
 
  
 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA RS 
COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO 

REGISTRO DE ATIVIDADE 
 

DATA: 07/01/2020 

 

RESPONSÁVEL/RELATOR: Belisa Giorgis 

 

PARTICIPANTES: Roberta Gomes, Alexandre Dornelles, Nádia Miola, Bruna Rodrigues, Adriana 
Cunha, Carolina dos Santos, Belisa Giorgis, Maurício Borges e Carla Tomasi 
 

 

PRÓXIMA REUNIÃO: 13/01/2020, às 14h  

 

PAUTAS  
- 18/01/2020 – Capão da Canoa – Evento: A Patologizacão da Infância e Adolescência e seus 
efeitos no uso de medicação 
- 23/01/2020 – Porto Alegre - Mesa no Fórum Social Mundial das Resistências 
- 28/01/2020 – Pelotas – Evento: Lançamento do Livro “Tentativas de aniquilamento de 
subjetividades LGBTIs” 
- 29/01/2020 – Santa Maria – Evento: A lucidez das (trans)sexualidades 
- Solicitação de emissão de certificado pelo CRP para evento de 20 e 21/03 promovido pelo 
Fórum de Saúde Mental em Caxias do Sul 
- Contração de novo estagiário de jornalismo 
- EntreLinhas nº 84  
- Datas das Reuniões da CCom 
- E-mail sobre aprovação do PL da Educação – solicitação do conselheiro Vinícius 
- Reunião Intercomissões 
- Atividade conjunta com Apsiconor em 29/01, em Caxias do Sul 
- Carta para psicólogos da região da Subsede Serra 
- Agenda de subsedes e polos 

PRÓXIMAS PAUTAS 
- Carta para psicólogos da região da Subsede Serra, apresentando gestão, desejando um bom 
ano e divulgando agenda de atividades, com desdobramento para outras subsedes (aguardando 
retorno de plenária de janeiro/2020) 

 

 

PAUTA: 18/01/2020 – Capão da Canoa – Evento: A Patologizacão da Infância e Adolescência e 
seus efeitos no uso de medicação 
 
ENCAMINHAMENTO: Vídeo atualizado deve ser produzido. Adriana Burmann irá contatar 
palestrantes para verificar o que necessitam. Roberta irá contatar conselheira Cristiane Pegoraro 
para que seja preenchido o FOL. Folder não será feito nesse momento. Cobertura jornalística: 
Aline já está ciente. Nádia informa disponibilidade para acompanhar o evento. Divulgação: card 
(Facebook, Twitter, Instagram), stories, status de WhatsApp, Fala CRP para região Sede, e-mail 
marketing específico, banner para o site, capa para evento no Facebook. Alexandre e Roberta 
irão solicitar layouts das peças de divulgação ao designer Anderson. Rafaela informa que um dos 
convidados irá participar à distância pela internet, o que demanda estrutura adequada. 

 

PAUTA: 23/01/2020 – Porto Alegre - Mesa no Fórum Social Mundial das Resistências 
 
ENCAMINHAMENTO: Roberta está realizando verificações para dar os retornos pertinentes aos 
encaminhamentos. 



 
  
 
 

PAUTA: 28/01/2020 – Pelotas – Evento: Lançamento do Livro “Tentativas de aniquilamento de 
subjetividades LGBTIs” 
 
ENCAMINHAMENTO: Podem ser divulgados os convidados, sem determinar programação para 
o evento. Serão orçados café e água. Aline Ramos pode ser divulgada como graduada em 
Psicologia. Aline, da Comunicação, irá verificar disponibilidade para cobertura jornalística. 
Divulgação: card (Facebook, Twitter, Instagram), stories, status de WhatsApp, Fala CRP para 
região Sul, e-mail marketing específico, banner para o site, capa para evento no Facebook. 
Layout conforme modelo criado para o lançamento realizado em Porto Alegre. Será verificado 
com o CFP o envio de mais exemplares da publicação, para distribuição durante o evento. Será 
solicitado a Stivie que reforce por e-mail o convite para as reuniões de organização do evento às 
entidades que ainda não confirmaram presença. Roberta irá conversar com Míriam sobre o não 
envio de ofício.  

 

PAUTA: 29/01/2020 – Santa Maria – Evento: A lucidez das (trans)sexualidades 
 
ENCAMINHAMENTO: Aline, da Comunicação, irá verificar disponibilidade para cobertura 
jornalística. Adriana Cunha irá auxiliar na realização dos orçamentos para café e água. Intérprete 
de Libras: está sendo verificado. Divulgação: card (Facebook, Twitter, Instagram), stories, status 
de WhatsApp, Fala CRP para região Centro-Oeste, newsletter específica, banner para o site, 
capa para evento no Facebook. Alexandre e Roberta irão solicitar layouts das peças de 
divulgação ao designer Anderson.  

 

PAUTA: Solicitação de emissão de certificado pelo CRP para evento de 20 e 21/03 promovido 
pelo Fórum de Saúde Mental em Caxias do Sul 
 
ENCAMINHAMENTO: Carla Tomasi informa que irá verificar o detalhamento da solicitação, por 
exemplo, se há uma arte, se a necessidade é a de que seja realizada a impressão do certificados 
etc. O público estimado do evento é de 100 pessoas. 

 

PAUTA: Contração de novo estagiário de jornalismo 
 
ENCAMINHAMENTO: Será verificado com Aline sobre a descrição das funções do estagiário. 
Será mantida a forma de divulgação realizada em seleções de estágio anteriores. 
 

 

PAUTA: EntreLinhas nº 84 
 
ENCAMINHAMENTO: Será solicitado a Aline que monte uma proposta de cronograma para ser 
pautada na próxima CCom, para que sejam avaliados os demais encaminhamentos. 

 

PAUTA: Datas das Reuniões da CCom 
 
ENCAMINHAMENTO: Propõe-se que a CCom passe a ser realizada nas segundas-feiras, às 
14h, iniciando em 13/01/2020. 

 

PAUTA: E-mail sobre aprovação do PL da Educação – solicitação do conselheiro Vinícius 
 
ENCAMINHAMENTO: Roberta informa que há mais informações a serem acrescentadas no 
conteúdo, e o e-mail deverá ser enviado para as secretarias da Educação de Porto Alegre e do 
estado do RS. 

 



 
  
PAUTA: Reunião Intercomissões 
 
ENCAMINHAMENTO: A partir da reunião Intercomissões a ser realizada em 18/01, virão para a 
Comunicação informações de atividades temáticas das Comissões. 

 

PAUTA: Atividade conjunta com Apsiconor em 29/01, em Caxias do Sul 
 
ENCAMINHAMENTO: Está sendo organizado evento conjunto com a Apsiconor, a ser realizado 
no auditório da Subsede Serra. Deve ser divulgado como evento das duas instituições. 
Divulgação: card (Facebook, Twitter, Instagram), stories, status de WhatsApp, Fala CRP para 
região Serra, e-mail marketing específico, banner para o site, capa para evento no Facebook. 
Arte deve ser criada internamente – Cuidando do Cuidador – ação pelo Janeiro Branco. Roberta 
irá solicitar logo da Apsiconor para ser inserido nas peças. Será verificado contato da Apsiconor 
para receber peças. Referência visual: cuidado da saúde mental do cuidador.  

 

PAUTA: Carta para psicólogos da região da Subsede Serra 
 
ENCAMINHAMENTO: Será verificado com Aline sobre formato e conteúdo. Propõe-se divulgação 
de agenda semestral da Subsede. Aguardando informações para demais encaminhamentos. 

 

PAUTA: Agenda de subsedes e polos  
 
ENCAMINHAMENTO: Discutido sobre divulgação de atividades das subsedes e de polos, 
informação das agendas a ser repassada para a Comunicação ser centralizada nas Comissões 
Gestoras, criação de identidade visual para subsedes e de modelos de cards com variações, 
sobre reuniões temáticas de Núcleos e sobre a possibilidade de que as pautas principais das 
reuniões não temáticas sejam informadas. 

 
 


