
Relatório Síntese da 9ª Reunião da Secretaria Executiva do III Congresso Brasileiro 
Psicologia: Ciência e Profissão
05/11/2009
 
Membros presentes: 
Maria da Graça Marchina Gonçalves – CFP / Coordenação; Roberta Gurgel Azzi e Mônica Tieppo Gianfaldoni 
– ABEP; Julieta Quayle – ABRAP; Beatriz Belluzo Brando Cunha e Fátima Regina Pires de Assis – ABRAPEE; 
Acácia Aparecida Angeli dos Santos – Comissão Científica; Bruna Ornelas Carvalho e Luis Fernando Custodio 
Farcetta – CONEP; 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. CRONOGRAMA 
DO CONGRESSO:
       
 

- A divulgação toda sairá dia 10/11.
- Cobrar pareceristas na reunião do FENPB - 12/11.
- O certificado deverá ser on-line.
- Crachá deverá ser pensado para ser enviado por e-

mail para o participante e ele já trazer impresso.
 

  

2. EMPRESA 
ORGANIZADORA / 
MARCIA MACHADO:
 

- Foi feita uma planilha de atividades da Márcia 
Machado com seu setor e uma planilha com 
atividades da empresa.

- Ficou indicada a necessidade de contratação de 
uma empresa mais próxima ao congresso. A Márcia 
Machado e equipe deverá ser muito ampliada pra dar 
conta e isso poderá gerar custo para o congresso.

- Deverá ser insistido o contato com Celso Pupo da 
Pluricom para envio de proposta. A proposta deverá 
ser apresentada na reunião de dezembro da secex.

- Deve-se buscar um custo menor da empresa de 
organização.

 

 
 
 
 
 
 
 

10/12

 
 
 
 
 
 
 

Márcia

3. INSCRIÇÕES / 
INSCRIÇÕES DE 
TRABALHOS:
 
 
 

- Até o momento temos 317 inscritos. 
- O sistema de inscrições está funcionando 

normalmente. Tivemos um pequeno atraso no envio 
dos boletos que foi gerado devido a documentação 
enviada para o Banco do Brasil. Foi necessária fazer 
uma atualização da documentação. Mônica Giacomini 
e Paula Macedo foram localizadas e providenciaram o 
novo documento.

- O pagamento do boleto bancário já está liberado no 
sistema, porém não estamos conseguindo receber 
os arquivos necessários para a baixa do pagamento. 
Esse problema deverá estar solucionado esta 
semana.

- As inscrições de trabalhos já foram liberadas porém 
ainda não estão funcionando normalmente devido à 
baixa dos pagamentos.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. SALA III CBP:
 
 

- A sala da secretaria executiva do III CBP já esta 
funcionando na Rua Teodoro Sampaio, 352 cj. 84. 

- Deverá ser solicitado 0800 para divulgação no site e 
no material que será enviado em fevereiro.

- Já foi instalado telefone (11) 3061-0534.
- Enviar para a Secretaria Executiva por e-mail o 

endereço e telefone da nova sede.
- Foi feita a contratação de 01 funcionária que ficará na 

secretaria executiva do evento.
 

 
 

Nov / 
Dez

 
05/11

 
 

Marcia
 
 

Marcia



5. COMISSÃO 
CIENTÍFICA:
 

- Apenas 06 entidades enviaram as indicações de 
pareceristas. Mônica Giacomini deverá entrar em 
contato e cobrar a indicação, no máximo, até a 
reunião do dia 12/11.

- Para iniciar as indicações de atividades, a comissão 
científica será convidada a participar da próxima 
reunião da secretaria executiva.

- A SOBRAPA enviou um e-mail solicitando a aceitação 
de profissionais especialistas e não doutores na 
área da acupuntura. Após discussão na secretaria 
executiva ficou definido que não será permitido 
pareceristas não doutores. Deverá ser encaminhado 
comunicado para a SOBRAPA. 

- Incluir na lista de temas: Acupuntura e Hipnose.
- Os trabalhos recebidos pelas entidades deverão ser 

encaminhados para conhecimento da Secretaria 
Executiva. Esta, deverá apoiar a Comissão Científica 
na organização e definição da programação.
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e
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6. PARTICIPAÇÃO 
DAS ENTIDADES DO 
FENPB:
 

- Mônica e Zuleika deverão aumentar a pressão sobre 
as entidades para garantir que elas cumpram os 
prazos estabelecidos pela secretaria executiva e 
comissão científica.

- Mônica enviará um e-mail para as entidades 
lembrando que devem apresentar, na reunião do 
FENPB, a divisão das entidades nos Simpósios 
Ciência e Profissão. 

- Acácia deverá vir na reunião do FENPB no próximo 
dia 12/11 para cobrar os pareceristas e propostas de 
atividades das entidades.

- Deverá ser indicado, também, na reunião do FENPB 
dia 12/11, o início das sugestões de indicações para 
a atividade de abertura. Devemos iniciar a procura 
pois alguns convites devem ser feitos com 1 ano de 
antecedência.

- ABRAP fará congresso em setembro de 2010, deverá 
ser relembrado na reunião que as entidades não 
devem marcar seus congressos no ano de CBP.

 

  
 
 

Mônica 
Giacominni

 
e
 

Zuleika

7. ATIVIDADES 
CULTURAIS:
 

- As atividades culturais do congresso deverão ser 
pensadas por um grupo de membros da Secretaria 
Executiva: Luis, Bruna, Mônica Gianfaldoni e Fátima 
Pires.

- Esta comissão deverá pensar no formato das 
atividades. Deve-se manter 01 apresentação por dia: 
01 na abertura e 01 após cada Simpósio Ciência e 
Profissão.

- Deverá verificar a possibilidade de realizar “festa 
/ confraternização” oficial do congresso e buscar 
opções disponíveis na cidade de São Paulo na época.

 

  
Acácia 

 
e
 

Márcia

8. PRÓXIMA 
REUNIÃO:
 

- 10/12/2009 das 09h30 às 12h30
- 04/02/2010 das 09h30 às 12h30
 

  

 



 
2º SEMESTRE – 2009

 
 

AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
                                     

    06     03     04          01  20         03      05  10               12         10  
                                                                          
                                                       
 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

 

 
 
 
 

1º SEMESTRE – 2010
 
 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO
                                     
        15         04     22      25          15     22     03  31    03   

                                                                          
                                                          
 Relembrar 

entidades 
sobre 
prazo 
final de 
envio de 
trabalhos: 
MARÇO

   Reunião 
da 
Secretaria 
Executiva

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

 Reunião 
da 
comissão 
científica

  Envio das 
atividades 
das 
entidades

   Encerramento 
do prazo de 
inscrição de 
trabalhos pelo 
site

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

 CNPq 
FAPESP

  Programação 
do congresso 
no site

  

 
 



 

2º SEMESTRE – 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  

 


