
 
 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA RS 
COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO  

REGISTRO DE REUNIÃO 
 

DATA: 01/11/2019 

 

PRÓXIMA REUNIÃO DA CCOM: a definir 

 

PARTICIPANTES: Alexandre Dornelles Gaieski, Roberta Gomes, Aline Victorino, Belisa 
Giorgis, Carolina dos Santos, Evelise Campos, Dalmara Oliveira, Carla Tomasi. 

 

PAUTAS  
1. 1) Evento 08/11 - As comissões de heteroidentificação: história e percurso com Dora 

Bertulio 
2. 2) Evento 09/11 - Tentativas de aniquilamento de subjetividades LGBTIs: sarau de 

lançamento da publicação das Comissões de Direitos Humanos do Sistema Conselhos 
de Psicologia 

3. 3) Contratação Designer Gráfico 
4. 4) FOE 
5. 5) Retorno reunião de Diretoria 28/10 
6. 6) Ata notarial comentários Facebook post nota Chile 
7. 7) Carta que vai junto com as referências técnicas 

 

PRÓXIMAS PAUTAS 
1. Demandas da imprensa 

 
 

 

1) PAUTA: Evento 08/11 - As comissões de heteroidentificação: história e percurso 
com Dora Bertulio 
 
ENCAMINHAMENTO: Divulgação | Card Facebook, evento Facebook, envio pelo Fala 
CRP (primeiro, na segunda-feira, para todo RS, depois reforço para região sede), 
Instagram (feed; stories de lançamento, “é amanhã” e “é hoje”), Twitter, e-mail para os 
polos e subsedes com texto – mencionando custeio da vinda de um representante de 
cada -, e-mail marketing para todo o RS, divulgação interna por WhatsApp através dos 
conselheiros. Será realizada cobertura jornalística. Haverá filmagem para que depois o 
vídeo seja colocado no YouTube. Roberta não estará presente, e por conta disso 
Miriam será a responsável. 

 

2) PAUTA: Evento 09/11 - Tentativas de aniquilamento de subjetividades LGBTIs: 
sarau de lançamento da publicação das Comissões de Direitos Humanos do Sistema 
Conselhos de Psicologia 
 
ENCAMINHAMENTO: Divulgação | Card no Facebook, evento no Facebook, 
publicação no Instagram (feed; stories de lançamento, “é amanhã” e “é hoje”), Twitter, 
Fala CRP (primeiro, na segunda-feira, para todo RS, depois reforço para região sede), 
e-mail para os polos e subsedes com texto – mencionando custeio da vinda de um 
representante de cada -, e-mail formal para as instituições e coletivos (como da posse, 
com lista que Cris irá informar), e-mail marketing para todo RS, divulgação interna por 
WhatsApp para conselheiros. Proposta de produção de vídeo com tomadas do evento 



 
para IGTV. Será realizada cobertura jornalística. Haverá contratação de intérprete de 
Libras. 

 

3) PAUTA: Contratação Designer Gráfico 
 
ENCAMINHAMENTO: Será realizada contratação com dispensa de licitação por conta 
da ausência de contrato com agência de publicidade neste momento. Durante a 
semana será definida a função. Quinta-feira (07/11) será passado descritivo para 
Evelise. 

 

4) PAUTA: FOE 
 
ENCAMINHAMENTO: Informações de eventos poderão ser antecipadas por e-mail 
para início da divulgação e das providências, antes do envio do FOE. A funcionária 
Adriana Burmann está preparando um kit com todos os formulários em formato 
comentado. 

 

8. 5) PAUTA: Retorno reunião de Diretoria 28/10 
 
ENCAMINHAMENTO: Autorizada compra de celular para Alexandre. Serão mantidos 
os dois celulares que o setor já utiliza. Necessidade de organização de viagens de 
Alexandre para conhecer os polos e as subsedes. Fluxo: conselheiros continuam 
encaminhando demandas para Roberta, que encaminha para Alexandre; Diretoria pode 
encaminhar demandas diretamente para Alexandre; os polos demandam para Rafaela 
que passa para a Comunicação; o que vem diretamente de conselheiros para a 
Comunicação deve ser colocado no grupo da CCom no WhatsApp para autorização de 
Roberta e/ou Alexandre. 

 

9. 6) PAUTA: Ata notarial dos comentários no post sobre nota do Chile no Facebook 
 
ENCAMINHAMENTO: Será agendado para conselheira Carla, acompanhada da 
funcionária Belisa, comparecer ao tabelionato e realizar a ata notarial. Evelise irá 
agendar a data. Posteriormente será realizado boletim de ocorrência. 

 

7) PAUTA: Carta que vai junto com as referências técnicas 
 
ENCAMINHAMENTO: Roberta, como presidente da Comissão de Relações Étnico-
Raciais, irá passar as diretrizes para a Comunicação para produção do texto. Envio 
ficará para janeiro, e na EntreLinhas será dito sobre esse envio. 

 
 
 
 
 
 


