
 
 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA RS 
COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO  

REGISTRO DE REUNIÃO 
 

DATA: 22/04/2019, às 13h30 
 
PRÓXIMA REUNIÃO DA CCOM: a definir 
 
PARTICIPANTES: Conselheiros Ângelo e Mariane, Aline Victorino, Adriana B., Belisa, 
Alessandra, Bruna, Evelise e Rafaela. 
 
RELATOR: Adriana B. 
 
Pauta: Vídeo 45 Anos 
Belisa encaminhará o Storyboard por e-mail para Conselheiro Ângelo e será revisto na 
próxima Reunião de Diretoria, dia 25/04, com possibilidade de ir à Plenária do dia 27/04. 
 
Pauta: Apoios Institucionais 
PUCRS – Apoio ao Novo Salão da Graduação da PUCS (PET) – apoiaremos com 
Entrelinhas e outras publicações antigas. 
VII Congresso ABRAPESP de Psicologia do Esporte – De 04 a 07/09/2019 – Ribeirão 
Preto/SP – Alessandra verificará com Conselheira Priscila a indicação para representação do 
CRPRS. 
I Mostra Nacional de Práticas em Psicologia no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 
em Florianópolis – (Etapa Sul) – Dias 07 e 08/06/2019 – encaminhado à Reunião de 
Diretoria. 
 
Pauta: Site Novo  
Belisa apresentou uma prévia do site para os integrantes da CCom e ficou a combinação, 
que ficará focada na finalização do mesmo.  
Será feito uma notícia acerca do lançamento do novo site, que tem como data prevista para 
estar no ar, dia 15/05/2019, destacando as facilidades de acesso às informações e o que tem 
de novidade. 
Reunião de apresentação para todos os funcionários dia 10/05 (sexta-feira), das 12h às 13h.  
 
Pauta: Entrelinhas 82 
Formação da Comissão Editorial: Conselheiros Ângelo, Silvana e Mariane, Rafaela, Aline 
Victorino. Aguardando a indicação de um integrante da Área Técnica. Agendada reunião para 
o dia 26/04, às 17h. 
Encaminhar renovação contrato com a Enfato Multicomunicação Empresarial – 1 ano para 
mais 3 edições – agosto/dezembro/abril. 
Encaminhar novo processo para contratação de ilustrador. 
 
Pauta: Entrelinhas 81 
Lançado a versão digital esta semana. Belisa orientará Aline Victorino de como fazer envio 
de newsletter de lançamento. 
 
Pauta: Pesquisa Entrelinhas Digital 
A pesquisa demonstrou uma satisfação geral da categoria. 
 
 



 
 
 
Pauta: Publicações 
Material de apresentação do CRPRS solicitado pelo assessor parlamentar Ricardo 
Menegassi – encaminhado para a Agência. 
Cartilha da Comissão de Psicoterapia - encaminhado para a agência fazer a diagramação. 
Ebook do Núcleo de Relações Raciais – aguardando retorno da Conselheira Cristina, com 
todos os artigos. Aline enviará e-mail. 
Cartilha da Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho – até o momento não 
chegou material. Aline Victorino e Rafaela farão contanto e cobrarão o prazo. 
Cartilha do Núcleo de Educação – Material está sendo diagramado pela agência. 
Aguardando retorno da Conselheira Elisângela para explicar melhor a sugestão de imagens 
 
Pauta: Live Resolução 006/2019 
Live sobre a Resolução 006/2019 que institui regras para a elaboração de documentos 
escritos produzidos pela(o) psicóloga(o) no exercício profissional. Conselheira Michele fará em 
maio. Belisa está no aguardo do texto norteador para campanha sobre a Redução de Danos. 
 
Pauta: Engenho de Ideias 
Não enviaram a Nota Fiscal do FEE (fixo mensal) desde outubro/2018 (último pagamento). 
Adriana B. verificará com a Agência e assumirá os pagamentos mensais. 
 


