
Relatório Síntese da 13ª Reunião da Secretaria Executiva com participação da 
Comissão Científica do III Congresso Brasileiro Psicologia: Ciência e Profissão
08/042010
 
Membros presentes: 
Maria da Graça Marchina Gonçalves – CFP / Coordenação; Monica Tieppo Gianfaldoni e Roberta Gurgel Azzi – 
ABEP; Julieta Quayle – ABRAP; Marilene Proença – CFP / CRP SP; Acácia Aparecida Angeli dos Santos e Ana 
Mercês Bahia Bock – Comissão Científica; 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 estudantes de ensino médio 

poderão participar do evento e deverão se inscrever 
como estudantes.

- Alunos de pós-graduação, mesmo os bolsistas com 
dedicação exclusiva, deverão efetuar a inscrição como 
profissionais.

  
 
 
 

2. Cronograma do 
Congresso:

- Houve a prorrogação de inscrição de trabalhos para o 
dia 05/05/2010.

- Os demais prazos foram mantidos.

  

3. Pluricom: - A Pluricom apresentou opções de bolsas com material 
ecológico. Foi solicitado trocar a cor da alças. Cotar em 
algodão e tecido acrílico. A Pluricom deverá trazer os 
orçamentos na próxima reunião.

- Foi fechada a contratação da Empresa Inovação, que 
apresentou menor custo, para montagem de stands, 
secretaria e credenciamento na UNINOVE e Memorial 
da América Latina.

- O pôster deverá ser colado nas paredes da UNINOVE 
com fita crepe. O outro material indicado (massa 
adesiva) terá o custo muito alto. Os banners deverão 
ser em lona ou papel sem madeira no acabamento.

- O crachá deverá ser produzido em papel e a etiqueta 
impressa no credenciamento.

- Para emissão de certificado deveremos analisar na 
próxima reunião o custo da impressão de todos os 
certificados e a viabilidade de emissão on-line pelo 
sistema.

- Deverá ser cotada a impressão de blocos com o 
logotipo do FENPB.

- Celso Pupo informou que estará mudando para 
Brasília, mas permanecerá na organização do evento. 
Devemos manter o contato com Lilian Bento e Pedro 
Pupo.

  

4. Patrocínios / 
Stands:
 

- Até o momento conseguimos fechar patrocínio com as 
livrarias/editoras: Casa do Psicólogo, Vetor, Cengage 
e Cortez Editora. Devemos verificar com elas, no 
momento do fechamento, o nome que deverá ser 
incluído na testeira do Stand.

- A Vetor Editora está optando pela opção patrocínio 
editora/livraria no valor de R$ 5.000,00 com direitos 
a 02 stands. Eles estão solicitando a cortesia de um 
3º stand em troca de 8.000 blocos de anotação e o 
mailing do evento. Ficou indicado que não é possível 
a comercialização do mailing do evento e que por ora 
preferimos fazer os blocos com o logo do FENPB

  

5. Orçamento: - Não tivemos nenhuma despesa neste período, o que  
não acarretou nenhuma alteração no orçamento.

 
 

 
 



6. Comissão 
Científica:

- Foram apresentados os números de trabalhos inscritos 
até o momento: 295 inscritos; 81 em avaliação; 137 
aprovados; 50 reprovados e 27 cancelados.

- As entidades é que são responsáveis por  fazer carta 
convite para seus convidados, para que possam se 
ausentar da instituição no período do evento e pedirem 
apoio financeiro.

- Foi feito um comparativo de inscrições e inscrições de 
trabalhos em relação ao II CBP. Ficou indicado que 
estamos com números maiores que o II CBP neste 
período. Deveremos ter um congresso maior este ano.

- Deverá ser feita pela comissão científica uma análise 
dos trabalhos que estão sendo propostos pelas 
entidades para apresentar na próxima reunião da 
secretaria executiva.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comissão 
Científica

 
 

7. Convidados das 
Entidades:

- SBPH e ABRAPSO solicitaram isenção de 01 
convidado cada uma. Isenções aprovadas.

- Deverá ser providenciada uma lista com todos os 
convidados das entidades especificando a cidade, 
estado e país para que possamos iniciar a divisão do 
pedido das agências de fomento.

- Deverá ser feito contato com a ANPEPP solicitando 
que eles acionem os grupos de trabalhos solicitando 
mais atividades para o congresso.

- Criar e-mail para as entidades informando o número 
de convidados que elas terão como base e data limite 
para inscrição de novos trabalhos.

- Haverá no dia 15 de abril uma reunião telefônica com 
as entidades. Deverão participar dessa reunião Graça 
Gonçalves e Acácia Santos.

  
 

Marcia
 
 
 

Graça
 
 

Graça
 
 

Graça / 
Acácia

 
8. Simpósios 
Magnos Ciência e 
Profissão:

- Ficaram indicadas as 03 propostas de atividade:
 
Eixo 1: Novas Demandas Sociais para a Psicologia
     - Benilton Bezerra Jr.
     - Marcus Vinícius de Oliveira Silva
     - Carlos Rodrigues Brandão ou Michel Thiollant
Eixo 2: Processos Sociais Institucionalizados
     - Marisa Lopes da Rocha
     - Magda Dimenstein
     - Odair Furtado
Eixo 3: Políticas Públicas
     - Pablo Gentili ou Gaudêncio Frigotto
     - Jefferson de Souza Bernardes
     - Vera Paiva

  

9. Assessoria de 
Comunicação: 

- Foi apresentada proposta da Pluricom Comunicação 
Integrada no valor de R$ 4.800,00 por mês. Foi 
solicitada uma reavaliação considerando que a verba 
prevista seria equivalente  à contratação de um 
funcionário. Foi apresentada nova proposta no valor de 
R$ 3.000,00. Foi aprovada a proposta com valor total 
de R$ 12.000,00 para o serviço prestado de maio até o 
término do congresso.

  

10. Próximas 
Reuniões:

- 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 ABRIL – 2010
 
 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL
                               
  11 e 12    04  18  25    10  15    08  19  22  

                                                              
                                                
 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

 Prorrogação 
do prazo 
final para 
inscrição de 
trabalhos 
pelo site 
para o dia 
05/05.

 Prazo inicial 
para o 
encerramento 
de inscrição 
de trabalhos 
pelo site

 



 

MAIO à JULHO – 2010
 

MAIO JUNHO JULHO
                                 
  05  06  20  31    03  10  24    01  03  15  

                                                                  
                                                 
 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

  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

 

 
 
 

AGOSTO e SETEMBRO – 2010
 
 

AGOSTO SETEMBRO
           
  03  10    03 a 

07
 

                      
                  
 Divulgação: 

Graduação,  
Pós-
Graduação

 Encerramento 
do prazo para 
inscrições 
antecipadas 
do congresso

  III CBP  

 


