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PAUTAS  
- Apresentações 
- Solicitação de uso de Auditório: 30/11/2019 - Jornada de Psicologia Instituto Junguiano 
RS 
- Agendamento de Solenidades de Entrega de CIP novembro e dezembro: 
http://bit.ly/Solenidade_CIP  
Vídeo com fala de conselheiro para solenidade de entrega de carteiras + texto padrão 
http://bit.ly/Solenidade_entrega_CIP 
- Edital de Patrocínio 
- Visita ao CRPRS 
- Lives no Facebook 
- EntreLinhas 
- Calendário 
- Licitação agência 
- Licitação transmissão online 
- Orientações sobre redes sociais 
- Seleção estagiária RP 
- Evento lançamento publicação CDH 
 

PRÓXIMAS PAUTAS 
- Pesquisa avaliação atendimento 
- Grupo Whats da CCom 
 

 

 

PAUTA: Apresentações 
 
ENCAMINHAMENTO: Funcionários e estagiários do Setor de Comunicação se 
apresentaram à conselheira Roberta, que passa a presidir a Comissão de Comunicação. 
Também integram a Comissão as/os seguintes conselheiras/os: Luciana, José Ricardo e 
Dalmara. As reuniões deverão ser realizadas quinzenalmente nas sextas-feiras. Área 
Técnica será convidada conforme demanda. Evelise irá encaminhar Plano de Cargos e 
Salários para que gestão possa avaliar a possibilidade de contratação de profissional 
para coordenação do Setor. 
 

 

PAUTA: Solicitação de uso de Auditório 
 
ENCAMINHAMENTO: Nádia apresenta pedido de empréstimo do auditório pelo Instituto 
Junguiano. Para CCom, deve ser sugerida a realização do evento em um dia de semana, 

http://bit.ly/Solenidade_CIP
http://bit.ly/Solenidade_entrega_CIP


 
evitando horas extras da portaria do prédio. Roberta irá levar proposta para Diretoria. 
 

 

PAUTA: Solenidades de Entrega de CIP novembro e dezembro 
 
ENCAMINHAMENTO: Cronograma proposto para novembro e dezembro será aprovado 
na Plenária de 11/10. Vídeo da presidenta do CRPRS Ana Luiza Castro será produzido 
por Belisa no dia 07/10 e será exibido em todas as solenidades. 
 

 

PAUTA: Edital de Patrocínio 
 
ENCAMINHAMENTO: Nádia explica que, para contemplar eventos realizados a partir de 
janeiro, Edital deve ser lançado em outubro. Conselheira Roberta irá se apropriar do 
conteúdo e trâmites do Edital e levar decisão para Diretoria e/ou Plenária. 
 

 

PAUTA: Visita ao CRP 
 
ENCAMINHAMENTO: Nádia apresenta projeto e sugere a realização de mais uma 
edição neste segundo semestre, atendendo a pedidos de universidades que já entraram 
em contato com Conselho. Roberta irá definir data com a Comissão de Formação. 
 

 

PAUTA: Lives no Facebook 
 
ENCAMINHAMENTO: Belisa apresenta projeto de Lives e informa que irá encaminhar 
email à conselheira Roberta com orientações e lista de temas já trabalhados. Roberta irá 
verificar com Plenária sugestão de temas e datas. 
 

 

PAUTA: EntreLinhas 
 
ENCAMINHAMENTO: Aline apresenta cronograma da próxima edição da revista 
EntreLinhas e sugere formação de Comissão Editorial para agendamento de reunião na 
próxima semana. Boneco com seções e sugestões de pauta será encaminhado por 
email. Definido que será feita a contratação de novo pacote de ilustrações para a edição 
de dezembro. Em janeiro, Comissão irá avaliar seções e ilustrações. Projeto gráfico e 
diagramação só poderão ser alterados a partir da edição de dezembro de 2020, devido à 
contrato já estabelecido.  
 

 

PAUTA: Agência de Publicidade 
 
ENCAMINHAMENTO: Setor de Comunicação apresenta ações realizadas pela agência 
de publicidade contratada e informa status do processo licitatório, ressaltando que nova 
agência deverá começar a trabalhar a partir de janeiro de 2020. Roberta irá compartilhar 
informações com gestão para definir andamento do processo.  
 

 

PAUTA: Calendário 2020 
 



 
ENCAMINHAMENTO: Comissão avalia a possibilidade de substituir calendário pelo 
envio de uma publicação de orientação. Aline fará orçamentos e Roberta irá pautar na 
Plenária do dia 11/10 a discussão. 

 

PAUTA: Transmissão online 
 
ENCAMINHAMENTO: Belisa dará andamento à produção de Termo de Referência para 
licitação de empresa de transmissão online. Deverá considerar estimativas dos Planos 
de Ações das Comissões, já entregues para elaboração de Orçamento 2020. 

 

PAUTA: Redes Sociais 
 
ENCAMINHAMENTO: Belisa apresenta trabalho desenvolvido nas redes sociais do CRP. 
Orientações gerais aos conselheiros serão repassadas na Plenária de 11/10.   

 

PAUTA: Notícias CFP 
 
ENCAMINHAMENTO: Notícias do CFP poderão ser replicadas no site do CRPRS. Setor 
de Comunicação irá consultar gestão no caso de possíveis posicionamentos regionais. 

 

PAUTA: Seleção Estagiária RP 
 
ENCAMINHAMENTO: Nádia informa que dará seguimento ao processo de seleção de 
nova estagiária para a área de eventos.  

 

PAUTA: Evento lançamento de publicação da CDH-CFP  
 
ENCAMINHAMENTO: Roberta irá verificar com conselheira Cristina quando será a 
reunião da Comissão de Direitos Humanos para instruí-la a preencher o Formulário de 
Organização de Eventos (crprs.org.br/foe) informando a realização deste evento. 

 
 

Ausências programadas dos membros da CCom: 

 23/10 a 22/11: Férias + ABAs Nádia 

 18/11 a 20/12: Férias + ABAs Belisa 

 

Atividades Agendadas: 
 

 
 
 


