
Relatoria da Reunião da CONEP – 22.11.09 

Participantes: Fabiane (Fac. Santana/PG-PR), Danilo (UFG), Felipe (PUC SP), Bel (Unifesp), Lidiane 

(UFES), Zé (UFES), Luciano (UFG), César (UFPR) 

 

Pauta: 

1- CONEPsi (data, ponto de formação, pauta) 

2 - Ato Médico 

3 - CBP 

Antes de começar a reunião, Danilo questionou se a reunião só havia sido discutida na lista da 

Gestão ou também anunciada na lista geral. Houve uma discussão breve sobre as reuniões serem 

para todos ou apenas para a Gestão (tendo caráter deliberativo). Optou-se por não decidir isso na 

reunião, devido ao baixo número de participantes, apenas levantar alguns pontos e levar a questão 

para a lista. Cogitou-se a possibilidade de diferença de voz e voto. Mas Fabiane colocou que não 

adianta nada avisar a reunião na lista por avisar (apenas o horário e a pauta, sem contexto e algum 

acúmulo), se as discussões estiverem acontecendo apenas na lista da Gestão. 

 

INFORMES: 

- Fabiane falou brevemente sobre a situação do recém eleito CA da Faculdade Sant'Ana. Contou que 

foi chamada pela irmã diretora a conversar com o advogado dela, mas não compareceu. Na quinta, 

dia 19, foi a eleição do CA. Semana que vem farão assembléia para votar um estatuto, no qual a irmã 

diretora quer que não conste o nome da faculdade. Eles vão manter o nome da faculdade, pois se 

tirar, deixaria de ser um CA e seria uma entidade equivalente.  

Zé escreverá uma carta manifestando apoio aos estudantes da Faculdade Sant'Ana e parabenizando 

a criação do novo CA, e enviará para a lista para eventuais alterações. 

- Bel relatou que na Unifesp também está ocorrendo processo de eleição de CA, com apenas uma 

chapa, de cerca de 20 pessoas. O CA é unificado e tem uns 8 estudantes de Psicologia. Essa semana, 

começaram a enfrentar problemas com relação ao Instituto do Mar, um projeto cheio de parcerias 

privadas, e ainda não sabem direito o que fazer. 

- Zé trouxe boas notícias sobre o EREP ES. Nas últimas duas semanas as coisas voltaram a andar. Irão 

às reuniões das instâncias da UFES para conseguir apoio e espaço físico. E estão elencando temas de 

mesas. A CONEP entrou no projeto como uma das apoiadoras do evento, junto com os CAs da UFES, 

Univix e UVV. A data proposta é 25 a 28 de fevereiro. 

 

CONEPSI: 



Subpautas: data, ponto de formação e pautas. 

- DATA: 

Luciano levantou no grupo que dia 25/01 começa o Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Lidi 

propôs ver das pessoas que pretendem ir ao CONEPsi se muitas também vão ao FSM. Danilo relata 

que a participação no FSM ano passado teve uma avaliação positiva, o que deve ser levado em 

conta. Bel e Renata têm compromisso nos dias 15/17. 

Danilo, Fabiane, Luciano e Zé falam da importância de a CONEP apresentar alguma atividade no 

FSM. 

Fabiane retomou a proposta de expansão do material que ela e Luciano rascunharam para fala dela 

no EREP Sul, que seria transformado em cartilha para apresentação da CONEP. Disse que Danilo e 

Marimba estavam trabalhando no resgate histórico. Faltaria uma apresentação de cada comissão e 

uma visão das bandeiras e diretrizes da CONEP para compor esse material de apresentação. 

Para Luciano, além da apresentação é preciso viabilizar formas de articular os estudantes, as 

entidades e os movimentos sociais da área de Saúde, entidades que também estão discutindo 

avaliação institucional, ou seja, as pautas da CONEP de uma forma geral, para construir relações e 

alianças. 

Fabiane propõe sua ida ao Fórum pra fazer intervenção da CONEP. 

Bel propõe como pauta da proxima reunião a atividade do FSM. 

Danilo menciona que é preciso ver as datas do FSM para adicionar atividade na programação oficial.  

Data CONEPsi: 15 a 17/01/2010, SP 

- PONTO DE FORMAÇÃO: 

No CONEPsi foi tirado que os próximos CONEPsi teriam espaços pra formação política, e que seriam 

de responsabilidade da sede. 

Sugestão do COREP-SP: Criminalização dos Movimentos Sociais, e chamar um psicólogo, algum 

jornalista e representantes de dois MS para debaterem o tema. 

Danilo sugere que coloquem na lista uma ementa e uma proposta de metodologia (não para ser 

submetido ao Coletivo Gestor mas para ser pensado junto). 

- PAUTA CONEPsi: 

1- Funcionamento e metodologia CONEP e CONEPsi 

2- Ato Médico (com subpautas: aprovação do manifesto e Brasília) 

3- Educação/Avaliação que queremos 

4- ENEP 

 



ATO MÉDICO: 

Fabiane colou o email enviado por Luís à lista. Sobre o material escrito pelo COREP-SP, Luciano 

considerou o texto vago. Mas, devido à falta de tempo até a mobilização nacional - dia 3/12 - será 

usado esse material mesmo, podendo ser mais elaborado posteriormente para uma cartilha. 

Zé frisou a importância de, como a nossa posição não é contra a Medicina, se pensar como fazer o 

ato em frente ao CRM não tomar tom de "briga entre profissões", dando relevância à articulação 

com médicos e estudantes de medicina. Também com estudantes das outras profissões, 

profissionais, e, principalmente, com usuários do SUS. 

Foi definido que Zé irá a Brasília com o FENPB. 

 

CBP: 

Fabiane colou email enviado à lista por Luís, dizendo que o prazo das conferências se encerrou, mas 

ainda podemos encaminhá-las. E que estudante pode participar de qualquer atividade, desde que 

encaminhado pela CONEP e que todas as atividades encaminhadas pelas entidades serão aceitas de 

imedito, não passando por uma comissão para avaliação. 

Zé relata que a CONEP terá que pagar passagem, hospedagem e inscrição de seus convidados. Mas a 

intenção é que as entidades com mais dinheiro paguem o máximo possível dos custos dos 

convidados das entidades que têm menos. 

A CONEP está com um dos três eixos do Congresso e um terço das entidades do FENPB organizará 

um momento com a CONEP sobre o eixo cultural. Zé pediu para que Luís explique isso 

posteriormente. 

Sobre as propostas, havia 4 e a CONEP só pode apresentar 3 (COREP-SP apresentou a quarta 

proposta: Reforma Universitária. Conferencista: Raquel Guzzo). 

Foram aprovadas as propostas 2, 3 e 4 (Encontros Estudantis, Redução de Danos e Reforma 

Universitária), com o critério de seguirem as diretrizes da CONEP e estarem mais bem amarradas. 

Fabiane colocou que é preciso pensar sobre o fato de que a única proposta vinda de fora da CONEP 

foi rejeitada. Mas foi rejeitada por não propor um olhar crítico da Psicologia sobre a Criminologia, 

defender o terceiro setor, ser "onguista" e ter uma idéia de criminologia completamente bizarra, 

conforme argumentado por César. 

Retomando a fala do Marimba da reunião passada sobre a "subversão das conferências", Zé propôs 

que a CONEP defenda dentro da Secretaria Executiva e do FENPB que as conferências (pelo menos 

as da CONEP) sejam em um modelo diferente, com espaço para participação ao final delas. 

César sugere que se isso não for possível institucionalmente, que seja feita, fora do local de 

conferência, paralelamente, uma grande roda de discussão no chão. 

Zé informou que o FENPB tem três GTs, "Ensino Médio", "Formação e Residência Multidisciplinar em 

Saúde" e "Políticas Públicas". A CONEP estava no GT de "Ensino Médio", por determinação do CFP. 



Decidiu-se por sair desse GT e entrar em outro, o que será discutido na lista e decidido na próxima 

reunião. 

A entrada da CONEP no FENEX, num primeiro momento, anos atrás, foi para articular com outras 

executivas da saúde quanto à questão das residencias multiprofissionais. 

Só pode compor um GT. 

As várias entidades que compõem o GT se reuniriam e planejariam ações relacionadas ao tema, 

comporiam materiais. 

Fê questionou se teria reunião separada dos FENPBs, o que Zé não soube responder e se informará 

melhor com Richarlls. 

Zé levantou o ponto que, enquanto a CONEP esteve no GT de Ensino Médio, nunca foi discutida a 

posição da CONEP sobre o assunto, e se Richarlls ou outra pessoa esteve lá, é preciso ver se convém 

marcar se a posição da CONEP hoje é ou não diferente da posição que foi defendida dentro desse 

GT. 

PRÓXIMA REUNIÃO: 5/12, às 19h 


