
Relatório Síntese da 11ª Reunião da Secretaria Executiva com participação da 
Comissão Científica do III Congresso Brasileiro Psicologia: Ciência e Profissão
10/12/2009
 
Membros presentes: 
Maria da Graça Marchina Gonçalves – CFP / Coordenação; Roberta Gurgel Azzi – ABEP; Zuleika Fátima 
Vitoriano Oivan – ABRAP; Beatriz Belluzzo Brando Cunha – ABRAPEE; Marilene Proença R. de Souza – CFP 
/ CRPSP;  Acácia Aparecida Angeli dos Santos, Ana Mercês Bahia Bock – Comissão Científica; Luis Fernando 
Custodio Farcetta – CONEP; Mônica Giacomini G. da Silva – SBPH; Marcia Machado e Margarete Silles – 
apoio à secretaria executiva.
 
Pontos de Pauta: Encaminhamentos: Data Resp.

1. Dúvidas Fale 
Conosco:
      
 

- Foram encaminhadas algumas respostas para e-
mails de dúvidas dos participantes.

- Ficou indicado que os alunos que se formarem em 
julho somente poderão inscrever trabalhos como 
pôster.

- Ficou indicado que universidades onde os alunos 
juntarem grupos será concedido 1 isenção, a cada 20 
alunos inscritos.

  

2. Cronograma do 
Congresso:

- Manter prazos estabelecidos na reunião passada.   

3. Apresentação 
Pluricom:

- Foi assinado contrato com a Pluricom pelo valor R$ 
65.000,00.

- Foi feita a apresentação da empresa. Estavam 
presentes: Kátia Saisi, Lilian Bento e Pedro Pupo que 
ficarão responsáveis pela organização do congresso.

- Foi apresentada primeira proposta de mapa dos 
stands. Os stands deverão ter 12m2 e deverão ser 
vendidos como 12m2 ou 24m2.

- Dia 05/02 Marcia deverá se reunir com a Pluricom 
para iniciar as atividades.

  

4. Patrocínios: - A Pluricom deverá enviar o quanto antes o mapa dos 
stands para que possamos divulgar para as livrarias/
editoras que estão interessadas.

- Manter o contato com as empresas que não negaram 
patrocínio.

- Devemos buscar cooperativas de psicólogos para 
venda de stands.

  

5. Orçamento: - Não temos nenhuma alteração no orçamento.
- Foram assinados cheques para as primeiras 

despesas do congresso.

  

6. Comissão 
Científica:

- A próxima reunião da comissão científica será no 
dia 25 de fevereiro. Nesta reunião será revisado o 
trabalho dos pareceristas e será apresentado para 
a secretaria executiva na próxima reunião. Até o 
momento os trabalhos estão correndo bem. Não 
temos dificuldades com pareceristas.

- Até o momento temos 20 trabalhos aprovados no 
sistema e 11 aguardando avaliação dos pareceristas.

- Graça Gonçalves informou que foram feitas 03 
reuniões com as entidades para organização dos 
03 simpósios magno ciência e profissão. Nessa 
reunião foi criada uma sinopse para cada eixo e 
definiu-se que as entidades indicarão nomes para 
composição das atividades. Foram citados os nomes 
indicados pelas entidades. Até o momento foram 
indicados poucos nomes. Com isso, será enviado um 

  



novo e-mail para todas as entidades pedindo novas 
indicações.

- Para a abertura, foi feito convite ao Eduardo Galeano 
que negou por problemas de saúde. Ana Bock 
encontrou com Emir Sader no Fórum Social Mundial 
e pediu apoio no convite ao Eduardo Galeano. Ele 
informou que fará o contato. Devemos aguardar 
até 10 de fevereiro. Em paralelo devemos fazer 
convite para o Boaventura de Sousa Santos. 

7. Tarefas Entidades 
do FENPB:

- Essa semana deverá ser encaminhado um e-mail 
para as entidades relembrando o prazo para envio de 
trabalhos.

- Na próxima semana, Monica Giacomini e Zuleika 
Olivan deverão fazer contato telefônica para lembrar 
as entidades do prazo.

- No dia 02 de março, Graça Gonçalves e Acácia 
Santos realizarão uma reunião telefônica com as 
entidades para solicitar às entidades as propostas de 
trabalhos.

- A secretaria do CBP deverá finalizar a lista de 
telefones dos representantes do FENPB, para Monica 
Giacomini e Zuleika Olivan realizarem as ligações na 
próxima semana.

  

8. Divulgação: - Devemos verificar com as entidades se o link do CBP 
está nos sites das entidades.

- Devemos verificar na BVS se há divulgação do CBP.
- Pedir ao CFP e CRPs divulgação do CBP nos jornais 

e sites.
- Incluir no site do congresso os informativos, notícias 

detalhadas e informações atualizadas.
- Devemos alterar alguns dados no cartaz e ponderar a 

alteração da cor para chamar a atenção para o prazo 
de inscrição de trabalhos em abril. Como não temos 
empresa licita, a Pluricom fará as alterações no cartaz 
e marcador para evitarmos atraso na postagem.

  

9. Assessoria de 
Comunicação:

- Deve-se buscar inserir o congresso em todos os 
meios de comunicação.

- Buscar um profissional da área até o final de março.
- Após contratação devemos criar informativo e 

entrevistas sobre os trabalhos mais destacados e 
temas atuais do CBP.

  

10. Atividades 
Culturais:

- Foram levantadas algumas propostas de atividades 
culturais. As propostas deverão ser encaminhadas 
para Mônica Gianfaldoni, Fátima Pires e Luiz 
Fernando para conhecimento.

  

8. Próximas 
Reuniões:

- 04/03/2010 das 09h30 às 12h30
- 08/04/2010 das 09h30 às 12h30
- 06/05/2010 das 09h30 às 12h30
- 20/05/2010 das 09h30 às 12h30
- 10/06/2010 das 09h30 às 12h30
- 24/06/2010 das 09h30 às 12h30
 

  

 



 
2º SEMESTRE – 2009

 
 

AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
 06    03  04    01  20    03  05  10  12    10  15  

                                                                   
 

       
 

                                                  
 

     
 

 Reunião 
secretaria 
executiva 
 
Reunião 
comissão 
científica

  Reunião 
do 
FENPB

 Abertura 
das 
inscrições 
 
Envio de 
informativo

  Reunião 
da 
Secretaria 
Executiva

 Envio dos 
pareceristas 
confirmados

  Abertura 
das 
inscrições 
de 
trabalhos 
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informativo

 Reunião 
da 
Secretaria 
Executiva
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Graduação,  
Pós-
Graduação, 
Editoras, 
FENPB, 
CRP´s

 Reunião do FENPB:  
- 1ª Chamada para 
envio de propostas de  
atividades das entidades 
- Envio de nomes e temas 
de conferências para 
divulgação no site 
- Cobrar pareceristas

  Reunião da 
Secretaria 
Executiva 
 
Definição da 
agência de 
viagens
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as entidades 
para 
esclarecim
entos das 
pendências

 

                                      
 
 
 

1º SEMESTRE – 2010
 
 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO
                                    
  11 e 12    04  18  22  25    15    22    03  31    03  

                                                                        
                                                          
 Reunião 
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para 
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congresso

 CNPq 
FAPES
P

  Program
ação do 
congresso 
no site

 

 
 



 

2º SEMESTRE – 2010
 
 

JULHO AGOSTO SETEMBRO
                     
  01  03  15    03  10    03 a 

07
 

                                          
                                 
 Caderno 

de 
Programa 
para 
aprovação 
da 
Secretaria 
Executiva

 ANEPP - 
Indicação 
de alunos 
de pós 
graduação 
para 
participação 
como 
avalliadores 
de pôster

 Envio do 
Caderno 
de 
Programa 
final para 
a gráfica

  Divulgação: 
Graduação,  
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Graduação

 Encerramento 
do prazo para 
inscrições 
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do congresso

  III CBP  

 


