
Relatório Síntese da 16ª Reunião da Secretaria Executiva com participação da 
Comissão Científica do III Congresso Brasileiro Psicologia: Ciência e Profissão
10/06/2010
 

Membros presentes:
Maria da Graça Marchina Gonçalves – CFP / Coordenação; Monica Tieppo Gianfaldoni – ABEP; Julieta Quayle 
– ABRAP; Beatriz Belluzzo Brando Cunha – ABRAPEE; Marilene Proença R. de Souza – CFP / CRP SP; Ana 
Mercês Bahia Bock e Acácia Aparecida Angeli dos Santos – Comissão Científica; Monica Giacomini G. da Silva 
– SBPH; e Marcia Machado – apoio à secretaria executiva.

 

Inscritos Pagos Pagos 
Parcialmente

Pendente de 
Pagamento

 

Em Aberto
 

Isento
 

8959 4309 1526 1584 1464 76
 
 

Pontos de Pauta: Encaminhamentos: Resp.
1. Dúvidas do Fale 
Conosco:
 

- Foram lidas algumas dúvidas do Fale Conosco.
- Foi lido o parecer enviado pelo Depto. Jurídico do CRPSP 

sobre o reembolso de taxa de inscrição. Ficou indicado 
que o congresso deverá respeitar o Código de Ética do 
Consumidor onde garante o reembolso da taxa de inscrição 
para solicitação até 7 dias após o pagamento.

 

2. Cronograma do 
Congresso:
 

- Foram estabelecidas novas datas para definição da 
programação.

- Deverá ser feita revisão do caderno pela comissão na 
semana de 12 a 16 de julho. Verificar disponibilidade de 
Monica Gianfaldoni e Acácia.
 

 

3. Pluricom:
a) Sacolas;
b) Canetas;
c) Atividades 

Culturais;
d) Quantidades 

Materiais;
e) Lançamento de 

Livros;
f) Assessoria de 

Imprensa;
g) Local. 

- Foi aprovado o modelo de sacola de alça rosa (que terá 
alças de várias cores).

- Para impressão das canetas deve-se aguardar retorno da 
FAPESP pois o material foi solicitado como apoio.

- Todos os materiais deverão ser produzidos na quantidade de 
9.000.

- As atividades culturais estão ainda com preços muito 
elevados. Deve-se buscar atividades culturais bacanas 
com valores mais baixos. Ficou indicado convidar a Ana T., 
psicóloga que cuidou das atividades culturais do II CBP, 
para ajudar a buscar atividades culturais. Buscar a banda do 
Ricardo Primi. Ver opções de circo mais econômicas.

- Os lançamentos de livros deverão ser encaminhados para 
Mônica Gianfaldoni e Julieta Quayle.

- A Pluricom apresentou a funcionária que cuidará da 
assessoria de comunicação do congresso – Théia.

- Lilian da Pluricom informou que as salas da UNINOVE serão 
informadas no final de junho.

 

 
 
 
 
 
 

 
 

4. Orçamento : - Pepe apresentou o orçamento elaborado até o momento com 
valores enviados pela Pluricom. Foi indicado que os valores 
que merecem atenção neste momento são Atividades 
culturais, convidados e equipe de apoio (terceirizados).

- Foram informados os stands vendidos neste período. Ainda 
temos empresas buscando informações sobre stands.
 

 
 
 

 

5. Comissão 
Científica: 

a) Informes 
comissão 

- A comissão está começando a pensar no instrumento de 
avaliação do III CBP. Será utilizado o mesmo formulário do II 
CBP.

- Será enviado um e-mail para os coordenadores de curso 

 
 
 



científica;
b) Avaliação do 

congresso;
c) Alunos de pós / 

pôsteres;
d) Homenagens;
e) Agência de 

Fomento.
 

de pós solicitando que divulguem em seus cursos a 
possibilidade de doutorandos serem avaliadores de pôster no 
III CBP. Deverá ser criado um link na página de entrada do 
site para que os interessados possam se inscrever.

- Deverá ser enviado, por Monica Giacomini, um email 
às entidades solicitando a indicação de nomes a serem 
homenageados na abertura do III CBP.

- Os projetos para CAPES e FAPESP foram enviados dentro 
do prazo. Devemos agora aguardar o retorno das agências 
sobre os apoios.
 

6. Simpósio Magno 
/ Abertura:
 

- Os simpósio magnos estão todos confirmados. Vera Paiva 
ficou de confirmar agenda e não estamos conseguindo 
contato com ela. Vamos tentar um contato telefônico para 
confirmar sua participação no Eixo 3.

- Sobre a abertura fomos informados que o Morin está 
viajando por isso não retornou nosso convite. Com isso, 
vamos encaminhar convidar o próximo indicado: Michael 
Lowy. Ficou indicado o nome de Caco Barcelos caso não 
seja possível contato com Michael Lowy.

 

 

7. Divulgação:
 
 

- Este ponto foi encaminhado para a próxima reunião dia 24 de 
junho de 2010.
 

 

8. Lista de 
Convidados das 
Entidades:

a) Conferência de 
Abertura

b) Autoridades 
para abertura e 
encerramento

 

- Este ponto foi encaminhado para a próxima reunião dia 24 
de junho de 2010 para definição de regras e início de contato 
com os convidados.
 

 

10. Próximas 
Reuniões:

- 24/06/2010 das 09h30 às 12h30
- 29/07/2010 das 09h30 às 12h30
- 05/08/2010 das 09h30 às 12h30
- 12/08/2010 das 09h30 às 12h30
- 19/08/2010 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 e JUNHO – 2010
 
 

MAIO JUNHO
                                   
  05  06  11  12  20  24  27    10  10  24  25   

                                                                      
                                                  
 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

 Reunião 
da 
secretaria 
executiva 
 
Reunião 
da 
Comissão 
Científica

 Avaliação 
dos 
trabalhos 
não 
avaliados 
pelos 
pareceristas

 Envio do 
Projeto 
da 
CAPES

  Reunião 
da 
secretaria 
executiva 
 
Reunião 
da 
Comissão 
Científica

 Envio do 
Projeto 
da 
FAPESP

 Reunião 
da 
secretaria 
executiva

 Finalização da 
programação 
para empresa 
de Design

 

 
 
 
 

JULHO à SETEMBRO – 2010
 

JULHO AGOSTO SETEMBRO
                              
  03  12  13  14  19  29    03  10    03 a 07  

                                                            
                                             
 Divulgação 

da 
programação 
no site do 
conrgesso

 Recebimento 
de caderno 
de programa 
para 
aprovação

 Correção 
do 
caderno 
de 
programas

 Devolução 
do 
caderno 
corrigido 
para 
Fonte 
Design

 Recebimento 
do caderno 
de 
programas 
para nova 
correção

 Reunião 
da 
secretaria 
executiva

  Divulgação: 
Graduação,  
Pós-
Graduação

 Encerramento 
do prazo para 
inscrições 
antecipadas 
do congresso

  III CBP  

 


