
 
  
 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA RS 
COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO 

REGISTRO DE ATIVIDADE 
 

DATA: 16/12/2019 

 

RESPONSÁVEL/RELATOR: Aline Victorino 

 

PARTICIPANTES: Roberta Gomes, Alexandre Dornelles, Aline Victorino, Nádia Miola, Bruna 
Rodrigues, Adriana Cunha e Carolina dos Santos.  
 

 

PRÓXIMA REUNIÃO: Janeiro – a definir  

 

PAUTAS  
- Ato 17/12 da Frente em Defesa do SUAS sobre FPE  
- Carta para acompanhar Referências Técnicas sobre Relações Raciais 
- Tv a Cabo 
- Retorno reunião Caxias 
- Banco de Imagens 
- Mudança Capa Facebook  
- Publicação de final de ano 
- Live CDH e CPP sobre comunidades terapêuticas 
- CDH: planejamento 2020 e eventos visibilidade trans 
- Pedido de exemplares do livro “Tentativas de aniquilamento se subjetividades LGBTIs” 
- Fórum Social das Resistências 

- Campanha do cadastro e cobrança 

- Fluxos dos convites 
- Novo formato para solenidade de entrega da CIP 
 

PRÓXIMAS PAUTAS 
 

 

 

PAUTA: Ato 17/12 da Frente em Defesa do SUAS sobre FPE  
 
ENCAMINHAMENTO: Proposta de arte será criada com base na divulgação da Frente em 
Defesa do SUAS. Roberta irá indicar contato do CRPRS para indicar para imprensa. Divulgar 
somente para veículos/jornalistas estratégicos. 
 

PAUTA: Carta para acompanhar Referências Técnicas sobre Relações Raciais 
 
ENCAMINHAMENTO: Conteúdo da carta será produzido por Roberta e revisado por 
Comunicação para encaminharmos ao designer. Envio das referências para psicólogos se´ra feito 
em janeiro. 
 

 

PAUTA: TV a cabo 
 
ENCAMINHAMENTO: Alexandre solicita a contratação de TV a cabo para acompanharmos 
canais de notícias. Evelise solicita que seja encaminhado email para Rodrigo (Compras) com 
justificativa e lista de canais necessários, solicitando cotação. 
 



 
  
 
 

PAUTA: Retorno reunião Caxias 
 
ENCAMINHAMENTO: Evelise e Alexandre trazem retorno de reunião realizada na Subsede Serra 
na semana passada com a conselheira Daniela.  
 
Para 2020, necessidade de prever a catalogação de acervo de livros e fotos e criação de espaço 
para memorial. CCom delibera por contratar este serviço para Sede e Subsedes.  
Gestão vê a necessidade de aquisição de livros técnicos e teóricos para consulta local, para 
subsidiar trabalho das Comissões e da Área Técnica. Rafaela fará levantamento de livros com 
Comissões e Área Técnica até final de fevereiro. Pauta será retomada na CCOm em março.  
Incluir projeto no Planejamento Estratégico. 
 
Daniela solicita o envio de carta para psicólogos da região, apresentando gestão, desejando um 
bom ano e divulgando agenda de atividades. Roberta irá pautar na plenária de janeiro para 
avaliar se podemos a ideia pode ser utilizada para as outras subsedes, divulgando a agenda de 
cada região. 
 
Convite para participação do CRPRS em evento dia 09/03 (inauguração do Serviço de Psicologia 
Aplicada SEPA em Bento Gonçalves. Apresentação da gestão, importância de se ocupar espaço 
do CRP. Indicado nome da conselheira Roberta para participar. Nádia solicita que o convite seja 
enviado por email, para registro.  
 

 

PAUTA: Banco de Imagens 
 
ENCAMINHAMENTO: Feito encaminhamento para a contratação. Ativar contrato a partir de 
janeiro. O objetivo do Banco de Dados é proporcionar a qualificação do trabalho das 
responsáveis pelas redes sociais, criação de cards (hoje na figura da funcionária Belisa e da 
estagiária Carolina). Entretanto, qualquer funcionário do setor pode utilizar o banco, se assim for 
necessário.  

 

PAUTA: Mudança Capa Facebook 
 
ENCAMINHAMENTO: Designer irá criar arte para capa do face com frase: “Em defesa de uma 
Psicologia laica, plural, livre, democrática e comprometida com os direitos humanos”. Proposta 
será aprovada em Plenária.  
Proposta de slogan da Gestão – Em defesa da Psicologia – deverá ser discutida em 
Planejamento Estratégico.  
 

 

PAUTA: Publicação de final de ano 
 
ENCAMINHAMENTO: Designer está criando imagem para mensagem de final de ano. Data 
prevista para postagem: 20/12. 
 

 

PAUTA: Live CDH e CPP sobre comunidades terapêuticas 
 
ENCAMINHAMENTO: Roberta apresenta necessidade da CDH e CPP. Setor de Comunicação irá 
pensar em formato para realização de projetos como esse e compra de equipamentos 
necessários para viabilizá-los. Proposta será pautada nas reuniões de planejamento da CCom 
em janeiro.  



 
  

 

 

PAUTA: CDH: planejamento 2020 e eventos visibilidade trans 

 
ENCAMINHAMENTO: Para marcar 29 de janeiro, Dia da Visibilidade Trans, CDH propõe o 
lançamento da publicação “Tentativas de aniquilamento se subjetividades LGBTIs” nas 
Subsedes. Considerando o período do ano, CCom faz a seguinte proposta:  
 
Caxias e Santa Maria – Debate sobre Resolução 01/2018 (em fevereiro ou março) 
Pelotas – Lançamento do livro (em janeiro) 
Porto Alegre – Vídeos entrarão no planejamento. 
 
Necessidade de reimpressão da publicação pelo CRPRS. Incluir no pregão que prevê a 
impressão de publicações do Crepop. Pedido mínimo: 200.  
 
Vídeos: Planejar sequência de vídeos orientativos para 2020 feitos por produtora contratada. 
Considerar um vídeo por mês para a CDH. Discutir proposta no Planejamento da CCom.    
 

 

PAUTA: Pedido de exemplares do livro “Tentativas de aniquilamento se subjetividades LGBTIs” 
 
ENCAMINHAMENTO: Aline apresenta pedido de psicóloga de 3 exemplares do livro para 
trabalhar em projeto no Centro da Juventude Cruzeiro. CCom delibera pelo envio dos 
exemplares. 
 

 

PAUTA: Fórum Social das Resistências 

 
ENCAMINHAMENTO: Será proposta uma mesa de debates no CRPRS dia 23/1 (conforme 
calendário previsto no site do evento). Roberta irá levar proposta para CDH. A ideia é convidar  
Fernanda Magano para fazer análise de conjuntura e Maria de Jesus Moura para falar sobre 
racismo estrutural. Ana Luiza fará mediação.     
 

 

PAUTA: Campanha do cadastro e cobrança 

 
ENCAMINHAMENTO: Evelise traz necessidade de elucidar com categoria alguns pontos de 
dúvida referente à cobrança. CCom irá incluir proposta de criação de campanha em seu 
planejamento.  
 

 

PAUTA: Fluxos dos convites 
 
ENCAMINHAMENTO: Roberta retoma fluxos de convite. Enviar para Carla e pendências serão 
tratadas em Diretoria.  
 

 

PAUTA: Novo formato para solenidade de entrega da CIP 
 
ENCAMINHAMENTO: Proposta da CCom que será apresentada em reunião específica para o 
assunto:  
- Conselheiros irão conduzir solenidades.  
- Fala breve (de até 10 minutos) do conselheiro, apresentando gestão. 
- Apresentação de vídeo orientativo (até 10 minutos) que, posteriormente, será enviado aos 



 
  

novos psicólogos com mensagem de boas-vindas. 
- Entrega do documento e registro com foto. 
Solenidade deve acontecer no mínimo uma vez por mês em cada sede e subsede. 
 
 

 
 


