
Relatoria da Reunião da CONEP – 17/10/2009 

 

INFORMES: 

Fabiane (Fac. Sant'Ana) informou que a eleição do CA de sua faculdade vai sair, 

apesar das dificuldades. 

Marimba, sobre o EREP N/NE, informou sobre as dificuldades da realização do 

Encontro. O diretor do Centro de Ciências Humanas, devido a denúncias de nepotismo que 

o ME de lá fez contra ele, impôs diversas restrições que inviabilizariam o alojamento, como 

a proibição da circulação de pessoas depois das 22h. Uma semana antes se conseguiu o 

lugar do alojamento, sendo assinado apenas no primeiro dia do EREP. 

Havia cerca de 300 pessoas. Sendo, do Norte, 2 meninas do AC, uma delegação 

inteira do PA e 2 meninas de RO. O resto, do Nordeste. 

Não aconteceu o ELO da CONEP e Marimba pontuou que deve-se construir melhor 

esses espaços nos EREPs, coletivamente. Falou também que a questão da autogestão está 

muito amadurecida por lá, mesmo com todos os poréns, espaciais e estruturais. E que isso é 

algo que a CONEP poderia também pontuar de amadurecer. 

Fabiane e Fabio (UFSC) informaram sobre o EREP Sul, com o tema AfetAção da 

Realidade e aproximadamente 250 pessoas. 

Delegações da UFSC, São Miguel do Oeste, Passo Fundo, Porto Alegre, UEL e 

Maringá, microonibus de Curitiba mas ninguém da UFPR. Além de algumas pessoas sozinhas 

e pessoas de SP. Deu um leve prejuízo, que será levantado no COREP Porto Alegre, em 

Dezembro. 

Estavam presentes, da CONEP, Fabiane e Vanessa (PUC PR). E Bruno (UFRGS), Suzi 

(PUC SP), Bruno (Passo Fundo-RS) e Eddie (Lages-RS) que estavam no CONEPSI Curitiba, 

sendo os dois últimos da organização do EREP Sul. 

Fabiane falou sobre a CONEP em três momentos durante o Encontro. Primeiro, num 

espaço oficial da programação, sobre o COREPSul, foi falado sobre mudanças estruturais da 

CONEP que foram votadas no CONEPSI. Depois, num ELFO (Espaço de Livre Fomentação) 

sobre a CONEP. Foi conversado com algumas pessoas do RS a questão da articulação do Sul 

na CONEP (pois só estão a Fabiane e a Vanessa, ambas do PR). Os gaúchos ficaram de levar 

essa discussão para suas IES e darem alguma resposta posteriormente. Houve uma boa 

articulação CONEP - COREPSul, que deve ser melhor firmada. A próxima sede do EREPSul 

será Florianópolis, ainda sem data. 

Luciano (UFG) trouxe dois informes. 

Do dia 28 a 31/10, acontecerá em Goiânia o encontro da Sociedade Brasileira de 

Psicologia (SBP). Sendo um espaço de aglomeração de estudantes, Luciano sugeriu que a 

CONEP seja apresentada lá em forma de panfleto. Como Luciano e Fabiane esboçaram um 

texto para apresentação da CONEP no EREP SUL, esse texto será passado na lista, para 

construção de um material nacional sobre a CONEP. 

O segundo informe foi que nos dias 26 a 29/11 acontecerão o Encontro Nacional da 

Luta Antimancomial (ENALA) e o Encontro Nacional de Famílias e Usuários da Luta 

Antimanicomial (ENUFA), no ABC paulista. Luciano sugere que a CONEP se represente nesse 

espaço, pleiteando um stand ou mesmo um espaço para uma fala. Luciano gostaria de ir 

(como CONEP, por sua predileção pela LAM), com uma passagem pelo sistema conselhos. 

Felipe (PUC SP) informa que no dia 28/10 acontecerá um debate sobre o ENADE na 

PUC SP, organizado por vários CAs e com a presença do ANDES, da Apropuc e do César 

representando a CONEP. 



Luis (PUC SP) fez um informe sobre o FENEX. Contou que a cartilha da CONEP sobre o 

ENADE foi reivindicada pela ENECOS e será utilizada para montar um material nacional, com 

50 mil cópias. E que foi aprovado um adesivo feito pelo César, que será encaminhado para a 

lista. Será realizado um manifesto, junto com a ENECOS, pautando os princípios de uma 

nova forma de avaliação e do modelo que queremos de Educação. 

  

PRÓXIMO CONEPSI: 

Felipe relatou que Zé enviou um email à lista da gestão, informando que o ES não 

poderá sediar o próximo CONEPSI. Os outros estados responsáveis eram RJ e SP. Felipe 

acredita que SP tem condição de sediar o CONEPSI. Mandou e-mail para a lista do COREP e 

terão reunião presencial no fim de semana que vem, para ficarem prontos caso RJ também 

não possa. 

Marimba disse que existe a possibilidade do CA de Medicina, que ficou de confirmar. 

O novo prazo de confirmação dessa questão ficou para 30/10. 

  

CALENDÁRIO: 

Conforme havia sido votado no CONEPSI, seria feito um calendário com as ações da 

CONEP e divulgado. Decidiu-se por um Google Calendário público, para que todos possam 

adicionar datas. As datas mais importantes serão enviadas para o Marimba colocar no site 

da CONEP. 

  

CONSELHO DE ESTUDANTES NOS CRPs: 

Fabiane relatou que foi informada por um professor que trabalha no CRP PR que os 

CRPs estariam abrindo Conselhos de Estudantes para participar das plenárias quinzenais. 

Gabriel (UFF), que participa da Comissão de Estudantes do CRP RJ, relatou que o tema 

central da atuação da comissão é formação e exercício da profissão. Agora estão levando 

oficinas às universidades, articulando formação e política. Em relação ao Conselho como um 

todo, a participação direta se dá através das propostas encaminhadas às plenárias (pelos 

conselheiros da comissão). Estão começando a pensar teses para leva para o CNP do ano 

que vem. E também produzem trabalhos para apresentar em eventos (ABRAPSO, CONPSI...). 

Decidiu-se que a CONEP não tem como formar uma comissão, tendo que isso partir 

dos estudantes do próprio estado. 

Sobre o Congresso Nacional de Psicologia, será colocado um texto detalhado na lista 

geral da CONEP, para ser debatido no próximo CONEPSI. 

  

FENPB: 

Luis irá se reunir com Richarlls para discutir sobre os repasses das ações e 

posicionamento da CONEP, as orientações para as conferências (3, que devem ser entregues 

até dia 12), e depois encaminhará para a lista uma relatoria. 

Marimba encaminhará para a lista geral um convite para os estudantes sugerirem 

conferências, até dia 6, no formato "temas / indicações / justificativa". Na reunião do dia 7 

será decidido quais conferências serão apresentadas para o FENPB. Luis enviará um e-mail 

para Marcia (secretária do CFP), informando que decidimos não encaminhar pareceristas. 

  

SEMINÁRIO DE PSICOLOGIA E MOVIMENTOS SOCIAIS: 

Zé e Renata, que propuseram essa pauta, não estavam presentes. Marimba sugeriu 

que o assunto se intensificasse nas listas. 



 

 

Não foi decidido horário para nova reunião por não haver gente o suficiente. Isso 

será discutido na lista. 

 


