
Relatoria da reunião da CONEP de 07/11/09 
 
Pauta: 
 
- CBP 
- Ato Médico 
- FENPB 
- Forma de apresentação da CONEP 
- Avaliação que queremos 
 
Decidimos por não discutir a pauta "Universidade que queremos" por entendermos que 
reuniões virtuais são mais para encaminhamentos e não comportam uma discussão como 
tal. ("Avaliação que queremos" acabou não dando tempo) 
Decidimos por passar o ponto CBP para o final, pois das 3 propostas apresentadas ao CBP 
duas são do Marimba. 
 
Ato Médico 
Dia 12/11 - FENPB, com a presença de Luís e Zé. CFP apresentará seu manifesto sobre o Ato 
Médico e os meninos assinarão a campanha se estiver dentro dos pontos que já discutimos. 
Até dia 20/11 - COREP-SP irá produzir material sobre o tema. Poderão ser feitos 
apontamentos sobre o manifesto do CFP 
Dia 3/12 - ato unificado de mobilização nacional da CONEP. 
Entre uma data e outra, debates e discussões nas IES. 
  
FENPB/CBP 
Pauta do FENPB: 
 
1. Informes 
      1.1 III Congresso Latino-Americano de Psicologia – ULAPSI 2009 (Mônica Giacomini)  
2. III Congresso Brasileiro Psicologia: Ciência e Profissão  – Setembro / 2010 (Graça 
Gonçalves) 
3. BVS-PSI – Planejamento Estratégico (Imaculada Sampaio) 
4. Ato Médico (Humberto Verona) 
5. Organização dos GTs do FENPB (Ensino Médio, Políticas Públicas e Formação em 
Psicologia e Residência Multiprofissional) (Mônica Giacomini) 
6. CONAE - Conferência Nacional de Educação (Beatriz Belluzzo) 
7. VII CNP (Humberto Verona) 
8. PL 5440/09 – Deputado Mauro Nazif (Fernanda – FENAPSI) 
9. Prova de especialista em Psicologia Hospitalar (Mônica Giacomini) 
10. Outros 
 
Será escrita uma carta falando sobre nossa posição quanto a acessibilidade nos congressos, 
inclusive no CBP, incluindo a questão de estudante monitor. 
Dia 4/12 - Reunião da Secretaria Executiva do CBP - informe sobre a deliberação do 
ENEP/CONEPSI a respeito da participação dos estudantes nos congressos, acessibilidade 
(taxas altas, estudantes que só podem apresentar painéis e não apresentar em uma mesa 
etc.) e que estamos elaborando um material a esse respeito. 



 
Temas de conferências que foram propostos: 
PROPOSTA 1 
Elisia Pinto Alfradique Renaux 
Perícia Psicologica Criminal 

Compreender as necessidades de intervenção psicossocial na prática policial e criminal, 
entendendo os aspectos sociais, culturais e psicológico do ato criminoso.    Vera Lucia 
Lourenço Jacometi    Eu como aluna da Universidade Estácio de Sá no campus R9 na 
Taquara, já assisti uma palestra sobre mentes criminosas com a Psicóloga Vera Lourenço 
que é de um conhecimento abrangente da área. 
Eu como estagiária já assisti uma audiência com a Psicóloga Vera que representa o abrigo 
Maria de Lourdes, para a reintegração familiar de um adolescente, ao qual por mediação da 
Psicóloga ouve sucesso. 
Indicação de conferencista: Vera Lourenço, Psicóloga e Pós graduada em Psicologia Jurídica 
 
PROPOSTA 2 
Daniel Maribondo 
Entressafra dos encontros estudantis de Psicologia 

Os encontros estudantis de Psicologia - Encontros Nacionais (ENEPs) e Regionais (EREPs) - 
são espaços importantíssimos de construção e troca de experiências entre os estudantes. 
Entretanto, eles se extendem para além dos seus dias de realização - na verdade, os 
encontros duram cerca de um ano, que é o período de construção que antecede o mesmo. É 
importante que discutamos (1) a importância de participação dos estudantes na construção 
anterior ao evento e (2) a concretização do que foi discutido e encaminhado nos encontros. 
Que táticas existem, atualmente, nas diferentes realidades? Que táticas podemos arriscar? 
Como podemos nos apropriar dos aparelhos tecnológicos que vencem algumas das 
barreiras espaciais que temos? Enfim, como podemos dar corpo e enriquecer o período 
entressafra dos encontros estudantis? 
Indicação de conferencista: César Fernandes, UFPR 
 
PROPOSTA 3 
José Anézio Fernandes do Vale 
Redução de Danos como Dispositivo Reforma Psiquiátrica 

*A questão de estarem defendendo internação involuntária para usuários de drogas 
argumentando que a Reforma Psiquiátrica não dá conta disso! E tenho sido convencido da 
Redução de Danos como alternativa eficiente e tal... 
*Só pra terminar, sobre a conferência de redução danos no CBP, é uma forma muito 
palpável de entrar no âmbito da LAM... 
*É uma questão emergente e grande e forte no bojo a Reforma Psiquiátrica hoje! 
Conferencista: Dênis Petuco, que é do RS e é redutor de danos e tá na Paraíba 
  
Apresentação da CONEP 
Foi levantada em emails a sugestão de se usar o texto criado por Fabiane e Luciano (para a 
apresentação da CONEP no EREPSul) em uma cartilha. Que teria resgate histórico, definição, 
propostas e funcionamentos das Comissões, bandeiras de luta atuais etc. 
Luciano sugeriu uma comissão provisória para tal. Para Marimba, é melhor que cada 
comissão escreva um texto sobre si, ficando para a comunicação as questões que não dizem 



respeito a nenhuma comissão específica. Mas Fabiane coloca que essa pauta deveria ser 
levantada novamente, para que essa organização possa ser discutida, visto que as 
discussões por email não têm rendido. Marimba e Fabiane concordam que é preciso que 
todos se apropriem mais do site, do calendário, da lista de emails... 
 
Após esse ponto, Fabiane fez um repasse sobre a situação em sua faculdade, colocando que 
tem sentido que as discussões da CONEP têm girado muito em torno de temas "maiores", 
deixando de lado alguns pontos mais "de base". 
 


