
Reunião - CONEP - 02/09/2012

Presentes: Allan - allan1409@gmail.com (São Camilo – ES), Bárbara (São Camilo – 
ES), Thiago (PUC-SP), Carlos (UNIFESP), Fee (PUC-Rio), Gervásio (UFG), 
Victor (USP), Luan (UFGD), Henrique (UFMT), Naiana (UFMT), Waléria (UFMT), 
Sergim (UFPB), Roosevelt (UFC), Raquel (UNESP – Bauru), Zé Anézio (UFES), 
Eduarda (UNIVAG), Nayara (UFMT), Catiana (FMU-SP), Hudson (TO – Qual a 
IES?), Zé Fernando (São Camilo-SP)       

Pautas: 

-GT Genero e Sexualidade

- CONEPSI Fortaleza

- Articulações Regionais e Estaduais

- FENEX

- mesa CONEP na Mostra

-Ouvidoria Antimanicomial

Organização: carlos eduardo costa diz
quem não sabe como funciona a reunião

aqui está escrito a metodologia: 
https://docs.google.com/document/d/1GW2zhg4g7iwKKioPdWqNfe3lxzsHJs36kxTA_tYDwps/e
dit

Thiago PUC-SP says:

Gente, eu vou ficar com as inscriçoes e o carlos com a relatoria então, pode ser?

Informes: 

1 - carlos eduardo costa diz
Ontem houve reunião da ABRAPSO na puc-sp, alguns membros da conep e corep-sp estiveram 
presentes e colocamos a questão daquele espaço de estudantes não estarem da discussão que 
se colocava sobre a formação em psicologia, logo depois nos convidaram a participar da mesa 
da plenária final, e solicitaram que mantivéssemos contato estreitando o contato das duas 
organizações, além disso conseguimos contato com estudantes de universidades que ainda 
não havia acesso, como uninove. 

2 - Sergim (UFPB) says:

sou estudante da UFPB, e como algumas demais instituições federais estamos em greve 
docente. na ultima quarta-feira, estivemos, em forma de protesto, ocupando a reitoria do 
campus I (João Pessoa)

temos uma programação articulada para a continuidade da atividade de ocupação até a 
quarta-feira próxima, que é quando ocorre assembléia do sindicato docente daqui. a ocupação 
se faz solidária a causa dos professores, visando que também somos contemplados por suas 
pautas reivindicatórias

o centro acadêmico de psicologia e o coletivo canto geral (coletivo do curso) estamos apoiando 
e encabeçando a movimentação



bom, as reivindicações do movimento estudantil são: RU para todos, investimentos em livros 
para a biblioteca central, estruturação da creche universitária...

eu não me recordo de todas as pautas neste momento, mas disponibilizo aqui um vídeo que 
fizemos na ocupação e fala um pouco sobre o que tá acontecendo

http://bit.ly/O5f1Og

Proposta: então, se fosse possível, gostaríamos de solicitar a CONEP uma carta de apoio à 
ocupação

Encaminhamento: carlos eduardo costa diz
sergim, poderia fazer já q esta mais proximo e manda no e-mail p aprovarmos e divulgarmos?

q acha?

Sergim (UFPB) says:

massa, massa! eu ia me candidatar, mas como não faço parte do grupo gestor atual, pensei não 
poder

Thiago PUC-SP says:

magina, basta que a proposta de moção para pela lista do coletivo gestor

3- CAPsi UFMT says:

CAPsi UFMT - devido a nossa conjuntura atual na Psicologia campus UFMT - Cuiabá 
começaremos a discutir sobre o Boicote ao ENADE e sobre a Reforma Universitária

pois como entramos pelo REUNI 1 já sofremos algumas consequências, e agora passaremos 
por um revisão de currículo que aponta para algumas mudanças pautadas no REUNI 2, emtão 
temos que nos formar sobre o assunto

GT Gênero e Sexualidade

carlos eduardo costa diz
o gt foi reformulado do q era na gestão anterior

não discutimos de fato quem iria iniciar esse gt, podemos verificar se o pessoal q tava ta afim 
de tocar

e a comissão de mobilização estudantil dar suporte

Esclarecimentos: 

1- Roosevelt (UFC-Fortaleza) says:

Qual a discussão específica a respeito desse GT? A construção, o encaminhamento...

CAPsi UFMT says:

O GT existia antes como GT Diversidade, que foi tirado no Conepsi Rio, em Janeiro

Mas ficou sem atividade desde então

Roosevelt (UFC-Fortaleza) says:

Então a prosposta de pauta é "reativa-lo"?



CAPsi UFMT says:

No ENEP teve a mesa diversidada

onde o debate foi bem acalorado e houve a necessidade de a CONEP ter um debate em 
gênero e opressões

nas discussões sobre espaços auto-organizados foi visto como uma forte demanda

O GT começa como Gênero e Sexualidade, que engloba feminismo, LGBTs, negritude

caso haja demanda começa a articulação de GTs auto-organizados

no caso o GT de mulheres já exite

carlos eduardo costa diz
p acrescentar: gt serve p estudantes se organizarem e se aprofundarem sobre um tema p 
fomentar o debate e levar p o resto da conep e para o resto dos estudantes esse acúmulo

CAPsi UFMT says:

Eu queria saber como está funcionando a metodologia dos GTS

Thiago PUC-SP says:

Atualmente a CONEP possui unica e exclusivamente esse GT, entendo que ele possui 
autonomia para se organizar como bem entender. Muito provavelmente ira funcionar a partir 
de reunioes online e uma lista de e-mail.

carlos eduardo costa diz
pode realizar uma lista ou usar a mesma da conep, q eu sugiro, pq tosdos os outros q não 
estão no gt podem se apropriar, penso q a partir da forma como o gt de organizar pode ser 
realizado atividades

para divulgar o debate q o gt se propoe, como construção de cartilhas e tals

mas o gt tem total autonomia p pensar as formas de agir

Thiago PUC-SP says:

então, eu concordo que a metodologia de reuniões online e lista de e-mails é meio complicada

basta ver a dificuldade que tivemos no passado de tocar esses GTs

mas é bem dificil pensar em algo radicalmente diferente disso para um grupo de trabalho a 
nivel nacional

acho que ter uma pessoas responsavel por garantir as reunioes, marcando eles e cobrando a 
participação das pessoas pode ser bom tb

2- Roosevelt (UFC-Fortaleza) says:

enfim, gostaria de saber se esste é o momento ou não para isso também, podemos propor outros 
GT's? Em que espaço? Com quais pré requisitos?

carlos eduardo costa diz
p haver gt's

os locais de deliberação são: o enep e os conepsi

(me avisem se estou errado)

só peço p q tomem cuidado

com o q aconteceu com a gestao anterior q fizemos varios gt's

e poucas pessoas p tocarem eles



o q os deixou bem esvaziados por tentarmos tocar varios debates ao mesmo tempo, não 
tocamos tudo o q nos propomos

por isso, talvez é mais interessante focar mais debates centrais, fomentar a aproximação com 
os estudantes e conquistar mais estudantes

p fortalecermos nossa conep e então aprofundarmos o debate

mas é só minha opinião, acho q podemos debater mais no proximo conepsi

Zé - UFES says:

Eu só queria trazer uma compreensão minha do que tiramos na última plenária final...

Acho que em nenhum lugar no caderno de deliberações tá escrito que não podemos criar 
novos GT's, mas eu gostaria chamar atenção para algo que acho que foi clima presente na 
plenária final...

Não devemos nos prender a esse clima, mas acho importante a gente não jogar no lixo esse 
acúmulo sentimental...

Esse clima, esse sentimento, era exatamente de "vamos focar nas cinco comissões e nos 
articuladores o que a CONEP tem que fazer nessa gestão, e ver se funciona melhor do que o 
modelo de coletivo gestor cheio de GT's"...

Sugiro que a gente não se perca desse norte...

Encaminhamento:

CAPsi UFMT says:

Eu estava um pouco confuso em relação ao gt, mas pelas falas eu fiquei bem contemplado

e eu posso ficar responsavel pela organização do GT Gênero e sexualidade

e com a prática a gente vai vendo a melhor forma de organiza-lo

e não deixar a conep perder acumulo nesse assunto

No caso é eu Henrique - UFMT

CONEPSI Fortaleza

Roosevelt (UFC-Fortaleza) says:

Bem, falei com o Cristothe

e ele disse que com toda certeza

teríamos o DCE à disposição

que seria o espaço onde aconteceria o CONEPsi

e o local para dormir

já tem proposta de data fechada?

Thiago PUC-SP says:

ainda não

Roosevelt (UFC-Fortaleza) says:

bem, eu gostaria de acrescentar

que existe uma participação do pessoal de sobral

e que eles estarão presentes no CONEPsi



carlos eduardo costa diz
com a proposta de data acho q podemos (e devemos fechar hj), além disso p organização da 
programação, podemos criar uma pequena e rápida comissão p fazer isso, esse conepsi eh 
fundamental p dar inicio à construção do enep, e lembrar q além disso precisamos fazer um 
espaço de formação.

legal q vai dar certo de ser em fortaleza, só precisamos pensar conjuntamente como viabilizar a 
ida de pessoas p este conepsi.

CAPsi UFMT says:

É muito importante tirar a data

por que ja temos que começar a pedir auxilio da universidade

e se nao conseguir ver os preços de passagem e tals

Roosevelt (UFC-Fortaleza) says:

Então, podemos marcar pra todo o outubro ou tem alguma preferência de data?

CAPsi UFMT says:

Não chocando com o EREP

Roosevelt (UFC-Fortaleza) says:

é o seguinte, não podemos fechar a data hoje porque precisamos da palavra final do DCE

mas podemos tirar as propostas e tirar data pra confirmação.

Zé - UFES says:

Eu tava olhando um calendário aqui e vi uma data muito da gostosa que é o dia quinze de 
novembro, dia da proclamação da porcaria da república... É uma data boa (deduzo eu) porque 
é numa quinta, o que provavelmente nos permitiria ter sextas enforcadas por todo o território 
nacional! Assim sendo, a gente tem no mínimo quatro dias!

É claro que temos a possibilidade de as federais pós greve não quererem enforcar, mas acho 
que é um preço justo a se pagar pela liberdade de não sermos mais um império! Portanto, eis 
a proposta anezística: 15 a 18 de novembro, CONEPSI Fortal, terra de luz, e viva Ednardo! Mas 
tem um porém: novembro é longe?

carlos eduardo costa diz
como proposta de data eu penso dias 12, 13 e 14 de outubro, visto q dia 12 é feriado, acho q 
dá, com relação a organização da programação sugiro uma ou mais da sede, e mais pessoas da 
conep, principalmente veteranos p ajudar com suas experiências de conepsi's... 

Roosevelt (UFC-Fortaleza) says:

Esclarecimento: dia 12, 13 e 14 é o EREP

Outubro

Thiago PUC-SP says:

Então, acho que a data de novembro é uma possibilidade, para n conflitar com o conepsi e 
possibilitar um tempo maior para agente ver a questão do transporte. Porem acho que deve 
ficar claro para todos a necessidade de garantir o fechamento da campanha de formação em 
uma reuniao on line o quanto antes então

se agente for esperar até novembro para formularmos açoes concretas da CONEP a respeito 
do assunto ja teremos perdito um semestre

efim, acho que se formos encaminha para novembro temos que fechar a camapanha nessa 
reuniao ou em uma proxima em um futuro bem proximo, tipo, menos de uma mes

carlos eduardo costa diz



a data de 15 de novembro é bacana, mas ta longe, como em outubro nao vai rolar, penso se 
podemos fazer no feriado do dia 2 de novembro, serão três dias, mas pelo menos não fica tao 
longe (não sei se estou muito precipitado, mas acho importante não haver muito espaço entre 
as reunioes presenciais pelas ações q deliberamos, como o thiago ja mencionou), talvez o 
conepsi seguinte, podemos fazer com ma

Roosevelt (UFC-Fortaleza) says:

02 de novembro é ABRAPSO N/NE

Esclarecimento:

1-Roosevelt (UFC-Fortaleza) says:

Esclarecimento: O que seria a campanha de formação?

Zé - UFES says:

a campanha sobre formação e currículos é um projeto dessa gestão atual da CONEP, que a 
gente definiu no último ENEP...

É o fruto de um acúmulo que acho que vem desde o ENEP São Paulo, nessa montanha russa de 
emoções que é a conjuntura do Movimento Estudantil...

E que no ENEP Cuiaba, cujo tema era rumos da profissão pós 50 anos, decidimos que iríamos 
reunir as atividades da CONEP em torno de uma grande campanha que iria durar a gestão 
inteira...

nesse primeiro semestre de gestão, que vai até dezembro, focada no eixo educação, daí entra 
ENADE, entra a questão das greves nas federais e etc...

E no segundo semestre da gestão (2013/1), a campanha se focaria mais ou eixo saúde, 
tratando de coisas ligadas à contra-hegemonia da profissão mais no que tange ao eixo da 
saúde, contra a privatização do SUS, Ato Médico, Luta Antimanicomial, etc...

É digamos o assunto centrar que a CONEP vai encher o saco do Brasil durante os próximos dez 
meses: formação em psicologia, mudança nos currículos e contrahegemonia da profissão!

Roosevelt (UFC-Fortaleza) says:

Massa, mas pragmaticamente, o que é para ser feito?

Zé - UFES says:

Exatamente: o que é pra ser feito pragmaticamente? Isso é o que temos que decidir nas 
reuniões virtuais, nos pontos de pauta a seguir (por exemplo, encaminhar ações do ENADE)

2- carlos eduardo costa diz
gostaria de um esclarecimento

abrapso n/ne é só dia 2?

Roosevelt (UFC-Fortaleza) says:

n

1, 2 e 3 de Novembro

Maceió - Alagoas

Encaminhamento:



carlos eduardo costa diz
bom, visto estas questões

acho q devera ser indicativo destes dias 15, 16 e 17 e 18 de novembro

mas já tiramos hj, pessoas tanto da sede como outros (de preferência veteranos), p ajudar na 
construção

da programação e do evento como um todo

CAPsi UFMT says:

sobre a programação do CONEPsi, o que acham de pedirmos para cada região mandar uma 
descrição de sua conjuntura atual para podermos articular os pontos a serem focados na 
discussão? Porque como dissemos anteriormente aqui estamos na iminência de uma revisão 
de currículo, então temos que focar no posicionamento na CONEP frente a essas situações que 
os cursos estão sofrendo, até pra galera ir

sentindo que a CONEP ta presente em relação aos estudantes

Thiago PUC-SP says:

então fica para dia 15 a 18 de novembro, fecho? isso se for rolar o dce neh

e a comissão?

eu me proponho a compor ela, quem mais?

Roosevelt (UFC-Fortaleza) says:

Eu

Nayara UFMT says:

eu

Thiago PUC-SP says:

beleza, agente se organiza na lista

Articulações Regionais e Estaduais

Thiago PUC-SP says:

A CONEP formula açoes e pautas para serem debateidas e realizadas nas diversas 
universidades de psicologia do brasil

aqueles que se propoem a serem articuladores da conep são justamente pessoas 
comprometidas em tornar nosso encaminhamentos realidade

se é uma diretriz da conep debater curriculo atravez de atividades nos centros academicos

o articulador é a pessoa que vai pensar na atividade, chamar alguem para fazer uma facilitação, 
preparar um material etc...

acho que pelo menos é isso que temos como acumulo da função atualmente

Zé - UFES says:

Quero dar um exemplo concreto da articulação regional...

A coisa do ato contra a Clínica Santa Isabel, que fizemos aqui, foi uma iniciativa que não surgiu 
da CONEP, surgiu de estudantes da São Camilo, lá de Cachoeiro, como a Bárbara, que tá aqui 
na reunião, e que nunca tinham tido contato com a CONEP, mas a galera acolheu o apoio que 
nós do CALPSI-UFES oferecemos, como articuladores da CONEP no ES...

Assim como a gente acolheu a galera também...



Devido ao clima de coronelismo que reina na cidade de cachoeiro, e ao poder político e 
econômico que a clínica tem...

A gente achou que seria interessante evitar a exposição pessoal dos estudantes de cachoeiro 
que estavam à frente do ato...

e que não têm ainda um CA pra respaldar coletivamente a ação deles...

e aí pudemos ter esse respaldo via CONEP...

Isso é um exemplo de ação concreta da articulação regional que a gente teve recentemente...

Por fim, a gente passou nas salas chamando a galera da São Camilo e da UNES (outra 
faculdade de cachoeiro com curso de psicologia) pra participar do ato...

De quebra a gente apresentou a CONEP...

muita gente teve contato com o ME pela primeira vez na vida...

E é nessas passadas que a gente conhece as realidades dos diversos cursos e fica sabendo 
como pode, enquanto executiva de curso, acompanhar cada realidade...

carlos eduardo costa diz
sobre esta questão de articulação, penso se talvez não conseguimos consolidá-la, realizando a 
campanha de formação e profissão, organizando material desta campanha e divulgando p os 
estudantes e solicitando fotos e outros materiais sobre o uso do material da campanha p 
vermos e nos incentivarmos a manter a articulação, talvez sendo mais palpavel para a 
aproximação com outros estudantes e outras universidades

victor_eiji_yamada says:

ha pouco tempo atrás houve a semana de psicologia na usp e o pessoal debateu o que faltava 
no currículo para colocar na semana

não notei a presença desta campanha específica supracitada mas muitos temas relevantes e 
coincidentes parecem ter surgido

como a falta de críticas contra o  diagnóstico no currículo, além de falta de conhecimento dos 
direitos dos usuários da rede de saúde mental

outros temas surgiram, como faltas, exemplo da religião, fenomenologia, história da filosofia, 
etc, tudo relacionado ao novo currículo (eu pesssoalmente curso ainda o antigo)

como articular entre si diferentes carências curriculares de diversos cursos de psicologia?

como combater inimigo ideológico tão heterogêneo? fim

Nayara UFMT says:

sei quem intervem, mas tem uma pá de gente q não faz intervenção, tanto aqui no msn qto no 
email. temos que pensar em como podemos tornar a conep mais possível/acessivel para os 
estudantes. para isso saber onde realmente temos inserção, quem são as pessoas que estão 
acompanhando e tocando atividades da conep. 

e ai surge algumas duvidas sobre como saber onde estamos colocando o pezinho da conep.

existem os articuladores da conep, alguns nao apareceram em nenhuma reunião até agora.

como iremos articular isso saca... como chegar em lugares onde não temos articuladores... 
teremos responsaveis por cada regiao... uma das comissões ficara responsavel por isso... são 
perguntas, tem mais por aqui, mas preciso saber se essas primeiras são questões realmente ou 
apenas confusões

Zé - UFES says:

Então, era só um acréscimo na minha fala anterior:



acho que temos que ter em foco que a pauta anterior (campanha sobre formação e currículo, 
todo o debate sobre a profissão que queremos construir ser diferente da profissão que está aí 
hoje) vai ser concretizada cotidianamente nas ações dos articuladores regionais...

É no corpo de quem articula a CONEP em cada região, que a CONEP vai existir em sua 
concretude corpórea...

E que sua campanha vai tomar corpo...

Então acho que o PRIMEIRO papel de toda e todo que tá no papel dos articuladores regionais 
é: vestir o corpo com o espírito da construção de uma outra psicologia, de uma outra 
profissão, que ao contrário da atual, é pautada no anticapitalismo e na construção de uma 
outra sociedade, enfim...

Thiago PUC-SP says:

concordo com o carlos que pensar em formas de concretizar nossas açoes se torna muito mais 
facil a partir do momento em que temos politica ja encaminha para tocar

logo acho que é nossa prioridade formular ações concretas dentro da campanha

Catiana FMU-SP says:

eu penso que assim como a nay disse, tem muito articulador que se inscreveu e nem participou, mas 
tbm acho que existem os iniciantes que estão disposto a tentar mas que assim como thiago e carlo 
disse precisa de uma campanha mais forte e um auxilio para que  a CONEP  e o ME possa ser mais visto 
nas  universidades desse brasil

na minha facldade por exemplo existe muitas pessoas que com certeza tem vontade de ir atrás do ME 
porém,  por não saber  e sua existencia se cala dentro da propria sala de aula se sentindo refém, eu 
tento da melhor forma possível espalhar o pouco conhecimento entre eles mas  falta um algo mais!

luanschwinn says:
Bom, em questão da articulação regional  ou estadual,  ainda nao sei  o que vai  rolar 
aqui  pro ms.   Conversei  com 2 representantes  da UFMS (Corumba e Campo 
Grande),  que não foram no ENEP sobre a possibilidade dessa articulação e a 
representante  de Corumba,  a Tathiane,  ficou empolgada e tals.  Então gostaria  de 



saber como devo agir  enquanto articulador regional,  lembrando que estou 
passando as. . .  
informações discutidas  na CONEP a eles,  dai  fica essa pergunta,  alem das 
informações o que posso fazer para essa articulação? Vi  a  tathiane em um encontro 
promovido pelo CRP e conversamos um pouco sobre isso,  dessa dificuldade de 
comunicação sofrida aqui  no MS pelo menos.  :/  
Encaminhamentos:

1-carlos eduardo costa diz
então, assim q consolidarmos o material da campanha vai ficar mais fácil fazermos esta 
articulação com os estudantes

enquanto isso fica mesmo obscuro pensar em como se aproximar

então, sugiro q a comissão de mobilização termine o material (o q ja esta acontecendo)

caSO, seja necessario uma reuniao convoque todos, mesmo q nao participe da comissão

e então poderemos investir nesta articulação

com o material, podemos avançar na aproximação dos estudantes com a conep

Thiago PUC-SP says:

Só um pitaco nisso que o carlos falou, acho q ao lançar esse material da campanha pode sair 
junto um texto esclarecendo o papel dos articuladores nesse processo

2-Nayara UFMT says:

concordo com a fala do carlos q a aproximação maior com os estudantes se dara na campanha

mas temos que pensar q já existem estudantes proximos, um numero significativo de 
estudantes de regiões diferenciadas

sei que as tarefas dos articuladores ficará mais certa na campanha

que teremos material especifico para passar



e uma comissão para acompanhar isso .... proposta: ME

no cadastramento dos cas

e tbm na ultilização dos materias que a conep já produziu

consolidar nossas informações e começar a construir as pontes

traçar um caminho simples por agora

q se consolide na campanha

e q vá p depois dessa campanha

é só imaginar essa cena gente

acabei de entrar em contato pela primeira vez com a conep

o que faço agora??

a gente sempre encaminha as pessoas para as reuniões

mas eu acho que as reuniões não são assim tão atrativas e nem dizem sobre o que é realmente 
a conep

o q qro propor é que a gente tenha esse primeira recepção já pensada entre todos saca

sei q a gente tem as conversas q vamos trocando e cada um vai passando aquilo q tem 
acumulo e tals

e isso deve acontecer

só acho que a gente tem que pensar qual material podemos passar para os novatos

e o que podemos apresentar de coisas que eles podem se inserir

emails, gt, facebook, construção de campanha, cadastro, reunião virtual, conepsi....

são mtas coisas

enfim, pensar nessa linha aí

3- victor_eiji_yamada says:

em relação a campanha, também sou novato aqui, mas não na luta antimanicomial, o que faria 
eu me sentir mais informado a respeito do segundo eixo

mas não do primeiro

posso ajudar mais na parte da saúde do que na da educação de que não entendo

mas estamos aí para ajudar na campanha, por favor me orientem sobre o como

fazer

4- Zé - UFES says:

Acho que o que temos de mais urgente é fazermos um material explicativo da CONEP, em 
vários aspetos, e tal... Isso vai rolar e eu vou repassar pra vocês também, gente!

Esclarecimento:

Bah São Camilo-ES says:

Desculpa interromper sem me inscrever, mas não temos CA na são Camilo-ES, 
neste caso quem receberia os emails com os materias?



Zé - UFES says:

Você ou outra pessoa que der o nome, Bárbara...

Questão de ordem:

Nayara UFMT says:

gente, o hudson pediu p eu passar algo aqui p vcs

Apresenta lá essa proposta por mim: CONEP e leva essa bandeira na sua região, integrando os 
alunos e articulando propostas de intervenção no próprio espírito do que é o CONEP. Me 
parece que não tem nenhum articulador no estado do Tocantins, eu gostaria de fazer esse 
trabalho aqui no meu Estado (Tocantins) mesmo antes da CONEPSI. Na vdd meu C.A. já faz 
esse trabalho, mas acho que com o apoio do CONEP teremos maior voz, e seremos melhor 
ouvidos até mesmo pelo CRP. No momento enfrentamos um problema com a questão de 
nomenclatura da formação, bacharelado ou bacharelado – formação psicólogo. (Isso é outra 
história)... Alem disso sou muito bom na parte publicitária, acho que posso ajudar o 
movimento com divulgação dos eventos, venho acompanhando a CONEP desde o ENEP, e me 
parece que vc’s s sempre deixam a desejar nisso. FIM

....ele pode ajudar na comunicação...

carlos eduardo costa diz
como encaminhamento, nay vc pode auxiliar ele a se interar e efetivar essa atuação da 
comunicação?

Nayara UFMT says:

sim

FENEX:

carlos eduardo costa diz
O FENEX é um espaço que as entidades ou executivas dos cursos se encontram e se articulam 
(conep pela psicologia, exneef pela educação física, enesso pelo serviço social e por aí vai...)o 
próximo fenex, foi proposto p ser em sp, e a conep tinha se colocado a ajudar na organização, 
mas esse FeNEX ta um problema, pq a data q as outras executivas estão querendo é a mesma 
da 2 Mostra, ja falei q p a gente fica dificil, pois ja reservamos o espaço do dce unifesp p a 
mostra, ou a gente faz em outro local por sp ou cidade proxima, ou outra data.

Encaminhamento:

Zé - UFES says:

Eu acho que a gente tem que resolver isso mesmo em reunião virtual das executivas e dizer 
que pra gente é inegociável a data da mostra, assim como foi inegociável a data desse feriadão 
pra executiva de educação física! Nós poderíamos se fosse ao final da mostra, mas pegando a 
mostra pra gente não dá e a gente bate pé!

Não acho que devemos achar essa data em reunião da CONEP e sim em reunião das 
executivas...

Mesa CONEP na Mostra:

carlos eduardo costa diz



eles nos solicitaram participar de uma mesa no evento

basicamente sobre o tema dos 50 anos da profissão e tals

o Thiago se propôs a ficar na mesa

mas que a fala fosse construída coletivamente na lista de e-mails

mas aí devemos pensar em quem pode dar o pontapé inicial, se a proposta for aprovada

Zé - UFES says:

Minha sugestão é meio óbvia, de a gente dar o tom falando sobre o tema da nossa campanha, 
ou seja, como essa profissão precisa tomar outro rumo!

um rumo transformador e não esse rumo de manutenção que a profissão tá hoje...

carlos eduardo costa diz
se não houver discensso com a pontuação q fiz, peço q as pessoas se manifestem e no final 
tiramos alguém p iniciar a construção dessa fala, lembrando q a mostra

eh dias 20 a 22 desse mês

então teria q começar logo

Esclarecimento:

Catiana FMU-SP says:

a mesa será na mostra agora?

carlos eduardo costa diz
a mostra é nos dias 20 a 22 de setembro, não sei em q dia desses será a mesa

o thiago ta mais proximo da questão

Encaminhamento:

Bah São Camilo-ES says:

Acho que poderíamos falar na mesa a partir da idéia do Zeh, de propor uma 
Trans-Formação, de Re-Inventar fazeres outros, usar da problematização, da 
práxis como ponto de partida! Pensar no compromisso social, sujar-se com ele! 
Estar implicado com questões sociais e para além disto! Lutar por mudanças! 
Estar realmente implicado com os modos de se fazer psicologia no Brasil.

refletir sobre as naturalizaçõers

sobre as acomodações

de mtos de nós!

Bah São Camilo-ES says:

eu acho que dou conta

se vcs deixarem

Eu e Zeh podemos fazer isso

Zé - UFES says:

Exato!

Ouvidoria Antimanicomial:

Zé - UFES says:



1 - Sei o quão difícil é uma reunião virtual... Sei que é chato, cansativo, que ninguém queria 
estar aqui e que a gente tá tendo que se dedicar a coisas muito menos importantes do que 
outras questões que nossos hormônios demandam de nós no nascer da noite de um domingo, 
mas gostaria de chamar atenção para o fantástico que há por trás do patético dessa situação:

Quando as idéias que agora estão (naturalmente) ainda muito enevoadas, estiverem 
concretizadas como resultados, a gente vai ver que isso aqui valeu alguma coisa... E depois a 
gente vai ficar por décadas lembrando com saudades "daquela época em que a gente ficava 
fazendo reunião virtual pra articular a campanha de psicologia contra-hegemônica? Ai que 
saudade ficar caçando data pra FENEX"

Calma, gente, depois é que a gente sente que foi bom! Na hora sempre é meio espremido que 
nem cana virando bagaço, mas daqui a pouco saudosismo come solto!

2 - Estamos fazendo um projeto de ouvidoria antimanicomial... A idéia meio que está sendo 
gestada aqui no CALPSI, mas temos nos correspondido bastante com a galera da São Camilo... 
Por enquanto só temos listado o cronograma e os objetivos, do projeto... Mas a idéia é de a 
gente apresentar para a CONEP para que se torne uma ação dela, e quem sabe que se 
acrescentem idéias e mãos pra ajudar na const

por fim:

Ouvidoria Antimanicomial é a idéia de um endereço de e-mail e de um blog para receber 
denúncias sobre a clínica santa isabel...

o maior caso de violação de direitos humanos e da reforma psiquiátrica hoje em solo 
capixaba...

Fizemos um ato no dia 25 e o desdobramento desse ato virou um espaço virtual de denúncia...

a idéia é de fazer um dossiê com os materiais coletados via mail...

divulgar em blogs...

colar cartazes e panfletar em CAPS, faculdades, ao redor da clínica!

victor_eiji_yamada says:

bem legal a idéia de facilitar o acesso das denúncias dos maus tratos ocorridos em manicômios

há um porém, que a simples denúncia pode não resultar numa mudança esperada

pois no caso dos loucos a ordem jurídica se inverte

são culpados até que provem o contrário

suas denúncias precisam ser provadas para que tenham validade jurídica

o que torna necessária, porem não suficiente a intervenção virtual

eu poderia juntar alguns loucos com críticas parecidas entre si, mas poderíamos nos expor 
correndo o risco de nada mudar

então a questão é como tornar efetivas as mudanças das pra´ticas denunciadas? questão 
urgente para quem vive preso

que não pode esperar mais

apóio a articulação entre as regiões para que políticas públicas possam ser melhor elaboradas, 
mas em casos pontuais de gente sendo torturada como vamos acabar com isto?

Zé - UFES says:

A idéia da ouvidoria não é a de ter um valor judicial...

o CALPSI-UFES, como movimento social,, sugere que a CONEP chame outros movimentos 
sociais pra se reunir em torno desse modo simbóico de denúncia...



mas ter efetividade judicial é o que menos importa agora...

já que a justiça de cachoeiro é comprada e a do ES e a do Brasil e toda a justiça burguesa 
dentro do capitalismo, né? mas principalmente em Cachoeiro...

contando rápido assim não dá pra vocês terem noção do quão forte é o coronelismo lá!

pra concluir: a treta é justamente que o Ministério Público há um mês fez a ação inédita de 
notificar o governo e a prefeitura pelo convêncio com essa clnica, que é particular e tem mil 
irregularidades, mortes, estupros, espancamentos e mil outras coisas manicomiais...

E além dessa nitificação inédita, fizemos um ato inédito na cidade, contra a clínica...

a ouvidoria é mais uma ação, pra dar visibilidade pública pro bagulho...

Nem políticos em época de eleição quiseram nos apoiar de tão tenso que é o coronelismo 
aqui!

Bah São Camilo-ES says:

Os desdobramentos deste dossiê, deste manifesto não podemos imaginar ou 
sequer controlar... Mas não podemos ficar parados, Não me inscrevi... MAS 
FALEI! FIM

Zé - UFES says:

Pra quem quiser informação: http://ulbra-to.br/encena/2012/09/01/Ato-25-contra-a-Clinica-
Santa-Isabel-escrevendo-a-historia-da-Luta-Antimanicomial-capixaba

Encaminhamentos:

carlos eduardo costa diz
podemos iniciar como projeto no ES e vendo como conseguimos consolidar a ouvidoria aí, 
podemos implantar a nível nacional

Zé - UFES says:

a proposta da gente do CALPSI era de tocar agora o projeto da primeira fase da ouvidoria, que 
seria mais local, e focada apenas na santa isabel, como experiência...

vai até meio do ano que vem no nosso cronograma...

CONEP nacionalmente poderia ajudar na divulgação virtual, porque a Santa Isabel tem uma 
certa abrangência nacional, mas mais focada aqui,..

Com o sucesso da primeira fase, a segunda seria aberta pra todos os manicômios que 
tivéssemos alcance...

Catiana FMU-SP says:

zé otima proposta para ser levada pro ENEAMA BEAGÁ

Próxima reunião:

Nayara UFMT says:

seria mais lindo trinta de setembro

logo depois da mostra

quelita016 says:

pra ficar 5 horas conversando de novo?

quelita016 says:

mas como assim a nossa reuniao nao pode ser quinzenalmente com um tempo menor?



carlos eduardo costa diz
então antes faziamos semanalmente

e ficou extremamente cansativo

quelita016 says:

 se duravam o mesmo tempo, entao esta marcado. dia 30.

carlos eduardo costa diz
15h

num domingo, acho q 15h eh melhor mesmo...

Bah São Camilo-ES says:

Dia 30 ás 15hrs


