
Relatório Síntese da 15ª Reunião da Secretaria Executiva com participação da 
Comissão Científica do III Congresso Brasileiro Psicologia: Ciência e Profissão
20/05/2010
 

Membros presentes:
Maria da Graça Marchina Gonçalves – CFP / Coordenação; Monica Tieppo Gianfaldoni e Roberta Azzi – 
ABEP; Beatriz Belluzzo Brando Cunha – ABRAPEE; Marilene Proença R. de Souza – CFP / CRP SP; Ana 
Mercês Bahia Bock – Comissão Científica; Monica Giacomini G. da Silva – SBPH; e Marcia Machado – apoio à 
secretaria executiva.
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Pontos de Pauta: Encaminhamentos: Resp.
1. Dúvidas do Fale 
Conosco:
 

- Não foram indicadas novas dúvidas sobre o III CBP.  

2. Cronograma do 
Congresso:
 

- Foram informados novos prazos referentes à impressão do 
caderno de programas.

- Ficou indicado dia 14 de junho para finalização da 
programação geral para envio para a empresa que fará a 
criação do caderno de programas.
 

 

3. Pluricom:
a) Certificados; 
b) Canetas;
c) Bloco de notas;
d) Monitores; e
e) Orçamentos 

Agência de 
Fomento. 

 

- Foi aprovada a impressão dos certificados em papel 
reciclável.  O orçamento aprovado ficou em R$ 1.990,00.

- Os blocos também foram aprovados em papel reciclável. O 
valor total ficou em R$ 5.216,00.

- Para a sacola ficou indicado pedir um velcro para fechar a 
sacola. Ficou indicado que o tamanho ficou pequeno. Na 
próxima reunião Pluricom deverá trazer orçamento da sacola 
5cm maior com velcro. 

- Foram apresentados modelos de canetas. Foram escolhidos 
2 modelos para trazer orçamento final na próxima reunião. 
01 dos modelos é emborrachado. Verificar se tem como fazer 
colorido.

- Foi informado que a Pluricom está fazendo o levantamento 
de orçamentos para envio da proposta da CAPES. No projeto 
serão incluídos os equipamentos da UNINOVE e Memorial 
da América Latina.

- Assessoria de Imprensa – Katia informou que iniciará o 
trabalho de envio de releases para a mídia assim que 
finalizarmos as inscrições das atividades das entidades. 
Na próxima semana deverá sair o primeiro release. Katia 
deverá fazer contato com as entidades para buscar nomes 
importantes para os releases.

- Ficou indicado que na próxima reunião deve-se fechar 
as quantidades de materiais de acordo com o número de 
inscritos.

- A CONEP enviou carta para a secretaria executiva 
solicitando algumas mudanças para inscrição de monitores 
via CONEP. A secretaria executiva indicou que a inscrição 
deverá ser feita direto pelo site, seguindo as regras 
dos últimos congressos. Deve-se responder à CONEP 
informando que a inscrição de monitores será direto pelo site 
do congresso.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graça
 
 
 

 



4. Orçamento: - Foram apresentadas mais 3 empresas interessadas em 
compra de stand. As 3 foram aprovadas pela secretaria 
executiva.

 
 
 

 
5. Comissão 
Científica: 

a) Informes 
comissão 
científica

b) Trabalhos das 
entidades

c) Alunos de pós / 
pôsteres

d) Homenagens
e) Avaliação do 

congresso
f) Revisão dos 

resumos para 
anais

 

- A comissão científica está organizando o encontro das 
entidades. Regina Maluf mandou os convites para as 
entidades internacionais.

- Para as homenagens as entidades deverão indicar nomes 
de pessoas que faleceram desde o último CBP (2006), que 
tenham destaque na Psicologia ou destaque na entidade. 
Os nomes deverão ser encaminhados com justificativa da 
escolha para aprovação na secretaria executiva.

- Deve-se consultar as entidades sobre realização de reuniões 
e assembléias durante o III CBP. As solicitações deverão ser 
encaminhadas para a secretaria executiva até o dia 15 de 
junho para constar no caderno de programas. As reuniões 
acontecerão das 08h às 10h.

- Deverá ser localizado o formulário de avaliação do último 
congresso para ser revisto e utilizado novamente.
 

 
 
 

Monica 
Giacomini

 
 
 
 

Monica 
Giacomini

 

6. Simpósio Magno:
 

- Carlos Rodrigues Brandão confirmou sua participação no 
Simpósio Magno.

- Estamos aguardando retorno de Ana Maria Nicolaci. Caso 
ela não confirme devemos convidar Maria de Fátima Quintal 
de Freitas.

- Deve-se criar uma carta-convite oficial para os convidados 
dos Simpósios Magnos.

 

 
 
 
 
 

Marcia

7. Atividades 
Culturais:
 
 

- A Pluricom deverá assumir a contratação e busca de 
atividades culturais para o III CBP.

- Lilian deverá apresentar propostas e orçamentos para 
Monica Gianfaldoni.
 

 

8. Abertura:
a) Conferência de 

Abertura
b) Autoridades 

para abertura e 
encerramento

 

- Dussel mandou e-mail dizendo que não tem disponibilidade 
na data do congresso.

- Vamos insistir com Edgar Morin pelo CFP com Yvone.
- O convite para o Lula deverá ser assinado pelo FENPB 

e CFP. Deve-se incluir informações dos números do 
congresso: número de inscritos e número de trabalhos.
 

 
 

Marcia
Marcia

9. Estrutura do 
congresso:
 
 

- O stand do FENPB deverá sempre ter um funcionário para 
distribuir material. Deverá acontecer um rodízio com os 
funcionários das entidades (Carol – ABEP e Rogério CFP).

- Deve-se verificar qual estrutura do CRP poderá ser 
disponibilizada para dar apoio ao congresso e quais 
funcionários do CFP deverão vir. Yvone, Elton e Rogério 
deverão estar presentes.

- Deve-se montar a estrutura operacional do evento para 
convocar ou contratar funcionários.

 
 
 
 
 
 
 

Marcia

10. Próximas 
Reuniões:

- 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  20  24  27  31    03  10  14  24  
                                                                            
                                                      
 Encerramen

to 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

 Reunião 
da 
secretaria 
executiva 
 
Reunião 
da 
Comissão 
Científica

 Avaliação 
dos 
trabalhos 
não 
avaliados 
pelos 
pareceristas

 Envio do 
Projeto 
da 
CAPES

 Envio do 
Projeto 
da 
FAPESP

  Programação 
do congresso 
no site

 Reunião 
da 
secretaria 
executiva 
 
Reunião 
da 
Comissão 
Científica

 Finalização 
da 
programação 
para 
empresa de 
Design

 Reunião 
da 
secretaria 
executiva

 

 
 

 
 

JULHO à SETEMBRO – 2010
 
 

JULHO AGOSTO SETEMBRO
                                 
  01  02  19  19 - 23  30  03  15    03  10    03 a 

07
 

                                                                  
                                                 
 Caderno 

de 
Programa 
para 
aprovação 
da 
Secretaria 
Executiva

 Recebimento 
do caderno 
para revisão 
com secex e 
comcient

 Devolução 
do 
caderno 
corrigido 
empresa 
de Design

 Indice 
Remissivo

 Envio do 
caderno 
para 
impressão

 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  

 


