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CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA RS 

COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO 
REGISTRO DE ATIVIDADE 

 

DATA: 03/02/2020 

 

RESPONSÁVEL/RELATOR: Nádia Miola 

 

PARTICIPANTES: Roberta Gomes, Alexandre Dornelles, Aline Victorino, Belisa Giorgis, Nádia 
Miola, Adriana Cunha, Bruna Rodrigues, Carolina dos Santos, Mariane Peixoto, Evelise Arispe de 
Campos, Rafaela Hilgert  

 

PRÓXIMA REUNIÃO: 10/02/2020, 10h  

 

PAUTAS  
- Apresentação Mariane Castilhos Peixoto – estagiária jornalismo 
- Retorno Seminário Saúde e Cidadania de Pessoa Trans (27 e 28/01, em Pelotas)  
- Retorno do evento A lucidez das (trans)sexualidades (29/01, em Santa Maria) 
- Solicitação de apoio a evento da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas em 24 e 25/04 
- Divulgação evento II Nós, Louc@s, promovido pelo Fórum Gaúcho de Saúde Mental 
- Grupos Whatsapp Polos 
- E-mail institucional para conselheiros 
- 21 dias de ativismo contra o racismo 
- Status EntreLinhas 
- Stories Instagram 
- Galerias de imagens do site 
- Reunião Agência Publicidade Engenho de Ideias 
- Contrato designer 
- Datas de Reuniões da CCom para Planejamento Estratégico 

PRÓXIMAS PAUTAS 
 

AUSÊNCIAS MEMBROS CCOM: 
- 07/02: Nádia (banco de horas) 
- 11 a 26./02: Carolina (férias) 
- 14 a 21/02: Roberta (férias) 
- 27/03: Belisa (ABA) 

 

PAUTA: Apresentação Mariane Castilhos Peixoto – estagiária de jornalismo 
 
ENCAMINHAMENTO: A estagiária Mariane, que iniciou seu estágio neste dia, foi apresentada à 
equipe. Mariane substituirá Bruna, que se formou e encerra seu contrato em 05/01.  

 

PAUTA: Retorno Seminário Saúde e Cidadania de Pessoa Trans (27 e 28/01, em Pelotas)  
 
ENCAMINHAMENTO: Alexandre relatou dificuldades enfrentadas com a precariedade dos 
equipamentos disponíveis. Decidiu-se que em reunião da Comissão para Planejamento 
estratégico serão listadas aquisições que deverão ser feitas. 
Nádia descreveu as alterações feitas no decorrer da organização que demandaram contratações 
de serviços além do previsto. Evelise expôs as possíveis implicações em caso de auditoria.  
Roberta consultará conselheira Miriam sobre o encaminhamento feito durante o evento de que se 
transcreva as falas e que os textos sejam enviados para revisão dos palestrantes e posterior 
publicação de livro.  
Roberta pautará os retornos em reunião da Diretoria. 
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PAUTA: Retorno do evento A lucidez das (trans)sexualidades (29/01, em Santa Maria) 
 
ENCAMINHAMENTO: Alexandre e Nádia compartilharam a avaliação positiva da fala da 
palestrante e do público alcançado. Belisa contatará conselheiro Thiago para solicitar o vídeo 
gravado pelo GT com a palestrante. Aline entrevistará a palestrante para a notícia e incluirá o 
vídeo. 

 
 

PAUTA: Solicitação de apoio a evento da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas em 24 e 
25/04 
 
ENCAMINHAMENTO: Nádia apresentou e-mail enviado por Wilson Vieira Melo solicitando apoio 
financeiro para ajudar a custear a passagem aérea e honorários da convidada internacional. 
Roberta pautará em reunião da Diretoria. 

 

PAUTA: Divulgação evento II Nós, Louc@s, promovido pelo Fórum Gaúcho de Saúde Mental 
 
ENCAMINHAMENTO: Roberta encaminhará informações do evento, apoiado pelo CRPRS, para 
que sejam publicadas no site, como notícia, e nas redes.  
Nádia informou que aguarda nova arte dos certificados que serão impressos pelo CRP. 

 

PAUTA: Grupo Whatsapp Polos 
 
ENCAMINHAMENTO: Roberta compartilhou texto proposto por conselheiro Pedro para ser 
utilizado nos grupos de whatsapp dos polos sobre os objetivos dos grupos. Comissão está de 
acordo com o texto. Roberta dará o retorno. 

 
 

PAUTA: E-mail institucional para conselheiros 
 
ENCAMINHAMENTO: Evelise trouxe demanda da conselheira Miriam, surgida na em reunião da 
plenária, de que conselheiros possam ter e-mail institucional para agilizar as comunicações 
oficiais. Roberta sugere que a questão siga em debate no âmbito da Plenária em encontros do 
planejamento estratégico. 

 

PAUTA: 21 dias de ativismo contra o racismo (01 a 21/03) 
 
ENCAMINHAMENTO: Roberta trouxe a ideia da Comissão de Relações Étnico-Raciais de 
promover ações alusivas ao dia 21/03 - Dia Internacional de Luta pela Eliminação da 
Discriminação Racial. 
A ação consistiria em na campanha 21 dias de ativismo contra o racismo, composta por cards 
postados nas redes do CRP em 02, 09 e 16/03  culminando na realização de um seminário de 
orientação abordando a publicação Relações Raciais: Referências Técnicas para a Prática da(o) 
Psicóloga(o), na FACED – UFRGS. O seminário acontecerá em duas etapas: 21/03 (eixos 1 e 2 
da publicação) e em 26 e 27/06 (eixos 03, 04 e 05).  
Proposta será pautada na reunião da Comissão de Relações Étnico-Raciais. 

 

PAUTA: Status EntreLinhas 
 
ENCAMINHAMENTO: Aline informou que a licitação para contratação de gráfica está sendo 
elaborada com Marcelo e que aguarda o recebimento de novos orçamentos de ilustradores. 
Roberta repassou os encaminhamentos de pautas feitos junto aos conselheiros.  

 

PAUTA: Stories Instagram 
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ENCAMINHAMENTO: Carolina assumirá o desenvolvimento de identidade visual padrão para 
stories, sob supervisão de Alexandre. Sempre que possível, será feita cobertura de eventos no 
instagram in real time, utilizando ferramentas do próprio instagram.  

 

PAUTA: Galerias de imagens do site 
 
ENCAMINHAMENTO: Roberta apontou que as galerias de imagens do site estão 
desatualizadas.  Identificou-se que, desde a migração para o site atual, as imagens das notícias 
não vêm sendo vinculadas à novas galerias de imagens. Bruna e Mariane revisarão notícias 
passadas para que estas galerias sejam criadas. 

 
 

PAUTA: Reunião Agência Publicidade 
 
ENCAMINHAMENTO: Alexandre informou da realização de reunião com Engenho de Ideias, 
vencedora da licitação, em 04/02, às 16h, para demandas burocráticas. Participarão Alexandre, 
Aline e Evelise. 

 

PAUTA: Contrato designer 
 
ENCAMINHAMENTO: Alexandre informou sobre a finalização do contrato com o designer 
Anderson Cruz (La Pelota) e que será apresentado relatório dos trabalhos realizados. Alexandre 
encaminhará com Setor de Compras (Rodrigo) nota fiscal para pagamento. 

 
 

PAUTA: Datas de Reuniões da CCom para Planejamento Estratégico 
 
ENCAMINHAMENTO: Próxima reunião será em 10/02, às 14h 

 
 
 


