
Relatoria da Reunião da CONEP – 21.03.10 

 

Pauta: 

- Moção sobre a Marcha da Maconha 

- CONEPSI - Belém/PA 

- PLs de entidades de base/cartilha de entidades de base 

- CBP 

 

- Moção sobre a Marcha da Maconha 

Fê explicou que a marcha foi proibida nos dois últimos anos em SP e agora está sendo 

lançado um manifesto pedindo a liberação da marcha. O manifesto, em princípio, não entra na 

questão da descriminalização das drogas e trata mais da questão da liberdade de expressão. A 

proposta é de que a CONEP assine o manifesto. Houve discordância quanto ao ponto da legalização 

(se a CONEP tem acúmulo de discussão sobre isso o suficiente ou não), porém, houve unanimidade 

quanto à liberdade de expressão, a favor da assinatura da moção. 

 

- CONEPSI - Belém/PA 

Rafa levantou 3 problemas: 

1 - Por não se ter idéia de quantas pessoas vão, há dificuldades quanto à alimentação e a 

buscar as pessoas no aeroporto, rodoviária etc.. Rafa ficou de enviar email para as listas para ver 

quem vai. Fê apontou que provavelmente vá muita gente do Pará e pouca gente da gestão da 

CONEP de outros lugares. Por isso, propôs que nesse CONEPSI tenha-se mais o cuidado de fazer 

formação com as pessoas do que encaminhar propostas, para aumentar o contato com o pessoal do 

N/Ne. 

2 - Falta de tempo para cumprir com a pauta toda. A programação será mantida conforme a 

convocatória, sendo revista no início do CONEPSI: 

1. Pendências e finalizações da organização do XXIII ENEP; 

2. Concepções de Saúde e o Ato Médico; 

3. Educação / Formação em Psi e Psicologia no Ensino Médio; 

4. CBP; 

5. FENEX; 

6. O que houver. 

3 - Ponto de formação: o movimento de LAM no Pará está fraco, apresentando dificuldade à 

sede para chamar convidado para falar sobre o racha no movimento, Renila, Sistema Conselhos etc.. 

E também pela data, por ser na Páscoa. Têm uma mulher em vista, que não é da Psicologia. Ou 

tentarão colocar um estudante bem preparado para fazer a fala. Mas caso não consigam, não haverá 

ponto de formação. E o tema LAM (focando o racha) passa automaticamente para o próximo 

CONEPSI, depois do ENEP. Essa dificuldade de encontrar convidado para o ponto de formação será 

exposta nas listas, em busca de sugestões de nomes para fazer a fala. 



Ainda sobre CONEPSI, Fê expôs que não deu certo fazer 3 CONEPSIs por ano, por 

questões financeiras e afins. Foi sugerido que haja um por semestre (e mais uma presencial no 

ENEP). Isso deve ser mais bem discutido no ENEP Belém. 

 

Foi feito um intervalo e, na volta, Fabiane fez um informe. Nos dias 26 a 28 de fevereiro, 

teve COREP Sul em Lages/SC. Foi bastante gente, 5 do PR (2 da UFPR, uma da PUC, um da UEL e 

Fabiane), bastante gente de SC, mas ninguém do RS. Foi discutido o tema do EREP Florianópolis, e 

o próximo COREP será em Ponta Grossa/PR, organizado pela Fabiane. Ela incluiu na pauta, 

inspirado na CONEP, um "ponto de formação", com o tema "Influências do ME na graduação, na 

subjetividade e na vida profissional". A convidada será uma professora que foi do CAP UFPR há 10 

anos. 

 

- PLs de entidades de base/cartilha de entidades de base 

Fabiane enviou para as listas os dois PLs que estão tramitando, anexados, na Câmara, 

buscando revogar a lei atual, 7395/85. Nenhum menciona entidade representativa nacional, o que 

não se chegou a um consenso se é algo positivo ou negativo. Mas eles possuem vários pontos 

positivos, como garantir espaço físico, representatividade do CA e DCE, livre organização tanto em 

IES públicas quanto privadas, obrigar a presença de estudantes em conselhos deliberativos, garantir 

acesso às planilhas de gasto nas particulares, e estabelecimento de multa caso a lei não seja 

cumprida. 

Encaminhou-se que a CONEP discuta melhor a questão da UNE; divulgar o máximo possível 

os PLs às entidades do ME, em blogs, listas, e afins; e encaminhá-los para a lista do FENEX (Cé). 

 

- Cartilha 

Fabiane enviou para a lista o material que fez ano passado pra panfletar sobre CAs, para ser 

usado como base. 

Os temas ficaram: Importância do CA/breve histórico, simples, do ME (trabalhar em cima do 

panfleto da Fabi); espaços físicos (Re e Bel); pagas (Fê e Rafa); públicas (Cé); atual lei de CA, novo 

PL e passo a passo de como montar o CA (Fabi). 

Bel ressalta que é importante afirmar que o CA nasce para organizar a luta estudantil. Sem 

luta, o CA fica só uma instância burocrática. Então, antes de ter CA, é preciso ter pessoas 

empolgadas pra mobilizar. O prazo para a cartilha ficar pronta é dia 18 de abril. 

 

- CBP 

Pergunta sobre as atividades culturais: todas as indicações da CONEP são automaticamente 

aceitas ou passa por um processo de seleção? 

Alojamento: 

Luis ficou de fazer um projeto e enviar pra PUC pedindo pro alojamento ser lá, mas o 

processo ainda está parado. A PUC é próxima à Uninove, uns 10 min andando. Porém, não pode ter 

bebida, festas e afins. Woviski verá uma escola perto da PUC. Para facilitar na questão do 



alojamento, foi suferido que Luis veja com o pessoal que cuida da inscrição do CBP quantos 

estudantes de fora de SP estão se cadastrando, para ter uma previsão de quantas pessoas 

precisariam de alojamento. 

Pessoal que propôs as 3 conferências (Zé e Marimba)! Mandar URGENTE os dados 

(palestrante, resumo etc.). 

Temas para mesas: 

1- Formação em psi (terapia, projeto político pedagógico e diretrizes curriculares, e MEna 

formação) 

2- Estágios (papel do estágio, nova lei e afins) 

3- Formação e posturas ético-politicas (sobre como se dão na formação as discussões de 

questões que demandam posicionamentos etico-politicos Questões como diversidade sexual, 

drogadição, gênero e violência sexista, saúde mental na formação - sobre esse ponto, Rafa colocou 

exemplos como uma aluna com transtorno bipolar, que foi estimulada a largar o curso, por não 

acreditarem que alguém com esse transtorno possa se formar psicólogo, professor se recusando a 

orientá-la pra não sujar seu currículo; também o exemplo de uma professora com esquizofrenia) 

4- Educação popular e Psicologia comunitária. Rafa tem vários contatos da Paraíba sobre 

Educação Popular para o ENEP. Fe cita a escola do MST de SP, para citarem nomes e não ter 

gastos com passagem, e Fe tem contatos na PUC sobre Psi comunitária. 

  

  

Não foi tirado indicativo de data para nova reunião, porém, sugere-se que seja no fim 

de semana seguinte ao CONEPSI, em 10 ou 11 de abril. 

__._,_.___ 


