
Relatoria reunião online CONEP 25/04/10 

 

Presentes: Spam/UFPR, bruna/UFPR, Felipe/PUC-SP, Rafa/UFPA, David/UFC-CE, Luis 

Fernando, Lidi/UFES, Jardel/UFSJ-MG, Bel/UNIFESP, Marcela//, Danieli/UNAMA-PA, 

Daniel Marimba/UERJ, Paula França/UNAMA-PA, Woviski/PUC-SP, Rayane/UEPB.  

 

Pontos de pauta: 

-ENEP 

-Cartilhas de entidades de Base 

-EIV 

 

Informes: 

- Luís: - Aqui em SP, nós do COREP,  fizemos uma reunião com o CRP para 

continuarmos nossas ações sobre o Ato Médico. Tiramos como proposta irmos para 

algumas universidades fazermos um debate e uma conversa com os estudantes e para 

facilitar a nossa entrada nas IES entramos em contato com o CRP que vai contatar as 

sub-sedes e vamos fazer um trabalho meio de rede... Os estudantes do COREP de 

Santos, vão junto com a sub-sede do CRP de lá passar em 2 IES para mobilizar a galera 

sobre o assunto e sobre o COREP os de Campinas também, de SP também e de outras 

cidades do interior... 

-O CRP só vai auxiliar na campanha para a entrada nas IES e para ajudar se quisermos 

no debate. Além disso, lançou um material novo e pediu nossa assinatura... (acho que 

o Fê mandou para lista). Comentei que podemos fazer também um material mais 

voltado pra saúde e eles podem rodar pra gente... 

-quero saber se a CONEP assina e se concordam com a ação pq aí fazemos essa ação 

como CONEP também o documento é mais do mesmo. Só pra dar uma cara nova. Dá 

os motivos de o pq ser contra... Acho que podemos assinar 

-o CRP entra mais como auxiliar pra entrar nas IES 

-o FENPB assinou o Documento 

- depois disponibilizo online o debate que teve na Assembléia Legislativa fiz uma fala 

pela CONEP que ficou ruinzinha, mas que saiu no filme. 

- 2° informe é sobre o CBP, todos viram que as nossas propostas de nome não foram 

aceitas do simpósio, que tínhamos indicado como o representando do MST e a 

psicóloga do CRAS. As outras nossas atividades já foram encaminhadas, mas falta 

algumas coisas para preencher. Vou encaminhar pra lista assim que mandarem 

 

David: 

-Luis, aqui em Fortaleza também existe uma mobilização contra o Ato Médico puxada 

pelos conselhos, mas eu to querendo puxar um movimento estudantil que ainda vai 

sair, quando eu voltar pra realidade  

-Aqui em Fortaleza o Conselho de Fisio e o Sindicato dos Psicólogos estão atuando em 

uma parceria contra o Ato Médico. O conselho de Psi está ajudando debilmente pq, 

pois apesar de o presidente do Conselho ser uma pessoa muito massa de se trabalhar, 

o resto do conselho não o é. 

-A frente organizou uma mobilização na Praça do Ferreira parece que foram 400 

pessoas e a mídia não cobriu direito a frente está se reorganizando 

-Minha impressão pessoal? 



Estão esquecendo os estudantes, por isto eu mais outras pessoas chave desse 

movimento estamos vendo uma reunião com CA's dos cursos envolvidos e de todas as 

instituições. 

 

- Lidi: só queria avisar que em relação ao Ato médico vamos fazer uma debate aqui no 

dia 5 de maio, no CCS (centro de ciências da saúde). Chamamos o CRP pra mesa, e o Zé 

tbm vai compor. Mesmo pra divulgar o debate no campus de maruípe, que é do "da 

saúde". Essa será a segunda edição, a primeiro foi feita no inicio do mês, se não me 

engano. E ficou com gostinho de quero mais, a galera de lá ficou animada pela 

discussão, e como o CRP não foi da primeira, marcamos um novo e esperamos que 

eles comparecessem. 

 

- Bel: Queria informar que o pessoal do Terra Livre daqui de SP ocupou nessa semana 

um terreno da Zona Leste de São Paulo. Tivemos um representante participando da 

mesa sobre criminalização dos movimentos sociais, no CONEPSI de SP, em janeiro. 

Pensei de encaminharmos uma moção de apoio, inclusive se conseguíssemos escrever 

um texto, até falando sobre a colaboração deles no nosso encontro,  

Acho que ia ser bom tanto pro movimento como pro Ronaldo, que fiquei sabendo que 

está com depressão, e por isso não tem atuado. Pensei de escrevermos algo sobre o 

nosso reconhecimento pelo movimento deles, e falando até sobre o Ronaldo... 

E também tem a proposta do COREP-SP participar de uma ida pra lá no sábado, vou 

tentar ver o que eles tão mais precisando lá... 

Enfim, é isso. 

 

- Bruna: 

 Bom gente acontecerá no dia 2 de maio a 2a assembléia nacional da anel, no DCE da 

UFRJ (campus praia vermelha), a primeira assembléia ocorreu no DCE da USP, sem 

setembro do ano passado. Agora estamos organizando essa. 

A programação está disponível no blog (anelivre.blogspot.com) 

-segundo informe é que nós da UFPR estamos já organizando a semana acadêmica da 

psico que ocorrerá do dia 10 ao dia 14 de maio com o tema saúde pública! 

 

PAUTAS 

 

-ENEP 

Felipe: 

- 1o temos que subdividir. 

- eu, rafa e marcela estávamos conversando e levantamos as seguintes subdivisões: 

* GTs, caderno de deliberações da conep e programação 

 

- Panorama Geral do ENEP: 

Rafa: Aqui estamos desenrolando principalmente coisas da estrutura geral. Estamos 

com dificuldades de nos dedicar as outras coisas, pq estamos sobrecarregados com a 

estrutura. 

- afinal ta em cima do encontro, e são coisas urgentes. A maioria já ta encaminhada, 

com exceção de parte do alojamento. A outra parte já ta ok. 



- Então precisamos de ajuda por exemplo por questões da ACADPOLI. Nós precisamos 

desenrolar coisas dos NVs, já que são especificas da sede 

- então as outras, podem ser pensadas pelo coletivo, como as ementas das mesas, q 

precisam ser colocadas no papel, já foram pensadas. E demais coisas, isso foi só um 

exemplo. 

- Coisas das outras comissões estão em caminho... O que nos preocupa mais, sem ser 

estrutura, é a questão de grana, pq precisamos pagar as coisas com antecedência e o 

povo n se inscreve 

- n sei se estamos falhando com divulgação, vejo todo mundo fazendo o que pode. 

Mas, o caso é que sabemos que o povo deixa pra depois pra se inscrever. 

- mas realmente, precisamos bater um bocado mesmo nisso, fazer pré eneps, tentar 

ver lances de transporte o quanto antes, pq o povo deixa de se inscrever 

principalmente pq n tem como vir ainda. 

- no caso tentar ver, ou alertar a galera pra se mexer pra isso, enfim. 

 

Marcela: sobre estrutura, estamos tendo problemas em ter certeza de alguns espaço 

principais como p/ aloja mas já estamos vendo outras possibilidades 

- sobre acad 

 Parece que estão fluindo, mas ainda temos poucas atividades, acho que os pre-eneps 

ajudam bastante a divulgar 

- pensamos na nossa reunião de ontem em fazer tipo um videozinho da galera que ta 

organizando p/ passar nos pre-eneps e conseguimos o material gráfico, então teremos 

cartazes que podemos mandar 

 

Felipe: (tenta mandar [os cartazes] no malote das federais... aí podemos pegar por 

aqui. ) 

 

- Marcela: o fê falou sobre a possibilidade de ajuda/empréstimo da PUC. Rafa: Pois 

temos uma divida urgentinha, que podemos devolver  

[o dinheiro] dps com as inscrições. 

- Marcela: tbm tem as passagens p/ o convidados, que vimos num preço comprando 

antecipado,  p/ mesas e tals,  depois vai ficando mais caro. 

- Felipe: eles [CFP] tem vários órgãos de fomento e ajudam bastante com isso... 

Podíamos tirar de mandar o oficio urgente pra eles e já esperar a resposta. Pedindo 

todas e vê o que eles dão 

- Luís: esse ano tem a problemática de ser ano de CNP, CBP e estão comprando a sede 

do CFP...  Sem muito dinheiro para nós. 

-Felipe: mas passagens geralmente sai barato pra eles... Custa nada pedir, mas temos 

que ser rápidos pq eles demoram 

- Rafa: O preço do pacote alimentação saiu por 47 reais, com almoço e jantar dos dias 

25 a 30 de julho. Estamos vendo o preço do café, até agora temos por 2 reais, mas 

queremos um mais barato, tipo 1,50. 

 

Sobre a programação: 

Rafa:  

-pois, a única coisa q surgiu, q me lembro, foi o lance do tempo pros encontros de 

regionais. 



- Felipe: não vi como melhorar, só se atrasar a atividade cultural do dia... 

- Marcela: isso, mas acho mas acho complicado, 22h já é tarde 

Rafa: bom, a única coisa q me ocorreu, foi, de deixar essa noite só pro encontro de 

regionais (sim, acho esse espaço importantão) e deixar o encontre sua região paralelo 

ao cinepsi, no dia anterior. Afinal acho q n vai ter filme p todo mundo ver. Ai tem coisa 

p todo mundo fazer 

 

- Alojamentos 

- Marcela: acho que o mais viável seria a galera chegando a partir da 14 

Dia 24 só aloja, a partir das 14h 

- Rafa: é, isso mesmo, mesmo esquema. Pra se ir conversando logo nos pré eneps. Pq o 

povo de ciências sociais vai ta saindo, e a gente precisa fazer a vistoria de tudo. 

Pra n termos q pagar coisas q eles quebraram, se tiver rolado algo, por acaso 

Encaminhamentos: manter horário de saída às 10h, e o de chegada avisar nos pre-

eneps que só a partir de 14h 

 

GTs 

- Rafa:  

* Mov. Sociais= criminalização de movimentos sociais/ Mídia e MS/ Relação de 

estudantes (me) e MS/ Controle Social. 

 * Saúde= ato médico (conep), lam e saúde mental (Zé Anésio), SUS, residência 

multiprofissional (ver com Leo CE), saúde na Amazônia (marcela), Formação em saúde 

(bel), OS’s (PUC –campinas(fê)). Extensão. 

* Educação = Cotas (falar com Zé), pro uni (Ed – PUC - camp), Avaliações do ensino 

superior (César), reuni (bel), universidades pagas (PUC SP), educação popular 

(Agostinho). PPP e diretrizes (dieguinho) 

* ME= conep, movimento geral, entidades de base, universidades pagas (PUC SP).  

- os nomes em parênteses, são idéias. Não confirmações. Pessoas q pensamos em falar 

p facilitar ou pra indicar pessoas pro espaço. 

- o nosso convidado [ele é psicólogo, pernambucano, e atualmente ta trab. na 

prefeitura. Tem experiência e uma discussão mto boa em Luta antimanicomial mto 

contato com movimentos sociais, durante toda a graduação, sempre esteve 

trabalhando com saúde mental]  do gdv de saúde mental, preparou um gdv e uma 

roda de conversa. Aí, o q  eu pensei, é q essa roda de conversa podia ficar como o GT 

de saúde mental 

- Felipe: fala com o Zé, eu acho. Vê se ele quer da mesmo, se ele não quer dar outra 

coisa se ele achar de boa, deixa o cara pro gdv e pro gt 

 

- Zé: Deixa o nome do cara e deixa-meeu ser (coauxiliar!) [quanto à mesa de saúde 

mental.] 

- Marcela: sobres os GTs é o seguinte, eles estão na programação só somente só, 

temos que ver que debates são os importantes, e ver que seriam os responsáveis por 

eles. Os horários são os seguintes: 

* 26/07 9h – 12 h = Grupo de Trabalho – Psicologia & Movimentos Sociais 

* 27/07 16h – 18h = Grupo de Trabalho – Educação 

* 28/07 08h30minh – 12h30minh= Grupo de Trabalho – Movimento Estudantil 

* 28/07 14h – 16h = Grupo de Trabalho – Saúde 



  

- Rafa: Pois é, aqueles (GTs) foram os que pensamos no conepsi. Mas podem ter (tem) 

muitas discussões super importantes em cada eixo. 

 

- Rafa: hehe e ai povo, idéias pra GTs? 

- Daniel Marimba: resgate histórico do mepsi. 

- Bruna:  

Lembro que no conepsi SP, a gente tinha falado sobre um mesa de "educação que 

queremos" algo assim, tempos um gt parecido? 

 vou sugerir esses: 

 

- aliança entre movimento estudantil e trabalhadores da educação (discutir como o 

movimento estudantil pode contribuir pra luta dos trabalhadores em educação e vice-

versa...mais ou menos isso.) 

- assistência estudantil 

- vestibular/novo Enem 

 

Gts de saúde: 

- Bruna: fundações estatais de direito privado, tem? 

- Felipe: tava em OSs, como tema geral 

- Rava: acho que o compromisso da psi em defesa do SUS 

- Bruna: proponho um de regulamentação da profissão, que tem a ver com o ato 

médico, mas acho que devia ser separado 

- Zé: Acho que deveria ser das profissões em geral, e ficar fora do tema da saúde... 

Claro que discutiria psicologia, mas a discussão que pode ser feita vai além! Então, 

acho que o eixo deveria ser Movimentos Sociais... A questão da regulamentação do 

trabalho trata de toda a questão da forma de enxergar trabalho em nossa sociedade, 

da organização do trabalhador por seus direitos e da forma como isso é 

regulamentado, acho que é Movimentos Sociais! 

Gts ME 

- Felipe: coloca-me no de movimento geral, dai vejo se o Luis quer ficar no 

universidade pagas ou se deixamos pra mais alguém 

- Bruna: aquele outro GT sobre aliança entre movimento estudantil e trabalhadores 

acho que caberia nesse eixo de m.e...e  

- Bruna: resgate histórico do mov. estudantil até os dias atuais 

- Rafa: o resgate do mepsi acho q pode ser a comissão de resgate histórico, e  o do me 

geral, ai a bruninha coisa (facilita) 

- Rafa: nossa relação com entidades psi, entidades de área.  

 

GTS Educação sugestões: 

-Bruna: EAD (Educação A Distância)  

-Felipe: Assistência estudantil 

 

Caderno de deliberações: 

Informe: 

- Felipe: sobre o caderno de deliberações, levantamos no conepsi que seria bom 

termos um caderno de deliberações da conep que seria entregue para as pessoas no 



inicio do encontro. No caderno teria: estatuto da conep, regimento interno do enep e 

deliberações da conep. Eu posso fazer o caderno, só que só tenho o estatuto e as 

deliberações... O regimento interno ainda não existe, alguém pode fazer? Dai eu junto 

tudo, e mais. Quem pode ir atrás de patrocínio pra rodarmos o caderno? Levantamos 

que a casa do psicólogo podia ajudar 

- Rafa: o balanço da gestão podia ir tbm NE. Tipo, o que foi acumulado nessa ultima 

gestão. Principalmente no espaços q continuamos ocupando. Tipo sei La. O lu ta no 

coiso do fenpb, mas n saber o que foi feito antes ali. e etc 

- Felipe: quem conhece de regimento interno de encontro aqui e podia escrever o do 

enep? 

- Luis:  o que cada comissão podia escrever um relatório, sobre qual foi à atuação que 

realizou, podendo ser colocado nesse caderno... até mesmo, tipo uns que não rolou. 

pq isso despertaria pra gente começar a refletir sobre como organizar a CONEP, a 

galera de Ctba tem o regimento do ENEP de 2007... 



- Felipe: não sei lu, é que no conepsi pensamos em um balanço da gestão bem 

completo... atuação no fenpb, fenex, balanço da ações do ato médico, do enade... 

seria bom isso entrar no caderno, mas caso não de tempo, mandamos online pra 

galera e colocamos no blog. 

Luis:  na real seria tudo isso, pensei numa proposta de organização agora, mas se já 

tiraram uma no conepsi, melhor ainda. Mas alguém podia escrever um projetinho, tipo 

numero de folhas, espaço que eles teriam para poderem anunciar o que querem, tipo 

se é só o logo e coisas assim. que super entro em contato com ele 

Felipe: dai quem pode fazer o projeto? tipo escrever o numero de paginas, quantidade, 

espaço para eles e etc? 

Luís: Posso escrever isso, mas preciso de ajuda... preciso que me mandem fotos da 

estrutura, texto de apresentação, logo do ENEP e coisas assim... que aí posso escrever 

o projeto... vc me mandam? luisfernando1895@gmail.com 

 

 

ENCAMINHAMENTOS: 

- Bruna vai mandar na lista, uma ementa dos GTs sugeridos por ela 

- Mandar um ofício URGENTE ao CRP, pedindo passagens para os convidados das 

mesas. 

- deixar a noite do dia 28 somente para o encontro de regionais, e na noite do dia 27, o 

encontre sua região paralelo ao cinepsi. 

- Próxima reunião dia 02.05, com pontos de pauta EIV e cartilha das entidades de base. 


