
Relatório Síntese da 12ª Reunião da Secretaria Executiva com participação da 
Comissão Científica do III Congresso Brasileiro Psicologia: Ciência e Profissão
04/03/2010
 
Membros presentes: 
Maria da Graça Marchina Gonçalves – CFP / Coordenação; Roberta Gurgel Azzi – ABEP; Zuleika Quayle 
– ABRAP; Acácia Aparecida Angeli dos Santos e Ana Mercês Bahia Bock – Comissão Científica; Mônica 
Giacomini G. da Silva e Paula Costa Mosca Macedo – SBPH; Diógenes Antonio Pepe e Marcia Machado – 
apoio à secretaria executiva.
 
Pontos de Pauta: Encaminhamentos: Data Resp.

1. Dúvidas do Fale 
Conosco:
      
 

- Foram lidos os e-mails de dúvidas do Fale Conosco.
- Ficou indicado que profissionais de instituições 

que pedirem apoio ou desconto, ao efetivarem 10 
inscrições pagantes, receberão isenção do 11º 
participante.

- Os monitores que tiverem interesse na inscrição de 
trabalhos poderão já fazer sua inscrição. Deveremos 
começar a inscrição deles e o cadastro junto com a 
Pluricom.

- Muitos participantes perguntam sobre a contratação 
da agência oficial. Devemos buscar a contratação da 
agência.

  
 
 
 
 

Márcia

2. Cronograma do 
Congresso:

- Houve uma prorrogação no prazo da postagem de 
cartazes e marcadores de livro para o dia 10/03/2010.

- Os demais prazos estabelecidos foram mantidos.

  

3. Pluricom: - A Pluricom informou que realizou as adaptações e 
atualizações dos cartazes e marcadores de livro para 
a nova divulgação de março. O material impresso 
deverá entregue no dia 08/03/2010.

- Foram apresentados 02 modelos de planta de stands, 
secretaria e credenciamento. Foi escolhida uma 
planta para que as 03 empresas possam adaptar 
suas plantas e apresentar os valores.

- No Memorial deverá ter credenciamento no dia 03/07/
2010 durante todo o dia.

- Os pôsteres deverão ser afixados nas paredes dos 
corredores das salas, com devidas identificações, 
para que possam estar em um local bem visível. Até a 
próxima reunião serão levantadas informações sobre 
formas de afixar os pôsteres e preços dos materiais, 
para se decidir a melhor forma de fazer.

- A Pluricom esclareceu sobre o interesse de divulgar 
na mídia sua empresa como organizadora do III CBP. 
Foram aprovados os textos de 02 informativos que 
serão enviados ainda esta semana.

  

4. Patrocínios:
 

- Até o momento conseguimos fechar patrocínio 
apenas com as livrarias/editoras. Está em andamento 
negociação com a Casa do Psicólogo e Vetor. 

- Já começamos a ter alguns interessados em stands, 
mas, como até o momento não temos a planta, não 
temos como efetivar a venda.

- Pepe está fazendo contato com Qualicorp, Medial 
Saúde e Odontoprev.

  

5. Orçamento: - Até o momento o congresso arrecadou 
aproximadamente R$ 29.000,00.

- Foram gastos aproximadamente R$ 29.900,00 entre 
Aluguel da sede, funcionária, taxas do Banco do 

 
 
 
 

 
 
 
 



Brasil e Pluricom.
- Deverá ser feita nova reunião com Itamaracá, agência 

de viagens licitada do CRP SP, para viabilizar a 
contratação da agência de viagens oficial.

- Serão indicados 300 convidados para base de 
orçamento da agência de viagens.

- Para os projetos das agências de fomento, deverão 
ser indicados gastos com alguns itens globais, 
tais como local e gráfica; isso facilita a prestação 
de contas e assim evitaremos a necessidade de 
captação de dados dos convidados para o gasto 
com passagens, o que é difícil e às vezes implica em 
devolução de verba às agências.

 
 
 
 
 

 
Márcia / 
Pepe
 
 
 
Comissão 
Científica

 

6. Comissão 
Científica:

- Durante a última reunião da comissão científica, 25/
02/2010, foi feito um levantamento do número de 
pareceristas e acompanhamento do trabalho dos 
mesmos. Até o momento está adequado e não houve 
nenhuma urgência.

- Foi identificado que 20 trabalhos constam como 
reprovados. Ficou definido que a comissão 
científica deverá fazer uma segunda análise desses 
pareceres para acompanhar a adequação do nível de 
exigência dos pareceristas. 

- A Secretaria Executiva referendou a decisão da 
comissão científica referente à negativa de criação 
de área da Psicologia e Acupuntura, solicitada pela 
SOBRAPA. Deverá ser criada resposta e a assinatura 
deverá ser da Secretaria Executiva.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Acácia
 
 
 
 

Acácia

7. Divulgação: - Os cartazes e marcadores de livros deverão 
ser postados para os cursos de graduação, pós 
graduação, Centro Acadêmicos, Bibliotecas, 
entidades do FENPB e Conselhos Regionais no dia 
10/03/2010.

-  A Pluricom informou que é uma empresa 
especializada em Comunicação e tem interesse em 
assumir a assessoria de imprensa do congresso. 
Ficou indicado que a empresa deverá enviar um 
orçamento que será apreciado na próxima reunião da 
Secretaria Executiva.

- Deverá ser criada uma carta convite para as 
entidades internacionais. Será solicitado a Regina 
Maluf que faça o modelo do convite, como havia sido 
combinado anteriormente. Além disso, considerou-
se importante ter um membro ad hoc da Secretaria 
Executiva para acompanhar esses convites e 
contatos com as entidades internacionais, uma vez 
que a proposta é convida-las a participar e apresentar 
trabalhos no Congresso. Para isso, será convidada a 
psicóloga  Paula Saretta que deverá ser consultada 
sobre a possibilidade de colaboração.

 Márcia
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Ações junto ao 
FENPB:

- Monica Giacomini e Zuleika Olivan deram informes 
sobre os contatos que fizeram com as entidades 
e relataram que de um modo geral as entidades 
estão se mobilizando para o III CBP, mas que, 
provavelmente, não entregarão as propostas de 
atividades até o prazo já estabelecido, 15/03/2010.

- Graça Gonçalves e Acácia Santos deram informes 
sobre a reunião telefônica com as entidades no 

  



dia 02/03/2010. Estiveram presentes 10 entidades. 
Na reunião foram passadas informações gerais 
da organização do evento e as entidades deram 
informes do andamento da organização de suas 
atividades. Foi informado que os convidados deverão 
fazer suas inscrições pessoais no sistema de 
inscrição do site do evento e que  todos deverão 
pagar a taxa. Serão isentos apenas aqueles que 
forem somente para a atividade para a qual foram 
convidados e não participarem do evento; nesses 
casos, a  secretaria executiva deve autorizar a 
isenção. 

- No dia 11/03 haverá reunião do FENPB e Graça 
Gonçalves e Acácia Santos deverão estar presentes 
para novos esclarecimentos do III CBP e relembrar o 
prazo de envio de propostas.

- Deverá ser pauta da próxima reunião da Secretaria 
Executiva um balanço do número inicial de 
convidados e atividades que as entidades 
encaminharam para a programação.

- Foram discutidos os 3 Simpósios Magnos Ciência e 
Profissão. Foi feito um balanço dos nomes indicados 
e ficou combinado que será feita uma última chamada 
para que as entidades possam enviar suas últimas 
sugestões até dia 15/03. Após esta data a secretaria 
executiva deverá avaliar as indicações e com base 
nas sinopses criadas pelas entidades, definir a 
composição das 03 atividades para que possamos 
iniciar os convites.

9. Próximas 
Reuniões:

- 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 
no site 
 
Envio de 
informativo

 Reunião 
da 
Secretaria 
Executiva

 Divulgação: 
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

 Contato com as 
entidades para 
esclarecimentos 
das pendências

 

 
 

JANEIRO à MAIO
 
 
 
 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO
                                         
 11 e 12   04  18  25   10  15   25  22   03  06  20  31  

                                                                                  
                                                               
 Reunião 

Telefônica 
para 
organização 
das 
propostas 
de 
Simpósio 
Ciência e 
Profissão

  Reunião 
da 
Secretaria 
Executiva

 Entrega 
das 
propostas 
dos 
Simpósios 
Ciência e 
Profissão 
pelas 
entidades

 Reunião 
da 
comissão 
científica

  Divulgação: 
Graduação,  
Pós-
Graduação, 
Editoras, 
FENPB, 
CRP´s

 Envio das 
atividades 
das 
entidades

  Reunião 
da 
secretaria 
executiva 
 
Reunião 
da 
Comissão 
Científica

 Encerramento 
do prazo de 
inscrição de 
trabalhos pelo 
site

  Encerramento 
do prazo 
FINAL de 
inscrição de 
trabalhos 
pelo site do 
congresso

 Reunião 
da 
secretaria 
executiva 
 
Reunião 
da 
Comissão 
Científica

 Reunião 
da 
secretaria 
executiva 
 
Reunião 
da 
Comissão 
Científica

 CNPq 
FAPESP

 

 
 
 



 

JUNHO à SETEMBRO
 

JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO
                               
  03  10  24    01  03  15    03  10    03 a 

07
 

                                                              
                                                
 Programação 

do congresso 
no site

 Reunião 
da 
secretaria 
executiva

 Reunião 
da 
secretaria 
executiva

  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,  
Pós-
Graduação

 Encerramento 
do prazo para 
inscrições 
antecipadas 
do congresso

  III CBP  

 


