
Ata da reunião do COREP-SP realizada nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2012.

Escolas presentes: UNIFESP, USP, Metodista, Uniban/Anhanguera, São Camilo, PUCCamp, PUC-
SP. 

Os espaços de reunião do COREP-SP constroem um espaço de formação e serão realizados 
textos sobre estes espaços para ser divulgados nacionalmente sobre as reflexões do coletivo 
que contribuam com os outros espaços do MEPSI. Além disso, este texto será divulgado pelo 
próprio COREP-SP em seu blog.

Para encaminhar o texto sobre o espaço de formação da última reunião, com o tema 
de Educação, Davi (Metodista) irá fazer um esqueleto do texto e as outras pessoas que 
participaram ajudam a finalizar o texto por e-mail. 

Foi sugerido que as reuniões do COREP-SP também sejam intituladas pela formação que será 
construída numa tentativa de ser mais atrativa para os estudantes.

ABEP: Thiago (PUC-SP) irá representar a CONEP e estará atuante na construção do COREP-SP 
no espaço, Flávia (Metodista) e Ivani (Uniban/Anhanguera) irão ao encontro e ajudarão neste 
trabalho.

Em relação a que tipo de intervenção realizaremos na 2º Mostra de Nacional de Práticas 
Psicológicas, que acontecerá em setembro, discutiremos em futuras reuniões.

Divulgação:

Foi elaborada uma carta que será utilizada para auxiliar a divulgação do COREP-SP NAS IES com 
contatos e chamado para a próxima reunião. 

O blog do COREP-SP será atualizado e postará atas das reuniões e materiais que o coletivo vier 
a construir.

Também será criado um perfil e grupo no facebook para facilitar as comunicações.

Zé Fernando (São Camilo) fica responsável por esta tarefa.

Curso de formação:

Metodista tem interesse de fazer o curso de formação do coletivo 13 de maio: “Como funciona 
a sociedade”, e colocou a proposta do COREP-SP acampar essa formação. Flavia (Metodista) 
irá ver com o coletivo a organização deste espaço e Carlos (UNIFESP) irá reservar o espaço do 
DCE da UNIFESP. Depois ser divulgado para todas as escolas do Estado.

Programação:

Próximo encontro: Dias 31/03 e 01/04 em São Paulo na sede do DCE da UNIFESP.

1º dia 2º dia

Finalização da discussão sobre Educação Discussão sobre repressão nas universidades



Construção de material sobre Pagas Organizativo COREP-SP

 

Enfatizou-se a construção de formação no primeiro dia e a organização no segundo dia.

Discutir o 3º tema do mesmo texto deste COREP-SP e em seguida fazer um texto sobre pagas e 
divulgar esse materia.

O COREP-SP não precisa ser especificamente para um tema; assim fica a discussão de 
repressão nas universidades para a próxima reunião e sobre licenciatura no curso para reunião 
em abril.

Discutir como é nossa atuação para o ENEP e construção do EREP-SP.

Fortalecer a discussão sobre a construção do EREP nas escolas a partir das idéias sustentadas 
na próxima reunião.

Discutir sobre LAM nos espaços do COREP-SP e garantir uma formação em abril.

Indicativo de abril a reunião ser em Campinas – com espaço de formação sobre LAM – Mariana 
ira ver sobre convidados (pessoas que tem acúmulo sobre e que já participaram do COREP-SP).

Futuramente o COREP-SP ter espaço para formação sobre Ato Médico.

Em relação a campanha financeira, indicativo de ao menos duas pessoas pensarem em como 
fazer.

Para passar nas universidades foi organizado a participação dos estudantes nas diversas 
universidades, seguindo esta lista, com prazo de passagem até o final de abril:

UNIFESP/ SANTOS  
Contato: (11) 8587-0695, Carlos; daunifespbs@gmail.com, Daniel.; 
Quem vai: Flávia (Meto), Gui (USP) 
 
METODISTA/ SÃO BERNARDO 
Contato: (11) 8265-1710 flavia.beta@gmail.com, Flávia. 
Quem vai: Ivani (Uniban), Thiago (USP) 
 
USP/ SÃO PAULO 
Contato: (11) 7997-6556 Carla. 
Quem vai: Ivani (Uniban), Carlos (UNIFESP) 
 
UNIBAN/ SÃO BERNARDO 
CONTATO: (11) 8504-996 ivani.oliveira.psi@gmail.com, Ivani. 
Quem vai: Carla (USP), Mêto 
 
PUC/ CAMPINAS 
Contato: (19) 8156-9554 marianalmp46@gmail.com, Mariana. 
Quem vai: Gui (USP) e Thiago (PUC-SP) 
 
PUC/ SÃO PAULO 



Contato: Thiago: thiago_rpdl@hotmail.com 
Quem vai: Carlos (UNIFESP), Carla (USP), Andrielly (USP) 
 
UNIVERSIDADE SÃO CAMILO/ SÃO PAULO 
Contato: Zé Fernando: josefernando.ac@hotmail.com 
Quem vai: Carla (USP), Thiago (USP), Andrielly (USP) 
 
UFSCAR/ SÃO CARLOS 
Contato: jusmbayer@gmail.com, Jujuba (Júlia) 
Quem vai: Daniel (UNIFESP), Mariana (PUCCamp) 
 
UNESP/ BAURU 
Contato: cadsuara@yahoo.com.br, carmenadsuara@hotmail.com, Carmem. 
Quem vai: Daniel (UNIFESP), Mariana (PUCCamp) 
 
FACULDADE SÃO FRANCISCO/ CAMPINAS 
Contato: (19) 9402-8188 Patricia 
Quem vai: Mariana (PUCCamp), Maruan (PUCCamp), Thiago (PUC-SP), Gui (USP) 
 
SÃO JUDAS/ SÃO PAULO 
Contato: (FALTA!) 
Quem vai: Carla (USP), Thiago (USP), Andrielly (USP) 
 
FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ/ SANTO ANDRÉ 
Contato: (FALTA!) 
Quem vai: Ivani (Uniban), Flávia (Meto), Stephanie (Meto) 
 
ANHANGUERA 
Contato: Ivani 
Quem vai: Luiz Henrique (Meto), Stephanie (Meto), Carlos (UNIFESP) 
  


