CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA RS
COMISSÃO DE POLITICAS PÚBLICAS
REGISTRO DE REUNIÃO
DATA:08/03/2018
PRÓXIMA REUNIÃO DA CPP:22/03/2018
PARTICIPANTES:Manuele Araldi , Bernardo – estudante- Via Skype Augusto Luis
Fassina
PAUTA: 9 Seminário Nacional de Politicas Públicas – Educação e Laicidade
ENCAMINHAMENTO: Agendar com Regionais reunião telefônica em 22/03 as 15h
Psicologia, Educação e laicidade: enfrentamentos ao conservadorismo
“Psicologia e defesa das Políticas Públicas"
Data: 27 e 28 junho 2018, Porto Alegre/RS.
Objetivo geral: Articular o campo da política educacional com o campo da política
pública, mostrando que projetos conservadores e clientelistas como o “Escola sem
Partido”, “Ideologia de Gênero”, “medicalização” e o congelamento dos
investimentos nestas áreas está produzindo o desmantelamento destas políticas,
articulando a construção de um determinado projeto de sociedade contrário ao
projeto ético-político da psicologia brasileira.
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Estamos priorizando em uma universidade pública, mas
caso não seja possível, pode ser em uma universidade comunitária
MOBILIZAÇÃO DE LOCAIS:
Pensar junto aos CRs de SC e PR a possibilidade de organização de caravanas
para o RS.
Ver possibilidade de organizar rodas de resistência preparatórias
ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO:
Definir
DIVISÃO DE TAREFAS POR REGIONAIS:
Definir
METODOLOGIA DO EVENTO:
Dia 27 (ver se faremos manhã e tarde/ ou tarde e noite, considerando o
deslocamento das pessoas para o RS).
Mesa de abertura – Presidente do CRP, CPF, e CPP RS,
Mesa 1 - Psicologia, Educação e relações de gênero: a laicidade em foco.
Objetivo: Problematizar o cenário atual no que se refere a retirada das questões de
gênero, orientação sexual e outras intersecções de documentos oficiais
relacionados à educação e demais áreas.
Composição: 03 pessoas, sendo uma de Santa Catarina (indicação de ser a
conselheira Simone), uma do RS (indicação de ser o Ângelo) e outra indicada pelo
CFP.
Mesa 2 –Medicação em contexto escolar
Objetivo: articular discussões que considerem a infância, adolescência e a
medicalização no contexto escolar.
Composição: 03 pessoas, sendo a Presidente da associação indicação da Elis,
indicação do Paraná e indicação do CFP.

PAUTA: Reformulação do Plano de Ação da CPP
ENCAMINHAMENTO: Foram realizadas mudanças no plano de ações da CPP, no
intuito de adequar melhor financeiramente as atividades. Maioria mantidas ou
readequadas.

