será realizado live de Orientação no Facebook ainda 
em janeiro, com base na definição de tema, pessoa que irá realizar a fala e possível data. 
Dependendo disso, o live pode ser realizado este mês, ou então ficar para fevereiro. Com 
essas informações, também se objetiva estabelecer um calendário de lives. 

 
 

Pauta: Entrega de carteiras 
Encaminhamento: Área Técnica irá encaminhar à Comunicação planilha com os nomes de 
fiscais para cada edição do evento. Definido que cada área elabore seu texto padrão: Área 
Técnica, Comunicação (cerimonial/protocolo) e Gestão. A forma padrão de entrega da 
carteira para o profissional e de realização da foto estará no protocolo e será pautada na 
Diretoria. 



 
 
 

Pauta: Campanha Luta Antimanicomial 2019 
Encaminhamento: Serão levadas à Plenária de 19/01 perguntas a serem respondidas para 
que seja compreendido o que a Comissão de Políticas Públicas está planejando em relação 
à data. Informado que o foco será em redução de danos, com realização de encontro 
estadual Outras Palavras na primeira sexta-feira e sábado de maio. 

 
 

Pauta: Site do CRPRS 
Encaminhamento: Dada ciência sobre o status do projeto. 

 


