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* 12/02/2012 – Projeto Contra Hegemônico
Facilitador: Marimba

O espaço sobre o projeto contra hegemônico se iniciou discutindo a fundamentação filosófica 
onde esta sedimentada a maior parte da psicologia moderna, que conforme foi discutido tem 
no geral suas raízes em um pensar indentitário. Algo que remete ao pensamento de alguns 
filósofos gregos, cujo representante mais emblemático seria Parmênides.
O desafio de se superar a psicologia que está posta hoje para nós é também o de superar essa 
visão de mundo.
A luta antimanicomial pode ser entendida como um bom exemplo onde a psicologia faz esse 
exercício,  nela  é  tentado  superar  ideia  de  louco  enquanto  inerentemente  invalido  e  sua 
significação  socialmente  construída  percebida.  Ao  mesmo  tempo  os  profissionais  da  área 
passam a pensar em como atuar para além das suas praticas usuais, que não davam conta de 
lidar  com  o  problema  que  é  o  manicômio,  optando  por  agir  para  além  de  seu  encargo 
profissional.
Aqui no Brasil esse movimento teve sua primeira inserção em Santos, com uma intervenção 
municipal em um hospital privado. Nele ocorreu pela primeira vez a preocupação da inclusão 
social  do  individuo,  cuja  materialização  se  deu  através  de  cooperativas  e  a  reinserção  do 
individuo nas relações sociais do seu meio.
Apesar de muitos avanços terem sido feitos no Brasil no que concerne a reforma psiquiátrica 
muito ainda tem que ser feito, pois o modelo asilar de tratamento ainda é muito presente e as 
pessoas entendem que com a aprovação da lei que prevê sua substituição a luta acabou, mas 
isso não é verdade, sem pressão social a reforma não ira avançar. Na verdade muitas das lutas 
hoje vão ao sentido de evitar perder aquilo que já se conquistou.
Certos eventos recentes que fortalecem a noção de que essa luta está longe de terminar, 
como  é  o  caso  das  supostas  medidas  de  combate  às  drogas,  internação  compulsória  por 
exemplo,  que  demonstram  justamente  quão  presente  ainda  é  a  cultura  de  internação  e 
proibição.
Outro debate que diz  respeito a  esse assunto é o da opressão a mulher,  tema que como 
reviravolta mais recente tem a expansão da lei Maria da Penha para casos onde a vitima não 
necessariamente é a pessoa que faz a denuncia. Deveria ser pratica também de uma psicologia 
contra hegemônica refletir sobre acontecimentos dessa natureza e se posicionar frente a eles, 
indagando, por exemplo, se nesse caso a autonomia da mulher frente a sua própria situação 
não estaria sendo removida, reproduzindo dessa forma a logica da sociedade frente ao gênero 
feminino.  Dentro  desse  tema  também  se  faz  necessário  travar  o  debate  de  gênero,  que 
desnaturaliza os papeis socialmente impostos aos sexos.
É importante pensar nossa relação com os conselhos durante esse processo de se pensar uma 
psicologia  contra  hegemônica,  refletindo  sempre  de  forma  crítica  as  possibilidades  de 
aproximação. Ao mesmo tempo em que uma serie de lutas são travas juntamente com esse 
setor, como é o caso da luta antimanicomial e a do ato medico, em outros momentos é possível 
perceber uma tendência ao corporativismo que vai contra os princípios da CONEP. A própria 
organização das entidades de psicologia remete a uma preocupação com a especialização.
É importante sempre lembrar que esse debate não estará completo apenas com uma ou duas 
formações, a reflexão a respeito do que seria uma psicologia contra hegemônica deve ser um 
projeto em longo prazo, devido a complexidade e magnitude do tema. Outra coisa a se notar é 
como  essa  discussão  sempre  nos  remete  a  atuações  especificas  do  psicólogo,  ou  lutas 
especificas.

Encaminhamento:
- Procurar os movimentos sociais, como o movimento feminista e da luta antimanicomial, para 
pensar uma prática/teoria contra-hegemônica;



- Estreitar relações com a Executiva Nacional dos Estudantes de Educação Física - ExNEEF, a 
qual já possuem um acúmulo sobre o tema de formação;
- Convidar um estudante membro da ExNEEF e do DAEF-UFSM para facilitar um espaço sobre o 
acúmulo da Executiva a cerca do tema no Seminário de Formação Política em Cuiabá;
-  Construir  o  Seminário  sobre  “Formação e Universidade”  que está  sendo organizado pela 
ExNEEF;
- No próximo FENEX terá um espaço sobre formação, que a CONEP construa este espaço para 
trazer o debate e visibilidade da entidade.

* 12/02/2012 – Terceirizações

A primeira ponderação a ser feita é a da relevância dessa pauta para o movimento estudantil, 
pois não raramente as lutas dos funcionários de uma universidade são vistas com indiferença 
pelo corpo estudantil. Preocupar-se com as condições de trabalho daqueles que garantem o 
funcionamento  do  espaço  universitário  é  mais  do  que  simples  solidariedade,  é  lutar  pela 
qualidade  de  ensino  em  si,  pois  quando  um  funcionário  esta  sendo  explorado  suas 
possibilidades  de  atentar  a  universidade  diminui,  e  a  estrutura  de  uma  universidade  esta 
diretamente ligada as condições de ensino.
Uma das problemáticas relacionadas ao contrato dos terceirizados esta relacionada com a falta 
de segurança contratual que esses funcionários possuem, pois o curto tempo do emprego, 
somado a possibilidade de fácil demissão dificultam qualquer tipo de articulação por melhores 
condições de trabalho entre os terceirizados.
A terceirização esta ligada diretamente a pauta do processo de privatização das universidades 
privadas, que se da também por meio de convênios para pesquisas, onde empresas visando 
apenas seu próprio lucro se apropriam do espaço da universidade para produzir conhecimento 
sem devolutiva social, sem ao menos ceder a patente da pesquisa à universidade. Seguindo a 
mesma lógica, os funcionários passam a ser fonte de lucro a outra empresa, perdendo de seus 
direitos trabalhistas.
Um caso que nos leva a refletir sobre esse processo é o da UFPR, na qual as carteirinhas se 
encontram vinculadas a banco privado, com doação não onerosa, em que a universidade não 
terá nenhum custo, somente o banco, mas o retorno é diretamente ao banco, as entidades 
DCE, UNE e UEE recebem um custo para por sua logo na carteirinha. Outro caso nesse sentido 
é o da UFF, que se encontra na luta contra a existência de cursos pagos em sua universidade, 
com construção de plebiscito e outras ações, porem estão encontrando muita resistência.
Há  também  a  questão  das  fundações  de  apoio  às  universidades,  que  em  função  dessas 
estarem impossibilitadas de gerir dinheiro privado prestam esse serviço, porem de forma a 
sempre favorecer pesquisas que vão ao sentido de auxiliar o capital privado.
É interessante apontar também o uso do espaço universitário para divulgação de empresas 
privadas,  o  envolvimento  das  empresas  juniors  com  empresa  privadas  e  as  reformas 
curriculares que tem como objetivo de “adaptar o curso ao marcado” como outros marcos 
desse mesmo processo.
O debate a respeito desse assunto é particularmente difícil nas áreas tecnológicas, pois eles 
estão  entre  os  mais  afetados  pela  falta  de  investimento  publico  e  acabam,  portanto,  se 
sujeitando com mais facilidade as possibilidades de investimento privado.
Uma possível intersecção desse debate e o acumulo de entidade a respeito da privatização da 
saúde publica se encontra na pauta da EBSERH, a empresa brasileira de serviços hospitalares, 
uma empresa publica de direito privado que passará a gerir os hospitais universitários. Nela as 
condições  precárias  de  trabalho  vistas  nos  terceirizados  são  reproduzidas,  assim  como  a 
transmissão do controle da comunidade universitária sobre o Hospital Universitário passando 
para uma empresa. Situação que remete as Organizações Sociais - OSs - que gerenciam muitas 
instituições de saúde pública, cujos serviços deveriam ser fiscalizados pelo governo, mas na 
pratica não o são.
Também  é  interessante  pensarmos  em  nosso  envolvimento  com  o  sistema  conselhos  em 
debates como esses, não há uma discussão sobre isso na CONEP nem participação orgânica 
nestes  espaços,  mas  há  atualmente  um  reconhecimento  da  necessidade  de  entender  as 



propostas que são colocadas pelos conselhos,  e  discutir  pontualmente alguns aspectos da 
nossa relação, porem não existe ainda perspectiva de um envolvimento efetivo.
Por fim é importantíssimo que a CONEP pense em encaminhamentos práticos relacionados 
com o tema, considerando inclusive a já existência de um posicionamento da entidade sobre o 
assunto, que é o de discordância da pratica de terceirizações.

Encaminhamento:
- Discutir LAM e anti-proibicionismo - GT-LAM;
-  Construir  uma semana da LAM (14/05 ate  18/05),  construída  pela  CONEP,  com mesas  e 
debates, terminando no dia 18/05 com um ato. Fazer panfletos para essa ação – GT LAM;
- Atualizar cartilhas da CONEP com materiais sobre OS’s e Fundacoes de Apoio (esta cartilha 
ser  levada  na  FENEX)-  e  tentar  encaminhar  com  outras  executivas  posteriormente  na 
aprovação, melhoria e assinatura do material;
-  Utilizar  também  na  calourada,  além  de  fazer  atividades:  mesas  e  rodas  de  conversa.  – 
Comissão para ler as cartilhas e atualizar o que for necessário. – Marcelo UFMT, Psi-Rio (Laís  
UFF), COREP-SP, Henrique UFMT, Spam UFPR;

* Repasse - reunião com ABEP

Spam apresentou a discussão da CONEP a respeito do projeto contra hegemônico à ABEP, e foi 
discutida a questão da articulação com as entidades do FENPB. Nesse sentido foi sugerido 
colocar mais nomes na lista do FENBP para a participação mais efetiva da coordenação nesse 
espaço – Thiago e Spam.
Ocorrerá  um  simpósio  em  SP  da  ABEP,  que  será  transmitido  online  e  chamando  um 
representante da CONEP, numa mesa com o ministro da Educação e um representante da 
ABEP.
Tentar garantir nos encontros regionais e nacionais a participação da CONEP é uma forma de 
divulgar a nossa executiva e entrar em contato com mais estudantes, devemos aproveitar mais 
desse tipo de oportunidade.

Encaminhamento:
- Conversar com Zé Anésio se ele pode participar na mesa, senão tentaremos alguém do GT 
Currículo, e encaminhar conversar com Victor (UFC) sobre essa possibilidade.
- Substituição do representante da CONEP no FENPB de Thiago (UFRJ), por Antonio (UFRJ) – 
Spam ira encaminhar o e-mail para a lista.
- Acrescentar Thiago e Spam na lista do FENPB.

* 13/02/2012 – GTs
Neste espaço foi discutido e organizado a intervenção dos diversos GTs que a CONEP tem. 
Alguns encaminhamentos estão ao longo do texto em negrito.

GT Pagas – Estão nesta comissão o Thiago lira e Yuri PUC-SP, Taís UNIVAG, Zé Fernando São 
Camilo, Ed PUCCamp, CAPSI-UCB.
- Zé Fernando será contatado a respeito da possibilidade de se encarregar da articulação desse 
GT.
-  Como encaminhamento anterior havia,  “Que a CONEP crie uma campanha com cartilha e 
vídeo  para  buscar  articulação  com  as  universidades  pagas,  levando  em  conta  as  suas 
especificidades, discutindo a realidade atual da educação brasileira;”, medida cuja importância 
foi no reiterada no CONEPSI.
-  Foi  discutida a necessidade de debater o acontecimento na Uniban (SP) onde houve uma 
demissão em massa dos professores, após sua compra por outra rede de universidades.
Encaminhamento:



-  O Zé Fernando irá criar uma lista do GT e articular uma reunião via lista da  CONEPGeral. 
Convidar Gabriel (PUC-RIO), Everton (Curitiba) para a construção da cartilha.

GT Currículo    -   Compõem a comissão o Carlos UNIFESP,  Mari  UFPR,  Natalia Apolonio UCB, 
Alana UFES, Zé Anézio UFES, Yuri PUC-SP e Bruno PUC-SP, Guilherme USP, Carla USP, Renata 
USP, CA PSICO UFSCar, Helom UFES e Nayara UFMT.
- Carlos ficou responsável de articular o GT.
- O GT de Currículo tem a proposta justamente de discussão sobre a formação e construção 
curricular  da psicologia,  um projeto de psicologia contra hegemônico.  Teve reunião no dia 
5/12. Foi ponderada a importância da troca de ideias dentro da comissão, a cerca de temas, por 
exemplo, “o que nós achamos que deve ser o psicólogo formado nas universidades brasileiras 
e atuando pelo país”, para que os textos com a opinião da comissão possam ser publicadas,  
para leitura, debate, sugestões, etc.
Como encaminhamentos anteriores haviam:

1. Projeto Contra-hegemônico de psicologia
- Que a formulação desta campanha caminhe em direção às discussões do ENEP;
- Participar do Encontro da ABRAPSO (12 a 15 de novembro) e trazer o que for apresentado 
sobre o tema da campanha: Tentar articular a ida do Victor UFC, CALPSI-UFES e UFRJ;
- Não existe projeto contra-hegemônico de profissão sem projeto societário,
- Se aproximar de outras entidades e dos movimentos sociais, mas em primeiro lugar, junto dos
estudantes, de forma mais concreta;
- Buscar o que já temos produzido sobre o tema; (* a monografia do césar – psicólogo recém-
formado) – Spam encaminhará hoje.
- Mapeamento, em nossas universidades, daquilo que nossos currículos têm de hegemônico e 
de contrahegemônico (O que cabe e o que não cabe); - Entendimento dos estudantes e levar 
ao GT, articulando com várias universidades (representante) no país.
- Aprofundar as nossas pautas de tal maneira que possamos retirar de cada uma delas o que há 
de contribuição para este projeto contra-hegemônico de psicologia (ex. Luta Antimanicomial) – 
GT currículo enfatizar nas discussões esta questão.
-  Debates  sobre  o  tema  nas  nossas  bases,  com  relatos  escritos  para  ser  compartilhados 
nacionalmente (exemplo de debate: “função social da psicologia”; ou extrair isso das nossas 
pautas debatidas nas bases). – Verificar o que se produziu na semana de Psicologia UFSCAR 
no ano passado.
- Chamar a Raquel Guzzo ou outras pessoas que discutem isso com ela para debater o assunto 
no próximo CONEPSI;
- atenção aos encaminhamentos ao organizar o CONEPSI;
-  indicativo  que a CONEP fomente debates em suas bases sobre currículo com recorte de 
classe social.
- Que a CONEP construa uma campanha sobre qual psicologia e qual futura profissão as/os 
estudantes de psicologia querem, e que essa campanha tenha os currículos de psicologia como 
um de seus eixos;
-  Que  a  CONEP  construa  debates  sobre  currículo,  nas  escolas  de  psicologia,  dentro  da 
campanha  sobre  profissão,  e  sistematizar  esses  debates  na  construção  de  um  panfleto 
nacional sobre currículo em psicologia; - organizar a cartilha para distribuir nos CA`s e DA`s 
para fomentar as discussões inclusive no 25 ENEP. E como fazer na faculdade.
LUTA DE CLASSES:
– GT de Currículo vai elaborar um material (indicativo de cartilha) articulando luta de classes e
profissão,  articulado  à  campanha  de  psi  contra-hegemônica,  como  fruto  dos  debates  nas 
bases. Zé responsável por puxar isso no GT, indicativo de Dafne construir junto,  continuar a 
construir a campanha e depois fazer a cartilha.
CURRÍCULO:
– Yan e CALPSI-UFES responsáveis por incorporar a pauta de Psicologia Corporal à Campanha 
de Currículo.  –  ao encontrar as pessoas que discutem essa abordagem no ENEP e usar o 
encontro p/ pedir ajuda p/ organizar esta atividade.



- Que a CONEP reivindique, no FENPB e na relação com ABEP e o CFP, que toda a construção e 
elaboração das diretrizes curriculares em psicologia seja feita em conjunto com a CONEP e 
com os movimentos sociais e populares de diversas áreas (saúde, educação, saúde mental, 
campo, cidade, transportes, etc) que queiram debater o tema;  - com nossos representantes 
nestes espaços; procurar participação nos movimentos de LAM e Fórum Popular de Saúde 
(Spam).
- Implicaçoes politicas e sociais das clinicas e teorias psicológicas. Problematizar a psicologia 
nas organizações.
-Currículo pagas e públicas. – avaliação de currículos de diversas universidades e confrontar 
entre  um  estado  e  entre  dois  estados.  Silvio  Paulo  Botomé  (UFSCAR)  e  Silvia  Lane 
(pesquisa sobre isso)
Encaminhamento:
- A Nayara e o Zé entrarão em contato com as demais pessoas da comissão e irá articular uma  
reunião, Carlos puxa.

GT LAM
Como encaminhamentos anteriores para esse GT haviam:

- Que a CONEP junto aos outros movimentos sociais da LAM promova formações políticas 
sobre LAM para estudantes,  profissionais,  familiares e usuários da saúde mental;  (semana 
18/05)
- Que a CONEP se insira na lista de e-mails do ENEAMA (Encontro Nacional dos Estudantes 
Antimanicomiais), contribuindo unitariamente com os debates que a CONEP já tem acumulado 
em seus fóruns; - encaminhar nosso e-mail p/ ser inserido no deles, e pedir o mapeamento 
dos estudantes psi neste grupo.
- Que o GT de LAM da CONEP construa um material unificado nacionalmente para panfletar 
nos atos de 18 de maio;
- Que a CONEP fomente seu GT virtual de LAM;
- Que a CONEP busque os diversos setores da LAM de cada local, para construir semanas da  
LAM unificadas, na semana do dia 18 de maio. E no dia 18 façamos atos unificados de ruas em 
todas essas localidades, por mais avanços na Reforma Psiquiátrica;
- Que a CONEP construa, com os diversos movimentos sociais e populares interessados no 
tema, fóruns que debatam e formulem sobre diretrizes curriculares em psicologia; - propor em 
fóruns e em diversos lugares.

Encaminhamentos:
- CAPSI UFMT e MARCELO UFMT serem inseridos na lista.
- CONEP Curitiba ira indicar um nome para ficar de responsável pela articulação desse grupo.

GT Movimentos sociais - Atualmente nesta comissão estão participando o David UFC, Yuri, 
Thiago e Bruno PUC-SP, Jujuba – UFSCAR, Marcelo e Henrique UFMT.
O GT de movimentos sociais ao fazer o debate de emergências e desastres poderá buscar se 
articular com o MAB - Movimento dos Atingidos por Barragens - para pensar o que o ME de 
Psicologia tem a ver com a questão política das emergências e desastres.
Como encaminhamentos anteriores se têm:

- Que a CONEP combata o racismo e a opressão contra a população negra, em especial a da  
classe trabalhadora, se incorporando às iniciativas dos movimentos sociais que já articulam 
essa pauta; -Movimento Negro Uerj-Denegri (Juliana – Uerj, verificar como a entidade atua 
p/ ver se há acordo com CONEP), quem tiver inserção de mov. Negros nas universidades 
tentar  articular  acoes,  Rural,  puc-rio  (possibilidade de articulação e  avaliação).  Tentar 
formular matérias sobre negros e relatos de africanos- (Henrique UFMT) e outros



- Que a CONEP construa junto com os coletivos regionais a Marcha da Maconha; - Psi-Rio tem 
articulação  e  Thiago  PUC-SP  em  SP,  construir  material  articulando  temas  anti-
proibicionismo e DH.
- Que a CONEP construa um livreto/brochura com relatos de várias experiências da luta por 
transporte nas cidades em que a entidade tem inserção, para divulgação nacional; - discussão 
sobre transportes nos campos e entre as regiões do brasil, ver com COEREP N/NE.
- Informes mandar p/ spam colocar no blog.
- Que haja a elaboração de um texto a partir do GT de Criminalização dos Movimentos Sociais 
do 24 ENEP; - ver nota do Zé Anesio – Antonio UFRJ ajudar David UFC
- Que a CONEP se incorpore ao Tribunal Popular; -buscar estar na lista e estar em contato p/ 
conhecer as pautas; Zé Anesio já esta na lista, busca-lo p/ essa atividade. – Thiago PUC/SP, 
tentar propor um Tribunal Popular sobre LAM no ENEP (verificar a viabilidade).
- Que a CONEP faça uma campanha contra a terceirização nas IES, lutando nas universidades  
públicas pela incorporação dos terceirizados enquanto funcionários públicos estatutários e nas 
pagas pela incorporação como funcionários da própria instituição. Que a campanha também 
levante  como  reinvindicação  mais  contratações  de  servidores  públicos  nas  universidades 
públicas, assim como mais funcionários não terceirizados nas pagas, conforme suas demandas; 
- promovendo os debates na IES
- Que a CONEP realize cursos de formação regionais acerca dos seus eixos: sociedade, saúde, 
educação,  opressões  e  movimentos sociais  e  que esses  sejam pautados de acordo com as 
demandas locais; - para buscar estudantes em outros lugares e apresenta-los, no próximo 
conepsi fazer na programação com pautas com pano de fundo o ME. Propor atividades nos 
espaços como o congresso de saúde mental.
– Que a CONEP formule uma cartilha com este debate e leve para as bases. Que este debate e 
a formulação deste material sejam embasados com o debate que os movimentos sociais de 
moradia e contra as remoções fazem sobre este tema. Que o GT de Movimentos Sociais, junto 
com PsiRio, UFSCar e UFPel, formulem sobre este tema para o próximo CONEPSI, articulado à 
perspectiva de construção de projeto contra-hegemônico pra profissão. Oficializar a Inclusão 
da CONEP no Tribunal Popular. Produzir um texto sobre Criminalização dos Movimentos 
Sociais. Publicação nas Revistas da UFF e da APROPUC;
Encaminhamento:
Thiago PUC-SP irá articular uma reunião da Comissão via lista da CONEP Geral.
- Como responsável pela articulação desse GT ficou Thiago da PUC-SP

GT Mulheres

Nayara  da  UFMT  será  contactada  a  respeito  da  possibilidade  de  ser  a  responsável  pela 
articulação desse GT.

Foi pontuado a importância do GT discutir o caso de estupro no BBB e tentar lançar uma nota. 
Também foi lembrado que a lista de e-mails do GT anda um pouco parada e que era importante 
voltar a ter uma articulação maior. O GT de mulheres tem uma lista de e-mails que é aberta à 
todas as estudantes de psicologia, quem quiser ser adicionada é só solicitar pelo e-mail  da 
CONEP <coneponline@gmail.com>. 
Indicativo de um espaço auto organizado no próximo CONEPSI e ENEP (nayara)

GT Opressoes

Henrique esta como articular desse GT

-Plano de gestão deste GT para o próximo CONEPSI:
Henrique (UFMT), Spam (UFPR), Fee (PUC-Rio), Geane (UFES) e Marcelo (UFMT).



GT Movimentos Sociais em saúde

Spam da UFPR ficou responsável por articular esse GT.

Encaminhamentos:

- A comissão fica responsável por articular a inserção nos fóruns populares de saúde. Próxima 
reunião virtual da CONEP entra o ponto “publicação da cartilha de saúde pública da gestão 
passada”.
- Divulgar este estágio Ver SUS, apropriação dos participantes da CONEP.
- Carlos UNIFESP entra no GT.

GT Movimento Geral - Nesta comissão estão a Vanessa UFPR e o Zé UFES.

A  comissão  tem  o  papel  de  pensar  nossa  intervenção  no  Movimento  Estudantil  Geral, 
principalmente a nossa intervenção no FENEX - Fórum Nacional das Executivas e Federações 
de Curso -. O próximo FENEX é de 16 a 18 de Março na UFSC.
Encaminhamento:
-  A  representação  nas  reuniões  do  FENEX  será  por  proximidade  e  disponibilidade  dos 
representantes em relação à cidade sede;

GT Estatuto
Contatar a UCB para dar continuidade aos trabalhos deste GT;
Supressão do GT por falta de participação, e garantia de discussão no ENEP.

* 13/02/2010 – ENEP

Segue um breve repasse da sede a respeito do momento em que se encontra a construção do 
encontro, que estava com suas reuniões em suspensão devido as férias, porem com uma serie 
de questões estruturais já debatidas.
A necessidade de uma maior participação da CONEP na comorg foi salientada, considerando 
que isso é inclusive um desafio histórico para a entidade, cuja a superação é avaliada vista 
como de grande importância a algum tempo.
Finalização do projeto do ENEP – falta o orçamento para a construção do documento para 
requisitar  um espaço para o  encontro.  Isso  é  problemático,  pois  a  universidade fornece o 
espaço físico para apenas um encontro estudantil por ano.
A UFMT não fornece os espaços cobertos da universidade para alojamento, apenas os abertos. 
Existe estrutura de banheiro, quadras para realização das festas e salas para as atividades.
A comissão de finanças já esta fechada,  porem será aberta uma subcomissões que ira ser 
responsável unicamente pelas inscrições.
A comissão de festas possui também uma subcomissão própria de finanças, pois atualmente se 
estipula que seus gastos serão relativamente grandes, algo entorno de 10 a 15 mil reais.
Ela  atualmente  esta  desarticulada  e  tem  sua  comunicação  com  o  resto  da  comorg 
desarticulada,  mais  especificamente no  que concerne o  fornecimento  de informações  dos 
planos das festas.
A comissão de staff já encaminhou os papeis necessários para pedir auxilio financeiro para o 
encontro, assim como encontrou em contato com a papelaria da universidade e o CRP quanto a 
possibilidade de contribuições para o ENEP.
Não a repasses a respeito da comissão cientifica, ela aparenta estar desarticulada.
A comissão de divulgação já esta articulando a produção dos materiais e esta discutindo a 
construção do site para divulgação do ENEP.



A comissão de comunicação interna esta com um dos seus membros afastados e apesar de 
estar funcionando demanda a entrada de outros membros atualmente.

Debate sobre o ENEP
Obs: alguns encaminhamentos estão sublinhados ao longo do texto
O ENEP tem inicio no período da ditadura como forma de articular o movimento estudantil por 
fora da UNE e proteger os estudantes da repressão militar.  O histórico recente da CONEP 
apresenta uma divergência no Para, 24 ENEP, entre a sede e a ComOrg que possuíam visões 
dissonantes a respeito do proposito do encontro. Em São Paulo tivemos um encontro mais 
tranquilo nesse sentido, pois a sede já estava participando mais ativamente da CONEP, algo 
que transpareceu na programação e construção do encontro.
A existência de pessoas que buscam coisas diferentes no encontro é algo com o que temos 
que  lidar,  porem  devemos  sempre  visar  a  conciliação  dessas  duas  posturas  de  forma 
harmoniosa no encontro. Como por exemplo, garantindo que a disposição dos alojamentos se 
de para que aqueles que queiram festejar ao longo da madrugada não entrem em conflito com 
aqueles que desejam dormir.
Temos que pensar em como disputar o caráter das atividades culturais que ocorrem durante o 
encontro para que elas sejam mais politizadas, como por exemplo, o caso do TRANSENEP, que 
atualmente  perdeu  seu  caráter  contestatório.  Algo  que  pode  ser  resgatado  de  diversas 
formas, como por exemplo, à partir de cartazes informativos ao longo do dia ou mesas sobre o 
tema no dia
É necessário que todo esse debate a respeito da função do encontro seja passado para aqueles 
que vêm para o encontro mesmo nos sites de divulgação.
É fundamental que passemos a pensar na construção do encontro de uma forma a considerar 
seu caráter histórico, ou seja, cada atividade realizada no ENEP deve considerar qual a sua 
função para o movimento dos estudantes de psicologia, por que surgiu a demanda de discutir  
tal tema e etc. Somente dessa forma passaremos a realizar uma construção acumulativa de 
conteúdo e não ficamos presos  nas mesmas polemicas  indefinidamente.  É  necessário,  por 
exemplo, que a mesa de diversidade desse ENEP tenha como inicio de suas discussões um 
repasse daquilo que havia sido discutido em São Paulo sobre o mesmo tema.
Tópicos para discutir por comissão: 
Garantir  que os debater realizados nas respectivas comissões sejam socializados para toda 
comorg para que somente então sejam aprovadas, garantindo uma construção democrática do 
encontro.

Comissão artística cultura esportiva:
A comissão atualmente tem planos para realizar cinco festas: sarau de palco livre, das crianças, 
sertanejo, rock e trans.
A realização da atividade relacionada com esporte ficou prejudicada até mesmo por descaso 
da COMORG, seria interessante realizar  essa atividade com mais  seriedade,  inclusive como 
forma de divulgar a psicologia do esporte e discutir o esporte enquanto fenômeno social.

Encaminhamentos:

Organizar uma comissão anterior ao inicio do encontro com o intuito de garantir as atividades 
relacionadas aos jogos comunitários.
Repassar para essa comissão os encaminhamentos do ENEP relacionadas a sua atividade, assim 
como cobrar a construção de atividades culturais que não se resumam a uma festa, como por 
exemplo uma atividade ligada a cultura da região.  Tentando quando possível  relacionar os 
debates do dia com a atividade em questão.
Encaminhar um NV relacionado com movimentos ou ONGs que dizem respeito a cultura local  
ou esportes.
Divulgar a ocorrência de um sarau no site, lembrando os participantes de levar o equipamento 
necessário para suas apresentações.



Fe da PUC-RIO entra na comissão

Comissão de organizativo da staff:
- Definição: faz tudo, garantem a estrutura do encontro.
-A comorg deve realizar um orçamento para os diversos itens que serão usados no ENEP
-Blocos de notas (10 páginas cada) – 1500 unidades
-Camisetas para vender
-Bottons para vender
-Adesivos – 1500 unidades
-Bolsas de congresso – 1500 unidades
-Pulseiras de identificação – 1500 unidades pra quem ficar no alojamento e 500
-unidades pra quem não ficar – (cores diferentes).
-Sacos de Lixo – 1000 unidades dos grandes (acho que são 100 litros cada) =
100.000 litros
-Guardanapos – 500 pacotes de 50u cada – 25mil guardanapos
-Garfos, colheres, facas e pratos – 250 unidades de cada (1000 unidades). (Se não
houver RU).
- No decorrer do encontro toda a comorg passa a ser staff.

- Comissão Cientifica
Definir os estilos de trabalhos que vão ser aceitos (posters, vídeos, etcs)
Após o conepsi, utilizar a programação para correr atrás de palestrantes e etcs.
O Floripa – UFSCAR se insere na comissão de Cientifico.

- Comissão Divulgação
Na primeira reunião de divulgação foram discutidas as ferramentas para a divulgação, inclusive 
a construção de um site oficial  do ENEP,  para que os alunos não precisem todos os anos  
procurar um novo site. Também foi discutida a criação de um perfil e grupo no facebook.
Iniciar pré-encontros nas universidades para discutir a programação que será definida, fazendo 
o papel de organizar melhor a ida para o enep.
Utilizar um grupo de pessoas de referencias, para que elas repassem números e duvidas sobre 
o enep, mediando o estado com a sede.
Fazer um levantamento de secretarias de curso, para disparar um email que divulgue o enep.
Provavelmente a ABEP possua esse email.
Tentar colar cartazes em escolas particulares.
Divulgação por estados, a comissão tirou de fazer a divisão de estados, para caçar contatos em 
universidades no facebook para fazer o convite para participar do ENEP.

Site:
- Resgate histórico do ENEP.
- posts de “vc sabia” a respeito dos debates da executiva e o encontro

Comissão de finanças
A lista de materiais apresentada no CONEPSI foi  previamente formulada nessa comissão e 
posteriormente incrementada pela comissão de staff. Foi pedido que as diversas comissões 
acrescentassem  suas  necessidades  para  serem  acrescentadas  a  lista,  porem  apenas  uma 
respondeu a Comissão a artístico cultural.
Essa comissão não forneceu uma lista detalhada daquilo que seria necessário, apenas contou a 
quantia que estipulou se seria necessária, em torno de 15 mil reais, e que seria do interesse 
dela ter um subcomissão de finanças para gerenciar seus gastos. Essa possibilidade foi negada 
pelo conepsi. Uma carta deve ser escrita a respeito dessa decisão para a sede.
No que concerne o valor das inscrições ocorreu certa polemica na comorg, alguns membros 
dela desejavam que esse valor fosse mais elevado que o normal, algo em torno de 110 reais. 



Esse  preço  foi  questionado  por  não  dialogar  com a  realidade concreta  do  estudante  que 
costuma lutar pela redução do seu custo de vida cotidianamente, considerando principalmente 
os custos que já serão realizados pelos estudantes na passagem.
Esse tipo de decisão costuma ser realizada a partir dos custos estipulados para o encontro, não 
com base em pura especulação.
Existe como possibilidades de forma de arrecadação o aumento progressivo do preço e o 
desconto de uma inscrição.
É importante levar em consideração na formulação da inscrição do ENEP a quantidade de 
alunos que vieram nos últimos ENEPs e seus respectivos custos.
As confusões que surgiram nessa confissão em parte se devem em função do afastamento da 
CONEP da comorg, que possue algum acumulo dos encontros passados.
É importante considerar que aqueles que atualmente compõem essa comissão não estiveram 
presentes no ENEP, e não possuem a mesma concepção da gestão da CONEP de como deveria 
ser a construção do encontro, ou seja, democraticamente e a partir das reuniões. Sendo que as  
deliberações do CONEPSi podem desencadear seu desligamento. O texto que ira encaminhar 
essas deliberações a COMORG devem levar isso em consideração e tentar dialogar com o local  
de onde eles partem.

Financiamento

Quais instituições podem ajudar na construção? UFMT fará festas para levantar dinheiro, mas 
essas festas serão voltadas também para tirar dinheiro para o CA, pois o caixa está zerado. 
Marcelo sugere que os demais CA`s possam fazer festas, camisas e outras coisas para repassar  
dinheiro para a COMORG.  UERJ e PSI Rio tentará retirar uma porcentagem dos lucros das 
choppadas e fazer algo para vender nas cantinas.

UFPR–Pode fazer uma festa, camisas e botons para venderem tanto antes quanto durante o 
ENEP. Vender bombons na entrada do RU. Tentar apoio com o CFP (Marcar uma reunião com o 
CFP para mostrar a proposta)

ABEP poderia ajudar com a parte de almoxarifado.
Pesquisar entidades que fazem cursos de aprimoramento/especialização - Comorg
Cada escola fará levantamento de sindicatos e instituição que podemos pedir através do oficio 
modelo.
Thiago fará o oficio modelo.

* 14/02/2012 - Espaço com o CRP
Facilitador: Alexandre

Amostra de Psicologia

A amostra de psicologia pretende reunir cerca de 30mil participantes no Anhembi Morumbi, 
este evento ocorreu uma vez em 2002 e reuniu entorno de 15 mil visitantes com o intuito de  
discutir não as teorias psicológicas, mas sim as suas praticas.
O evento no entender do CFP é voltado mais para os profissionais da área, porem isso ainda  
esta em debate e a participação dos estudantes pode ser interessante. O tema da amostra 
anterior foi o compromisso social enquanto que o da atual é o da construção do bem comum.
Seria do interesse dos conselhos que a CONEP contribuísse na divulgação desse evento para os 
estudantes, considerando sua importância para a categoria.

Ato médico



A lei que deveria em principio ser uma regulação da profissão acaba por se demonstrar uma 
forma de criar reserva de mercado e hierarquizar as profissões da saúde.
A lei que teve início em 2001 ficou tramitando em diversas comissões no senado, passou à 
câmara dos deputados onde também passou algum tempo sendo tramitado. Recentemente foi 
redirecionado ao senado e se encontra na iminência de ser aprovado em sua forma atual.
Atualmente existe enquanto lei federal a obrigatoriedade da consulta medica enquanto pré-
requisito para se conseguir o atendimento de um psicólogo, algo que serve aos interesses dos 
planos de saúde, pois dificulta o acesso ao tratamento.
Os planos de saúde atualmente vêm estabelecendo valores para o tratamento que aparentam 
ao enxergar do conselho uma serie de problemáticas, esses por serem um tanto baixos levam 
muitas  vezes  os  psicólogos  à  usarem saídas  pouco éticas  a  contornar  sua  situação,  como: 
atender  um  grande  numero  de  pacientes  de  uma  vez  só  sem  suporte  teórico,  reduzir 
grandemente o tempo de atendimento e cobrar um valor extra ao paciente por fora.
O ato médico, caso passe, ira modificar grandemente a relação entre as profissões da saúde 
considerando, por exemplo, a colocação da chefia de todos os CAPS aos médicos, que torna 
possível a exclusão do tratamento dos pacientes por parte de alguns psicólogos. Esse tipo de 
medida  vai  claramente  contra  as  diretrizes  do  S.U.S  que  defende  um  tratamento 
interdisciplinar.

* 14/02/2012 - Organizativo

Mostra das praticas de psicologia: tentar garantir uma estrutura para a mostra (setembro) se 
possível; priorizando as ações da própria CONEP (Como semana de LAM), caso essas entrem 
em conflito de dadas.

Enfatizar  como  será  a  estruturação  da  participação  dos  estudantes  da  CONEP.  Buscando 
compreender  a  prioridade das  ações:  trabalho  de base  nas  faculdades  já  inseridas  é  mais 
prioritario do que atividades fora, pois a segunda possivelmente terá outras escolas para sua 
concretização.

Regionais:
Na ocasião do seminário de saúde do trabalhador no próximo CONEPSI, tentar levar a Bel para 
facilitar o espaço.
Encaminhar  as  ações  de  regionais  no  blog  na  CONEP  (convocatórias,  atas),  com  espaço 
especifico e mapeamento das IES em que se tem inserção e enviar para spam colocar no blog.
Repasses sobre a construção do 18 de maio nas escolas e repasse nacional, e circulação de 
material nacional unificado de divulgação.

Debater a relação psicologia e luta de classes não é prioridade nesse momento visto que o GT 
de currículo esta saturado.

Relatoria geral do CONEPSI rio: Thiago e Fee – prazo primeira semana de março

Spam e Thiago buscam a organização da saída dos ofícios e memorandos.

Thiago pede à Luis o repasse da planilha do ultimo ENEP.

Datas: CONEPSI Cuiabá – 25 de maio – formação; 26 e 27 de maio CONEPSI. Convocatoria nos 
dias 24 a 27. Já tentar verificar a quantidade de pessoas que iriam ao CONEPSI p/ dimensionar  
o tamanho do evento.



Reunião online: 27 de fev.
Reunião conep e oeste: 12 de fev.


