
Ata CONEPSI 05/09/2009 a 07/09/2009, Curitiba - Paraná

Relação de Participantes ao longo de todo o Conepsi: 

CAP-UFPR,  Daniel  Maribondo  UERJ;  Clarissa  Guedes  UFBA;  Salsa  UFRJ;

Vanessa Taucheski PUC-Pr; Richarls UFRJ; Gilvan Aragão UFMA; Danilo Oliveira

UFG;  José  Anézio  UFES;  Rômuulo  Beck  UFF;  Juliana  P.  Melo  UFMG;  Felipe

USP;  Luciano  UFG;  Rafaela  Palmeira  UFPA;  Flávia  Rocha  UNAMA;  Fabiane

UEPG; Lidiane UFES; Patricia Burgos (USP),  Isabel  Keppler (Unifesp),  Renata

Conde  (USP),  Bruna  Ornelas  (Uniban),  Luís  Farcetta  (PUC-SP),  Felipe  Moda

(PUC-SP), Thomas (Unifesp), Bilé (Unifesp)

 APRESENTAÇÃO E INFORMES

   O Centro Acadêmico de Psicologia (CAP – UFPR), entidade que sediou o

Conepsi,  apresentou  a  estrutura  e  organização  do  evento,  como  alojamento,

disponibilidade  de  recursos  e  salas,  etc.  Foi  encaminhada  pela  plenária  a

metodologia e cronograma do encontro (Anexo 1). Após isso, ocorreram informes

das regionais gerais e informes das regionais. 

A Renata USP informou sobre a reunião da Anel (Assembléia nacional dos

estudantes Livres) que acontecerá nos dias 12 e 13 de setembro no DCE da USP.

Essa  assembléia  terá  como  pauta:  democracia  na  universidade,  conjuntura

(debate sobre senado), REUNI, ENADE, além de discussões organizativas.  Os

estudantes  têm  direito  a  voz  e  todos  os  Ca's,  Da's,  DCE's,  ou  entidades

equivalentes, tem direito a voto. 

Daniel  Marimbondo  falou  sobre  os  estudantes  presos  em  MG  (“três

estudantes foram presos no ultimo dia do ENEP – presos sob acusação de tráfico

de drogas e formação de quadrilha. Ficaram presos cerca de um mês em MG –

aguardando julgamento. Conseguiram habeas corpus, mas terão que voltar a MG

para finalizar o processo”), leu a carta articulada pela CONEP, CFP, CRP MG E

BA e informou que ela foi  mandada para a comissão de direitos humanos da



Câmara Federal dos Deputados. Além disso, houve a criação de um comitê, com

as entidades envolvidas na carta, no qual elaboraram duas faixas e material com a

pauta da não criminalização e soltura dos estudantes. Esse material será utilizado

pelos membros que participarão da conferencia nacional de segurança publica. A

CONEP  (com  a  Clarissa  representando)  participou  de  uma  reunião  com  os

familiares dos presos e com o CRP da Bahia. Nesta, foram tiradas as próximas

ações da CONEP: 1)elencar testemunhas, 2)articular uma carta comum para os

participantes assinarem – colocando que não houve trafico  e somente uso;  3)

possível contribuição de ressarcimento da família pelos gastos com o processo.

     Nos informes regionais, a regional sul fez informe sobre o próximo EREP

Sul, com o tema: “Afetando a realidade e remontando sentidos” que ocorrerá nos

dias 9 a 12 de outubro em Londrina/ Pr. Este EREP tem o propósito de organizar a

desconstrução feita no ultimo EREP, através de discussões mais concretas sobre

políticas  publicas,  principalmente  em saúde  pública.  Outro  ponto  colocado  foi

sobre a reunião virtual do Sul realizada em 9 de agosto, deliberada na assembléia

regional sul no ENEP, com a pauta: articulação entre COREP Sul e CONEP.

A regional de São Paulo informou que o EREP São Paulo aconteceu há

dois meses e que a reunião do COREP São Paulo foi bem cheia, com gente nova.

A  pauta  foi  ENADE  (conseguiram  expandir  o  movimento  para  universidades

novas) e encaminharam um jornal para divulgar o COREP. Também criaram um

grupo de e-mails para articular o EREP Sudeste e estão com problemas de sede

para o próximo EREP.

A  regional  Norte/Nordeste  informou  que  a  reunião  presencial  para

organização do V Encontro Regional  de Estudantes de Psicologia  das regiões

Norte e Nordeste (EREP N/NE) está acontecendo neste mesmo feriado em Sobral

– CE, onde ocorrerá o V EREP N/NE entre os dias 09 a 12 de outubro. As vagas

são limitadas – 25 vagas para cada estado do norte e do nordeste – caso essas

vagas não sejam preenchidas se abrirão vagas para pessoas de outras regiões. 

A regional do Centro-Oeste informou que houve uma assembléia  regional

do Centro-Oeste no ENEP e saiu a possibilidade de fazerem EREP´s. Articularam

o  segundo  EREP  CO  –  depois  de  25  anos  sem  EREP.  Nesta  assembléia,



discutiram possibilidade de pautas:  reforma psiquiátrica  e  políticas públicas do

ensino superior. Houve também discussão sobre o ENADE e encaminhou-se o I

seminário de formação política do CO, de 31 de outubro a 2 de novembro. Estão

pensando o caráter do seminário e buscam a articulação (GO, Brasília, e MS, MT).

Além disso, foi informado sobre a possível realização de um encontro estadual no

Mato Grosso – articulado pelo Centro acadêmico de psicologia da UFMT – de 9 a

12 de outubro.

  O pessoal  de Minas Gerais  está  organizando o pós-enep (prestação de

contas) e acompanhando, junto ao CRP MG, o caso dos estudantes presos no

ENEP.  Estão na  tentativa  de articulação  de um ato  pela  descriminalização da

maconha, com a Bahia. Além disso, acontecerá um ato, dia 27 de agosto, contra a

privatização das prisões. E, também querem contribuir na articulação do EREP

sudeste

Os estudantes do RJ estão com um problema de continuidade do ME por

falta de pessoas novas. Terá uma reunião na semana que vem de dois dias com a

pauta: “queremos um EREP?” Na tentativa de articular um EREP Rio e debates

sobre  EREP  Sudeste.  Além  disso,  pretendem  se  articular  com  novas

universidades,  inclusive  do  interior;  com  festas,  semana  da  psicologia,  etc.

Querem fortalecer o EREP Sudeste. Para isso, estão entrando em contato com

outros Estados do Sudeste e  discutindo nas universidades do Rio de Janeiro.

O  Espírito  Santo  está  na  tentativa  de  mobilização  dos  estudantes  de

psicologia  do  estado.  Na  assembléia  regional  ES  no  ENEP,  foi  discutida  a

articulação do ME no estado, a organização de um EREP ES e a articulação de

uma entidade regional do ES. Organizaram o Encontro Psi ES onde discutiram

pautas do Conepsi e criaram a comissão de estudantes no CRP ES. O EREP ES

será realizado de 17 a 20 de dezembro na UFES. Obtiveram uma grande vitória: 6

cursos de psicologia e 4 centros acadêmicos participaram das discussões


