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CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA RS 

COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO 
REGISTRO DE ATIVIDADE 

 

DATA: 02/03/2020 

 

RESPONSÁVEL/RELATOR: Nádia Miola 

 

PARTICIPANTES: Roberta Gomes, Alexandre Dornelles, Aline Victorino, Belisa Giorgis, Carolina 
Santos, Nádia Miola  
 

 

PRÓXIMA REUNIÃO: A definir  

 

PAUTAS  
- Solicitação de material para curso Desvendando a psicologia jurídica, em 21/03, em Caxias do 
Sul 
- Vista ao CRP 
- FOE 12/03, quinta-feira: Reunião Ampliada: 8 de março, as conquistas sociais das mulheres e o 
papel da Psicologia na luta pela equidade de gênero, em Porto Alegre 
- FOE19/03, quinta-feira: Evento de Orientação: Violência contra a mulher o que eu, você e nós 
temos a ver com isso?, em Lajeado 
- FOE 19 e 20/03: Encontro Estadual do Núcleo do Sistema Prisional - Panorama Atual e 
Perspectivas de Atuação 
- FOE 21/03, sábado: Relações Raciais: referências técnicas para a atuação profissional 
- FOE 25/03, quarta-feira, noite: Escuta e Clínica no Contemporâneo: abrindo fissuras nas 
paredes dos ouvidos, em Pelotas 
- Reorganização do Setor de Comunicação 
- Reunião da CCom para Planejamento Estratégico 
- Visitas aos Setores de Comunicação do CFP e CRPs 

PRÓXIMAS PAUTAS 
 

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

EVENTOS AGENDADOS: 

• 11/03, quarta-feira: SECIP, em Porto Alegre 

• 19/03, quinta-feira: SECIP, em Caxias do Sul  
19/03, quinta-feira: Evento de Orientação: Violência contra a mulher o que eu, você e nós 
temos a ver com isso?, em Lajeado 

• 19 e 20/03, quinta e sexta-feira: Encontro Estadual do Núcleo do Sistema Prisional - 
Panorama Atual e Perspectivas de Atuação, em Porto Alegre 

• 21/03, sábado: Seminário de orientação CRER, em Porto Alegre  

• 25/03, quarta-feira, noite: Escuta e Clínica no Contemporâneo: abrindo fissuras nas paredes 
dos ouvidos, em Pelotas 

• 25/03, quarta-feira: SECIP, em Porto Alegre 

• 31/03, terça feira: SECIP, em Pelotas 

• 01/04, quarta-feira, 14 e 16h: SECIP, em Santa Maria 

• 02/04 e 03/04, quinta e sexta-feira: Seminário Escola Contemporânea e os desafios da 
Psicologia e Educação, em Porto Alegre 

• A CONFIRMAR 08/04, noite - Lançamento do Livro Tentativas de Aniquilamento de 
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Subjetividades LGBTIs, em Caxias do Sul 

• 08/04, quarta-feira: SECIP, em Porto Alegre 

• 16/04, quinta-feira: SECIP, em Caxias do Sul 

• 22/04, quarta-feira: SECIP, em Porto Alegre 

• 28/04, quarta-feira: SECIP, em Pelotas 

• 29/04, quarta-feira: SECIP, em Santa Maria 

 

PAUTA: Solicitação de material para curso Desvendando a psicologia jurídica, em 21/03, em 
Caxias do Sul 
  
ENCAMINHAMENTO: Nádia compartilhou pedido de material recebido por e-mail. Como as 
EntreLinhas solicitadas já esgotaram e os demais materiais estão disponíveis on-line, CCom 
deliberou por não atender o pedido. 

 

PAUTA: Visita ao CRP 
 
ENCAMINHAMENTO: Nádia informou que já recebeu dois professores solicitações de Visitas 
com estudantes de psicologia. Roberta verificará em Plenária o agendamento de datas pela 
Comissão de Formação. 

 

PAUTA: FOE 12/03, quinta-feira: Reunião Ampliada: 8 de março, as conquistas sociais das 
mulheres e o papel da Psicologia na luta pela equidade de gênero, em Porto Alegre 

ENCAMINHAMENTO: Roberta informa que a atividade será reagendada como reunião 
ampliada, e não evento, e que o FOE deve ser desconsiderado.  

Aline enviará referência de imagem para Alexandre brifar agência de publicidade. 

 
 

PAUTA: FOE 19/03, quinta-feira: Evento de Orientação: Violência contra a mulher o que eu, você 
e nós temos a ver com isso?, em Lajeado 
 
ENCAMINHAMENTO: Alexandre verá referências com conselheira Carolina e brifará a agência 
de publicidade para criação de arte para divulgação.  

Não autorizada a exibição do vídeo comemorativo aos 45 anos do CRPRS. 

Nádia enviará FOE a Roberta. 

 

PAUTA: FOE 19 e 20/03: Encontro Estadual do Núcleo do Sistema Prisional - Panorama Atual e 
Perspectivas de Atuação 
 
ENCAMINHAMENTO: Roberta informa que está aprovada a contratação de coffee-break. Nádia 
verificará com Maynar o horário do serviço e providenciará orçamentos. 
Aline fará a filmagem, cobertura jornalística e fotográfica; o acompanhamento do evento será 
feito por Belisa em 19/03 e Nádia em 20/03. Não haverá Mestre de Cerimônias.  

Roberta conversará com Maynar sobre referências de imagens para divulgação e passará ao 
Alexandre para que brife e agência de publicidade. 

Nádia encaminhará FOE aos envolvidos na execução do evento. 

 

PAUTA: FOE 21/03, sábado: Relações Raciais: referências técnicas para a atuação profissional 
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ENCAMINHAMENTO: Roberta informa que a divulgação pode iniciar mesmo sem o nome de 
uma das palestrantes. A arte da divulgação terá como referência a da carta enviada aos 
psicólogos junto às Referências Técnicas. Alexandre se reunirá com agência de publicidade em 
04/03 para brifá-los. Os cards da campanha alusiva aos 21 dias de ativismo contra a 
discriminação racial seguirão a mesma base e começarão a ser publicados hoje, junto à notícia 
no site. 

Roberta informa que a contratação de café e água estão autorizados pela Diretoria. Adriana 
Cunha está encaminhando os orçamentos.  

Roberta informa que a contratação de transmissão online e intérprete libras estão autorizada em 
Diretoria. Nádia fará contato com prestadores de serviço.  

Belisa acompanhará a transmissão online, Aline fará a cobertura jornalística e fotográfica e Nádia 
acompanhará o evento.  

Roberta reforça a necessidade de fazer a distribuição "Relações Raciais: Referências Técnicas 
para atuação das Psicólogas" a todos os presentes nessa edição do Seminário. Na segunda 
edição, serão entregues apenas aos que não tiverem comparecido à primeira edição.  

As passagens da convidada Ana Luísa de Araújo Dias já foram compradas pela estagiária 
Samantha.  

Nádia encaminhará FOE aos envolvidos na execução do evento. 

 

PAUTA: - FOE 25/03, quarta-feira, noite: Escuta e Clínica no Contemporâneo: abrindo fissuras 
nas paredes dos ouvidos, em Pelotas 
 
ENCAMINHAMENTO:  

Alexandre informa que a divulgação já foi pautada com agência de publicidade. 

Alexandre fará cobertura jornalística e fotográfica do evento. Preencherá o FOL para que seja 
providenciado seu deslocamento e hospedagem. 

 

PAUTA: Reorganização do Setor de Comunicação 
  
ENCAMINHAMENTO: Semestralmente, Diretoria e Belisa farão avaliação do trabalho 
desenvolvido como RP institucional. Quando assumir em definitivo as funções de RP institucional, 
conservará as licenças antigas dos programas dreamweaver e fotoshop. Durante o mês de 
março, Belisa permanecerá no Setor de Comunicação às segundas e sextas-feiras, em período 
de transição.  

As estagiárias Carolina e Mariana trabalharão em turnos, uma das 08hàs 14 e a outra das 11h às 
17h. As aprovações dos posts nas redes serão feitas com Alexandre. Mariana assumirá as 
demandas do podcast. 

Quando houver demandas fora do horário de expediente (quando estagiárias não podem 
trabalhar), CCCom consultará Belisa sobre sua disponibilidade e, assim, fará compensação de 
horas. 

 

PAUTA: - Reunião da CCom para Planejamento Estratégico 
 
ENCAMINHAMENTO: CCom se reunirá em 06/03, das 13h às 16h na Sala de Reuniões 1 para 
tratar do planejamento estratégico da comissão. Participarão da reunião demais conselheiros 
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membros da comissão.  

Serão pautados os orçamentos para contratação de empresa que produza podcast e cursos de 
capacitação e a compra de equipamentos para o Setor. 

 

PAUTA: Visitas aos Setores de Comunicação do CFP e CRPs  
 
ENCAMINHAMENTO: Alexandre visitará os setores de comunicação do CFP e de alguns CRPs 
(Paraná e algum da Região Nordeste, provavelmente Bahia) para conhecer os fluxos e 
processos de trabalho desenvolvidos. Roberta acompanhará que sempre que estiver disponível. 
 

 


