
Relatório Síntese da 14ª Reunião da Secretaria Executiva com participação da 
Comissão Científica do III Congresso Brasileiro Psicologia: Ciência e Profissão
06/05/2010
 
Membros presentes:
Maria da Graça Marchina Gonçalves – CFP / Coordenação; Monica Tieppo Gianfaldoni – ABEP; Julieta Quayle 
e Zuleika Fatima Vitoriano Olivan – ABRAP; Beatriz Belluzzo Brando Cunha – ABRAPEE; Marilene Proença 
R. de Souza – CFP / CRP SP; Acácia Aparecida Angeli dos Santos e Ana Mercês Bahia Bock – Comissão 
Científica; Monica Giacomini G. da Silva e Paula Costa Mosca Macedo – SBPH; e Marcia Machado – apoio à 
secretaria executiva.
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Pontos de Pauta: Encaminhamentos: Resp.
1. Dúvidas do Fale 
Conosco:
      
 

- Foram lidos os e-mails de dúvidas do Fale Conosco.
- Ficou indicado que deve se buscar regra para reembolso da 

taxa de inscrição por desistência. Deve-se buscar no jurídico 
a lei para que nem o congresso nem os participantes tenham 
prejuízo.

- Deve-se buscar transporte entre a UNINOVE e Memorial 
da América Latina com van para deficientes físicos e, 
possivelmente, idosos.

- Ficou indicada a realização de Lançamento de Livros nos 
dias 04, 05 e 06 de setembro no Memorial da América 
Latina das 19h à 21h. Foi criado um grupo para cuidar do 
Lançamento de Livros: Monica Gianfaldoni e Julieta Quayle.
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2. Cronograma do 
Congresso:
 

- Todos os prazos foram mantidos.  

3. Pluricom:
a) Sacolas e alças 

coloridas;
b) Certificados; e
c) Bloco de 

notas. 
 

- A Pluricom apresentou novas opções de bolsas com alças 
coloridas e no tamanho escolhido na última reunião. Ficou 
aprovado o modelo e já foram escolhidas as cores das alças 
e, também, foi solicitado que a alça seja um pouco maior.

- Ficou indicado que o custo dos certificados é baixo e que 
serão entregues em papel no local do evento. O certificado 
de participação será em branco, entregue na sacola do 
participante. O certificado das atividades será entregue 
na sala, pelos monitores, no momento da apresentação. 
Os dados variáveis do certificado serão impressos pela 
Pluricom.

- Foram apresentados orçamentos de blocos no valor de R$ 
7.760,00, R$ 5.730,00 e R$ 5.394,00. O bloco foi cotado 
em 4 cores com o logo do congresso. Foi solicitado novo 
orçamento com o logo do FENPB em 01 cor.
 

Pluricom
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4. Orçamento 
/ Patrocínios / 
Stands:

- Até o momento não foram vendidos mais stands. Deve-se 
buscar a venda destes stands para ONGs, lojas de CDs, 
entre outros.

- Será realizada uma reunião com a Pluricom no dia 10 de 
maio de 2010 às 11h para organização dos gastos com a 
Pluricom. As despesas estão sendo pagas com as inscrições 
que já estão entrando.
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5. Comissão 
Científica: 

a) Informes 
comissão 
científica

b) Trabalhos das 
entidades

c) Proposta 
Encontro das 
Entidades

 

- Acácia Santos informou que no dia 05/05 trabalhou na sede 
do congresso com as propostas enviadas pelas entidades.

- Informou que em muitas atividades estão faltando resumo, 
dados dos convidados e mini-currículos.

- Ficou indicado também que as entidades deverão indicar 
para a secretaria executiva os nomes de seus 05 a 10 
convidados, que terão isenção da taxa de inscrição e 
hospedagem e transporte custeados pelo congresso:

a) Estes convidados deverão estar enquadrados nas 
propostas já apresentadas pela entidade;

b) A indicação para custeio poderá ser para convidado 
com qualquer titulação;

c) Os convidados dos Simpósios Magnos Ciência e 
Profissão não deverão estar incluídos entre os nomes 
indicados pela entidade para isenção;

d) Os convidados das entidades que  vierem apenas para 
01 atividade e não participarão do congresso, terão 
isenção de inscrição.

e) Os projetos das agências de fomento serão montados 
pela comissão científica com os nomes que têm 
titulação de doutor nas propostas já enviadas pelas 
entidades.

- Deve-se encaminhar um e-mail para as entidades solicitando 
o envio dos nomes dos convidados até o dia 12/05.

- Será criado um tipo de crachá para identificar estes 
convidados das entidades.

- Ficou aprovada a proposta de elaboração de uma 
atividade “Encontro de Entidades” para articulação das 
entidades internacionais.

- Beatriz Belluzzo informou que ABRAPEE fará mudanças em 
suas atividades e que estão recebendo mais propostas a 
serem incluídas.
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6. Simpósios 
Magnos:

- Os convidados dos simpósios dos eixos 2 e 3 estão 
confirmados.

- Benilton Bezerra não aceitou o convite pois já tem atividade 
no mesmo dia. Já enviamos convite para Jurandir Freire.

- Estão pendentes 2 convidados do eixo 1 = Jurandir Freire e 
Carlos Rodrigues Brandão. Marilene fará contato com Carlos 
Rodrigues Brandão. Deveremos aguardar até dia 10/05 para 
acionar os próximos nomes indicados. Caso Jurandir Freire 
não aceite devemos convidar Francisco Ortega ou Ana Maria 
Nicolacci ou Fátima Quintal.

- Foram indicadas as coordenações do III CBP:
a) Eixo 1: CFP - Humberto Verona
b) Eixo 2: IBAP - Carlos Nunes
c) Eixo 3: ABRAPSO - Benedito Medrado

 

 
 
 

7. Abertura: 
a) Conferência 

de Abertura
b)Autoridades 

para 
abertura e 
encerramento

- Mandamos convite para Morin que ainda não respondeu. 
- Joel Vazquez informou que encontrará com Dussel no dia 06/

05 em evento no México e reafirmará nosso convite para a 
abertura do III CBP. Pedimos retorno até dia 07/05.

- A mesa de abertura deverá ser composta por: 
a) Presidente Lula
b) Secretaria do FENPB
c) Secretaria Executiva da ULAPSI

 
 
 
 
 
 
 
 



 d) Reitor da UNINOVE
e) Presidente do Memorial da América Latina
f) Coordenadora do evento
g) Coordenadora da comissão científica
h) Todas as entidades do FENPB (mesa estendida)
i) Todas as entidades do ULAPSI (mesa estendida)

- Deve-se providenciar o ofício-convite para as autoridades. 
Convidar o Presidente e as secretaria de São Paulo.
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8. Atividades 
Culturais: 

- Para a abertura deverá ser pensado em 1 DJ para o 
credenciamento e 1 coral ou cordas para o hino nacional.

- Deve-se priorizar música ou dança para o encerramento do 
dia.

- Deverá ser contratada alguma atividade que puxe o público 
da UNINOVE para o Memorial da América Latina: escola de 
samba, Das Doida, Boi/Maracatu.

- Deveremos verificar com o Memorial a possibilidade de 
montagem de uma barraquinha de pastel com chopp em 
algum dia de atividades culturais.

-  No estande do FENPB deverá ser vendida da foto do Psi 
tirada no II CBP.
 

 

9. Próximas 
Reuniões:

- 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 JUNHO – 2010
 

MAIO JUNHO
                                   
  05  06  11  12  18  20  24  31    03  10  24  

                                                                      
                                                  
 Encerramento 

do prazo 
FINAL de 
inscrição de 
trabalhos 
pelo site do 
congresso

 Reunião 
da 
secretaria 
executiva 
 
Reunião 
da 
Comissão 
Científica

 Elaboração 
do Projeto 
da CAPES 
com 
Cristina 
Joly

 Organização 
das 
atividades 
das 
entidades 
com Graça 
e Acácia

 Envio 
do 
Projeto 
da 
CAPES

 Reunião 
da 
secretaria 
executiva 
 
Reunião 
da 
Comissão 
Científica

 Avaliação 
dos 
trabalhos 
não 
avaliados 
pelos 
pareceristas

 Envio do 
Projeto 
da 
FAPESP

  Programação 
do congresso 
no site

 Reunião 
da 
secretaria 
executiva

 Reunião 
da 
secretaria 
executiva

 

 
 

JULHO à SETEMBRO – 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,  
Pós-
Graduação

 Encerramento 
do prazo para 
inscrições 
antecipadas 
do congresso

  III CBP  

 
 


