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CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA RS 

COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO 
REGISTRO DE ATIVIDADE 

 

DATA: 10/02/2020 

 

RESPONSÁVEL/RELATOR: Aline Victorino 

 

PARTICIPANTES: Roberta Gomes, Alexandre Dornelles, Aline Victorino, Belisa Giorgis, Nádia 
Miola, Mariane Castilhos,  
 

 

PRÓXIMA REUNIÃO: A definir  

 

PAUTAS  
- Evento 25/03 - Escuta e Clínica no Contemporâneo abrindo fissuras nas paredes dos ouvidos 
- Pedido de uso do logo do CRPRS para II Congresso Internacional de Psicologia 2020 – IBEC 
(15 e 16/05) 
- Solenidades Entrega CIP 
- Aprovação boneco Referências Técnicas Relações Raciais 
- Orçamento ilustradores – EntreLinhas 
- Indicação de assistente social para reportagem EntreLinhas 
- Planejamento Estratégico e divulgação das reuniões 
- Luta Antimanicomial 
- Reforma na Sede 
- Termo de referência de eventos  
- Organização CCom 
- Comunicação CFP 
- Podcast do CRPRS 
- Reunião ampliada CDH e CPP – HIV/Aids 
- Seminário “Escola contemporânea e os desafios da Psicologia e Educação” 
- Evento da CRER para 21/03 
 

PRÓXIMAS PAUTAS 
 

AUSÊNCIAS MEMBROS CCOM: 
- 11 a 26/02: Carolina (férias) 
- 14 a 21/02: Roberta (férias) 
- 27/03: Belisa (ABA) 

 

PAUTA: Evento 25/03 - Escuta e Clínica no Contemporâneo abrindo fissuras nas paredes dos 
ouvidos 
 
ENCAMINHAMENTO:  
A data do evento será confirmada por Roberta com Miriam, já que neste mesmo dia está sendo 
planejado evento em Caxias do Sul, que também exige participação do setor de Comunicação. 
Aprovada a distribuição de referências técnicas Relações Raciais. 
Cobertura jornalística e fotográfica, gravação e filmagem: Aline irá aguardar a confirmação da 
data para verificar se consegue realizar a cobertura.  
Arte: usar como referência a arte feita para o evento em Porto Alegre sobre o mesmo tema. 
 

 

PAUTA: Pedido de uso do logo do CRPRS para II Congresso Internacional de Psicologia 2020 – 
IBEC (15 e 16/05) 
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ENCAMINHAMENTO: Nádia apresenta pedido de uso do logo do CRPRS para II Congresso 
Internacional de Psicologia 2020 – IBEC. Roberta irá pautar em reunião de Diretoria.  

 

 

PAUTA: Solenidades Entrega CIP 
 
ENCAMINHAMENTO: Nádia fala da necessidade de definição das datas de entrega das 
carteiras nas subsedes Centro-Oeste e Sul para fevereiro. Roberta irá avaliar em Diretoria.  
 

 

PAUTA: Aprovação boneco Referências Técnicas Relações Raciais 
 
ENCAMINHAMENTO: Aprovado boneco. Aline dará retorno para a gráfica autorizando a 
produção. A ideia é que material seja enviado a todos psicólogos após o Carnaval. 
 

 

PAUTA: Orçamento ilustradores – EntreLinhas 
 
ENCAMINHAMENTO: Aline apresenta propostas recebidas de quatro ilustradores. A proposta de 
menor valor é de Vitor Teixeira. Aline fará contato para ajustes de detalhes com o fornecedor e 
encaminhará para setor de Compras / Contratos. Será feita a contratação de um pacote de 20 
ilustrações para as edições de abril e agosto.  
 

 

PAUTA: Indicação de assistente social para reportagem EntreLinhas 
 
ENCAMINHAMENTO: Roberta dará um retorno sobre essa indicação até terça-feira, 11/02. 

 

PAUTA: Planejamento Estratégico e divulgação das reuniões 
 
ENCAMINHAMENTO: Roberta apresenta cronograma de etapas do planejamento estratégico da 

gestão. Comissões, Núcleos, GTs e setores do CRPRS estão trabalhando com a Gestão 
Frente em Defesa da Psicologia para construção do Planejamento Estratégico 2020 – 
2022. Até o final de março serão realizadas reuniões descentralizadas nas subsedes 
(Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria), nos polos (Bagé, Capão da Canoa, Cruz Alta, 
Erechim, Lajeado, São Borja e Três Passos) e nas cidades de Camaquã e Passo Fundo. 
Conselheiros da Diretoria se dividirão para acompanhar reuniões. O objetivo é construir 
um planejamento estratégico participativo. 

Belisa deverá criar template para divulgação dessas reuniões descentralizadas. 

Aline fará notícia informando etapas. 

 

PAUTA: Luta Antimanicomial 
 
ENCAMINHAMENTO: CRPRS irá aderir à campanha do Conselho Federal de Psicologia. Em 
março, na reunião intercomissões, será discutida pela CPP e CDH a ideia de criação de 
campanha mostrando que algumas comunidades terapêuticas se constituem como novos 
modelos de manicômios. Após essa reunião, será pautado para a agência Engenho de Ideias 
criar campanha. 
Como não haverá tempo para divulgação dessa campanha na contracapa da EntreLinhas de 
abril, sugere-se que a agência crie algo relacionado à luta das mulheres (força, coragem). 
Roberta irá conversar com Cristina (CDH) e passará mais detalhes para Comunicação brifar 
agência.  
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PAUTA: Reforma na Sede 
 
ENCAMINHAMENTO: Roberta comunica que a reforma do auditório e dos setores de Cadastro e 
Cobrança será realizada nos meses de junho e julho. Durante esse período, os espaços para 
reuniões serão limitados. Necessidade de incluir a possibilidade de locação de salas para 
reuniões em Porto Alegre no Termo de Referência de Eventos, que está sendo elaborado.  
Alexandre fala da necessidade de contemplar na reforma um espaço no auditório para gravar 
vídeos do IGTV. Mariane irá buscar referências de ideias para espaço e será agendada reunião 
com arquiteto responsável pelo projeto.  
 

 

PAUTA: Termo de referência de eventos  
 

ENCAMINHAMENTO: Nádia apresenta proposta de Termo de Referência para agenciar a 
contratação de serviços para realização de eventos. Solicita a avaliação da gestão para 
definir estimativa de número de eventos (número de participantes estimados) em cada 
cidade. Será agendada reunião juntamente com Evelise para fechar detalhamento do 
Termo.  
 

 

PAUTA: Organização CCom 
 
ENCAMINHAMENTO: Roberta combinou com demais conselheiros que integram a Comissão 
de Comunicação que reuniões ordinárias permanecerão acontecendo às segundas-feiras à 
tarde. Mensalmente será feita uma reunião com os demais conselheiros da CCom com a 
participação de Roberta e Alexandre. Haverá uma divisão de responsabilidade das tarefas 
corriqueiras do setor de Comunicação.  
Durante as férias da conselheira Roberta, a conselheira Luciana será a referência do setor.  

 
 

PAUTA: Comunicação CFP 
 
ENCAMINHAMENTO: Roberta está buscando informações sobre como o setor de Comunicação 
do CFP se organiza e se estrutura, para pensar na qualificação do trabalho da Comunicação no 
CRPRS. Também deverá ser agendada visita ao CRP Paraná para conhecer sistemática de 
trabalho da Comunicação. 
 

 

PAUTA: Podcast do CRPRS 
 
ENCAMINHAMENTO: Plenária aprovou projeto. Comunicação deve dar seguimento às ações 
que visam à criação do podcast.  

 

PAUTA: Reunião ampliada CDH e CPP – HIV/Aids 
 
ENCAMINHAMENTO: Roberta falou sobre a preocupação da gestão em propor eventos como 
única estratégia de dar visibilidade aos temas de interesse da gestão. Informa sobre reunião 

ampliada da CDH e CPP – HIV/Aids que será realizada dia 20/02 às 19h, na Sede. 
 

PAUTA: Seminário “Escola contemporânea e os desafios da Psicologia e Educação” 
 
ENCAMINHAMENTO: Alexandre irá pautar no setor o briefing que será enviado à agência 
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Engenho de Ideias para criação de arte para divulgação do evento. 
 

 

PAUTA: Evento da CRER para 21/03 

 
ENCAMINHAMENTO: Roberta informa que está fechando detalhes do evento organizado pela 
Comissão de Relações Étnico-Raciais. A arte de divulgação poderá seguir modelo da carta que 
será encaminhada junto às Referências Técnicas aos psicólogos. Solicita transmissão online e 
interprete de LIBRAS. 
 

 
 
 
 


