
 
  

 
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA RS 

COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO 

REGISTRO DE ATIVIDADE 
 

DATA: 25/11/2019 

 

RESPONSÁVEL/RELATOR: Aline Victorino 

 

PARTICIPANTES: Adriana Cunha, Alexandre Dornelles, Aline Victorino, Carolina dos 
Santos, Evelise Campos, Nádia Miola, Roberta Gomes, Rafaela Hilgert.  

 

PRÓXIMA REUNIÃO: A definir 

 

PAUTAS  
- Boas vindas 
- Fluxos 
- Burocracias 
- Designer 
- Redes Sociais  
- Eventos 
- Entrega CIP 
- Divulgação de reuniões  
- Confraternização de final de ano 
 
 

PRÓXIMAS PAUTAS 
- Termo de Referência Transmissão e LIBRAS: ver carga horária  
- Convenio do estacionamento 
- Email sobre lançamento livro “A cor da Esperança” de Renato Dornelles 
 
 
 

PAUTA: Boas Vindas 
 
ENCAMINHAMENTO: Conselheira Roberta dá as boas-vindas para Adriana, nova 
estagiaria de relações públicas, e bom retorno à Nádia após período de férias. 
 
 

PAUTA: Fluxos 
 
ENCAMINHAMENTO: Retorno de reunião realizada com Evelise, Rafaela, Roberta e 
Alexandre para tratar dos fluxos da Comunicação.  
Marcação de reuniões: Comissões, Polos, GTs e Núcleos deverão informar agenda para 
Rafaela, que agendará salas e passará para Comunicação. Evelise pede que 
conselheiros que não tenham chave do Conselho avisem antecipadamente.  
Eventos: Roberta informou Plenária sobre necessidade de mudança de cultura, para que 
eventos venham com no mínimo 30 dias de antecedência. Comissões, Núcleos, GTs têm 
autonomia para criar eventos, mas os mesmos precisam de um ok da Diretoria. 
Presidente da Comissão ou coordenadores de Núcleos e GTs preenchem FOE, Nádia 



 
  

sistematiza e envia para Alexandre que irá encaminhar para Roberta para pautar na 
Diretoria. Após aprovação da Diretoria, FOE será encaminhado para todo setor de 
Comunicação e Logística, para dar inicio à divulgação. 
Evelise destaca que até final de janeiro todos os fluxos da Comunicação deverão ser 
desenhados para tramitar dentro SEI. Alexandre irá organizar reunião com setor para 
redesenhar e atualizar fluxos. 
 

 
PAUTA: Burocracia 

 
ENCAMINHAMENTO: Importância de que todos os pedidos, fluxos e demandas sejam 
remetidas a Alexandre. Formulários relacionados ao RH passam a ser assinados pelo 
Alexandre. 
 

 

PAUTA: Designer 
 
ENCAMINHAMENTO: Finalizado processo de contratação para designer gráfico. 
Anderson Cruz foi o profissional contratado. Roberta e Alexandre irão se reunir com ele 
para passar briefing das primeiras peças que precisam ser produzidas.  
 

 

PAUTA: Redes Sociais 
 
ENCAMINHAMENTO: Roberta solicita que sempre que CRP for marcado em publicação 
de stories, devemos recompartilhar pelo perfil do CRP. Quando isso acontecer fora do 
horário de expediente, Alexandre fará o compartilhamento.  
 

 

PAUTA: Eventos 
 
ENCAMINHAMENTO:  
28/11 – Evento Racismo Tem Dessas Coias: Aline fará cobertura, Nádia ficará no início 
do evento para dar suporte na organização e Alexandre fará vídeos para IGTV. Barbara 
Duarte será mediadora.  
29/11 e 30/11 – Pontuada questões de organização com conselheiro Pablo sobre evento 
na UFRGS.   
2/12 – Divulgar notícia do Seminário “Possibilidades, limites e deságios da Psicologia e 
Serviço Social na educação” no site e nas redes. 
6/12 – Evento “Escuta e Clínica no Contemporâneo”: aguardar arte que será produzida 
pelo designer para iniciar divulgação  

 

 

PAUTA: Entrega CIP 
 
ENCAMINHAMENTO: Enquanto não for definido novo formato, gestão solicita retirar hino 
e não levantar mãos no juramento. Definido um quorum mínimo de 10 psicólogas/os para 
ida de funcionária da Comunicação para eventos nas subsedes.  
 



 
  

 

PAUTA: Divulgação de reuniões 
 
ENCAMINHAMENTO: Deverão ser informadas por Comissões, Núcleos e GTs 
bimestralmente para facilitar organização das divulgações.    
 

 

PAUTA: Confraternização de final de ano 
 
ENCAMINHAMENTO: Sugerido almoço no dia 20/12 reunindo conselheiros e funcionário 
no restaurante Pueblo. Adriana fará contato para verificar possibilidade de reserva. 
 

 
 

 


