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I. DIRETRIZES 

 

 

1. Que a CONEP busque o diálogo com as escolas, e se apresente nos cursos que não 

possuem um Centro Acadêmico constituído. 

 

2. Que a CONEP procure conhecer os fóruns de saúde, se apropriando do debate para 

tomada de iniciativa e construção de comitês e fóruns de luta na saúde, por uma 

saúde publica estatal de qualidade. 

 

3. Que a CONEP seja contra toda forma de privatização da saúde, em defesa do SUS 

publico, estatal e de qualidade. 

 

4. Que a CONEP se posicione a favor das cotas raciais no acesso ao ensino superior e 

que fomente o aprofundamento do debate sobre políticas afirmativas. 

 

5. Que a CONEP ressalte a importância de que políticas de cotas raciais sejam 

acompanhadas de medidas de assistência e permanência estudantil e combate ao 

racismo nas universidades.  

 

6. Fortalecer espaços auto-organizados dos grupos oprimidos. 

 

7. Que a CONEP se posicione como uma entidade Antiproibicionista sobre a política 

de drogas. 

 

8. Que a CONEP se posicione contra a criminalização do aborto. 

 

9. A CONEP é contra a cura gay. 

 

10. Incluir nas pautas da CONEP a não obrigatoriedade do uso de animais nos 

laboratórios das faculdades de Psicologia, incentivando o ensino por softwares e 

métodos alternativos. 
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11. Lutar para o investimento no serviço público e contra as privatizações.  

 

12. Que a CONEP se posicione como uma entidade antimanicomial.   

 

13. Que a CONEP lute para que os currículos dos cursos de profissionais da saúde 

sejam antimanicomiais.  

 

14. Que a CONEP se posicione contra o investimento público em comunidades 

terapêuticas.  

 

15. Que a CONEP seja a favor de uma mudança de foco no concernente a saúde mental 

pública; do enfoque médico medicamentoso a um enfoque em consonância com os 

centros de atenção psicossocial. 

 

16. A CONEP defende que nos currículos de Psicologia sejam incluídas disciplinas 

com debate sobre gênero e sexualidade, com perspectiva não patologizante e 

libertária. 

 

17. Que a CONEP seja contra posições machistas, racistas e homofóbicas. 

 

18. Que a CONEP seja contra a campanha realizada pela bancada fundamentalista 

religiosa em defesa do racismo, da homofobia e do machismo e defenda o estado 

laico. 

 

19. A CONEP é contra a patologização da transexualidade e a favor de cirurgia de 

redesignação sexual, atendimento e acompanhamento pelo SUS sem necessidade de 

diagnóstico. 

 

20. A CONEP é contra todo tipo de opressão transfóbica, lesbofóbica e homofóbica. 

 

21. Que a CONEP lute pela indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e 

gestão democrática, enfatizando a importância da autonomia universitária e, dentro 

desta, a autonomia da organização coletiva de estudantes, assim como dos demais 
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segmentos da comunidade universitária e movimentos sociais, entendendo a 

importância da participação estudantil no processo de formação.  

 

22. Que a CONEP lute pela implementação e fortalecimento da Rede de Atenção 

Psicossocial, de acordo com o deliberado nas conferências de saúde e de saúde 

mental, inclusive no que tange a ampliação de seu investimento. 

 

23. Que a CONEP lute pela inserção do debate antiproibicionista e da redução de danos 

nos currículos da psicologia. 

 

24. Que a CONEP defenda a formação continuada aos profissionais do SUS no que diz 

respeito ao debate antiproibicionista e de redução de danos. 

 

25. As bandeiras sobre as quais a CONEP já formulou em encontros anteriores (que 

não estejam em desacordo com as deliberações atuais) continuarão valendo como 

acúmulos da CONEP. 

 

26. Durante o próximo ENEP os acúmulos e diretrizes de ENEPs anteriores sejam 

apresentados aos seus participantes.  
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II. TAREFAS 

 

 

1. Que a CONEP fomente espaços de discussão e ação em relação aos megaeventos, 

se aproximando dos Comitês Populares, sendo prioridade da CONEP. 

 

2. Que a CONEP puxe uma campanha nacional, produzindo e divulgando materiais 

visuais pela internet como boletins e fomente espaços de discussões sobre a relação 

de megaeventos, repressão, avanço do conservadorismo e saúde. 

 

3. Que a CONEP discuta a necessidade do aumento de investimento na saúde publica. 

 

4. Que a CONEP se aproxime de outras executivas com pautas afins.  

 

5. Que a CONEP fomente debates sobre o combate ao racismo e sobre as religiões de 

matriz africana dentro das universidades. 

 

6. Que a CONEP fomente discussões sobre cotas raciais. 

 

7. Que a CONEP fomente espaços de discussão sobre o tema do antiproibicionismo. 

 

8. Enviar os materiais da CONEP para as regionais sempre que esses forem 

produzidos. 

 

9. Tentar produzir materiais em conjunto com as regionais. 

 

10. Indicativo de enviar um representante da CONEP para os encontros regionais. 

 

11. Tentar fomentar em encontros regionais espaços de discussão sobre a CONEP. 

 

12. Debater sobre laicidade do Estado, conservadorismo religioso e criminalização da 

homofobia.  
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13. Garantir um espaço para discussão sobre a criança e o adolescente, incluindo 

especificidades dos LGBT, negros e mulheres.  

 

14. Que a CONEP pressione os órgãos públicos a garantir a discussão sobre saúde 

sexual, além de promover material sobre o assunto. 

 

15. Que a CONEP faça e encaminhe uma nota de repúdio ao trote machista. 

 

16. Que a CONEP acumule um debate sobre a lei Maria da Penha, Estatuto do 

Nascituro, Regulamentação da prostituição e sobre temas que dizem respeito à 

temática da mulher. 

 

17. Indicativo de organizar materiais e ação nacional para o dia 25 de novembro (dia de 

luta contra a violência doméstica). 

 

18. Que a CONEP discuta e acumule sobre exploração e tráfico de mulheres no 

contexto dos megaeventos. 

 

19. Indicativo que a CONEP incentive o debate sobre a legalização da prostituição e 

aproxime-se de coletivos com prostitutas, elaborando um informativo sobre o 

assunto. 

 

20. Que a próxima linha da CONEP seja mais forte em questões como megaeventos, 

mulheres e LGBTT, buscando parceria com coletivos, sindicatos, etc.  

 

21. Que a CONEP se engaje em debater e agir para a construção de um projeto contra-

hegemônico para a psicologia, através da aproximação com movimentos sociais e 

populares que atuem em áreas relacionadas à psicologia, numa perspectiva 

antiproibicionista, antimanicomial, feminista, anti-homofóbico, antitransfóbico, 

antilesbofóbico, antirracista, anticapitalista, formulada não apenas nos espaços 

acadêmicos e institucionais, mas prioritariamente a partir do calor das lutas 

populares, travadas nas ruas do país. 

 



Ata da Plenária Final do XXVI ENEP - Goiânia/2013 7 

 

Ψ Coordenação Nacional de Estudantes de Psicologia – CONEP Ψ 

 

22. Nota em apoio aos estudantes da Unifesp escrita pelo DCE Unifesp referente ao 

assassinato de um funcionário terceirizado da Universidade. 

 

23. Escrever um pequeno texto orientador sobre as tarefas de cada comissão da 

CONEP. 

 

24. Que a CONEP toque ações prioritárias nos eixos de megaeventos, conservadorismo 

e repressões. 

 

25. Denunciar os casos de violação de direitos humanos e das leis antimanicomiais em 

vários espaços e coletivos. 

 

26. Problematizar o cuidado em rede e a atenção à família de usuários de serviço de 

Saúde Mental. 

 

27. Aprofundar no debate das novas temáticas que surgem na LAM (ex.: Consultório 

de rua, comunidades terapêuticas, medidas de higienização social, etc). 

 

28. Aprofundar o debate sobre inserção da Saúde Mental nos currículos de Psicologia, 

obrigatoriamente. 

 

29. Que a CONEP promova debates de forma a direcionar os CA’s no debate e embate 

na LAM. 

 

30. A CONEP deve fazer um material com acúmulo sobre a despatologização da 

transexualidade e os critérios do SUS para cirurgia de redesignação. 

 

31. Que a CONEP fomente espaços de discussão sobre o sistema penal e direitos 

humanos. 

 

32. Que a CONEP fomente espaços de discussão sobre politicas públicas e 

privatizações. 
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33. Que a CONEP crie espaços de discussão sobre gestão democrática na universidade 

se atentando a eixos como: avaliação, planejamento, deliberação e execução de 

políticas. 

 

34. Que a CONEP se articule regionalmente com pessoas ou coletivos de forma a 

fortalecer o Movimento de Área de Psicologia. 

 

35. Que a CONEP trabalhe pela articulação de estudantes de Psicologia da graduação e 

da pós-graduação (assim como residentes e aprimorandos). 

 

36. Que no próximo CONEPSI haja um ponto de debate sobre a produção de 

conhecimento e sobre os espaços de apresentação de trabalhos do ENEP. 

 

37. Sistematizar a produção científica deste encontro e pensar na sistematização do 

próximo. 

 

38. Que a CONEP promova debates acerca do processo de construção dos centros 

acadêmicos, tentando sempre estabelecer um contato próximo com os estudantes, 

de forma contínua. E também no que concerne à recepção d@s estudantes no 

ambiente da Universidade, inseri-los nas questões políticas, visando à formação 

crítica e autônoma d@ mesm@. 

 

39. Que a CONEP acumule sobre o Estatuto da Igualdade Racial, sobre a política de 

cotas e sobre outras políticas voltadas para os temas da negritude e do racismo. 

 

40. Indicativo de que a CONEP produza materiais para o dia da consciência negra 

(20/11). 

 

41. Que a CONEP debata acesso e permanência de estudantes negras, negros, 

afrodescendentes e cotistas nas diversas IES. 

 

42. Que a CONEP acumule e formule ações sobre a articulação entre os temas, 

antiproibicionismo, conservadorismo religioso e higienização social. 
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43. Que a CONEP se integre à construção das Marchas da Maconha em nossos 

diversos estados, levando o debate acumulado pela CONEP sobre 

antiproibicionismo, luta antimanicomial e contra opressões para o processo da 

construção. 

 

44. Que se crie uma articulação de mulheres visando a construção de um setorial auto-

organizado. 

 

45. Que se crie uma articulação LGBT visando a construção de um setorial auto-

organizado.  

 

46. Que se crie uma articulação negras e negros visando a construção de um setorial 

auto-organizado.  
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III. PRÓXIMO ENEP 

 

 

1. Indicativo de que no próximo ENEP ocorra uma oficina sobre desconstrução de 

gênero. (Indicativo para as articulações) 

 

2. Manter espaços auto-organizados dos grupos oprimidos nos próximos ENEPs. 

 

3. Manter em outros ENEPs espaços de discussão sobre a aproximação da CONEP 

com as regionais. 

 

4. Escolha de um tema especifico para o Espaço Auto Organizado e GD LGBT. 

(Indicativo para as articulações LGBT) 

 

5. Garantir espaço discussão na gestão e/ou próximo ENEP sobre estereótipos da 

comunidade LGBT. (Indicativo para as articulações LGBT) 

 

6. Organizar diversas intervenções no dia de combate às opressões. (Indicativo para as 

articulações) 

 

7. Organizar diversas intervenções no dia do TransENEP. (Indicativo para as 

articulações LGBT) 

 

8. Pensar um espaço no próximo ENEP onde se pudessem discutir as atitudes 

machistas no próprio encontro. (Indicativo para as articulações) 

 

9. Que a articulação de mulheres pense e debata práticas para o próximo ENEP, por 

exemplo, espaços de auto-organização dentro do ENEP, intervenções ao longo do 

evento para facilitar que as mulheres se coloquem. 
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10. Que o grupo de articulação de mulheres participe ativamente na construção do 

encontro, inclusive na composição das mesas para garantir maior participação de 

mulheres neste espaço. 

 

11. Pensar para o próximo ENEP que na composição das mesas se garantam uma maior 

participação das mulheres. 

 

12. A comissão organizadora garante o mínimo de uma mulher por mesa no próximo 

ENEP. 

 

13. Que no próximo ENEP seja mantida a metodologia de espaços auto-organizados e 

Grupos de Trabalhos (GT). 

 

14. Que no próximo ENEP a Comissão Organizadora procure garantir núcleos de 

vivências relacionados às bandeiras de lutas da CONEP (por exemplo: visita aos 

movimentos da saúde, da terra, etc.) e que o formato desse espaço inclua uma breve 

formação antes da vivência e uma discussão avaliativa após a vivência. 

 

15. Que os espaços de apresentação de trabalhos dos pôsteres sejam autogestionados 

(indicativo). 

 

16. Que para o próximo ENEP a organização proponha espaços de formação sobre 

agitação e propaganda afim de informar as pautas e lutas do ENEP para fortalecer o 

debate, sendo funcional para criação de materiais para os atos  (indicativo). 

 

17. Que no próximo CONEPSI haja um ponto de formação sobre agitação e 

propaganda. 

 

18. Repensar a parte cientifica e os jogos comunitários, principalmente ao que diz 

respeito aos horários. Se manter a parte cientifica do evento compreende-la 

enquanto espaço de discussão e formação. Assim como os demais espaços do 

evento. 
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19. Buscar a manutenção de articulação entre as temáticas das festas e as discussões 

feitas no encontro com o objetivo de politizar o espaço das culturais. 

 

20. Indicativo de que a mesa sobre o Movimento Estudantil de Psicologia não seja a 

primeira do evento. 

 

21. Durante todo o encontro ressaltar o caráter auto-organizado do mesmo, 

principalmente com a manutenção dos mutirões. 

 

22. Se houver manutenção dos jogos comunitários, que sejam em um dia em que as 

festas terminem mais cedo e no início do evento (indicativo). 

 

23. Todxs realizam um abraço coletivo nas pessoas da sede com peças íntimas. 
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IV. COLETIVO GESTOR 

 

 

Secretaria: COREP-SP 

 

Finanças: Letícia e Larissa UFG 

 

Comunicação: CAPSI UFMT, Guilherme FAESA (ES) 

 

Mobilização Estudantil: Articuladores Regionais 

 

 

Articuladores Regionais: 

CAPsi UFG – GO 

CAPsi UFMT – MT 

CAPSICO UECE e Darlan UFC – Nordeste 

CAPSI UNB – DF 

COREP-SP – SP 

Luan Fernando Schwinn Santos e Mariana UFGD (indicativo do CAPsi UFGD) – MS 

CALPSI UFES, Sâmia SALESIANA, Carla FAESA (indicativo da Regional ES) - ES 

Kézia UFF Rio das Ostras (indicativo do CAPsi UFF Rio das Ostras) – RJ 

 

Acompanharão as regiões: 

Luan UFGD – PR 

Mariana UFMT – SC e RS 

Nayara UFMT - Norte 

Jose Anezio - MG 
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Próximo ENEP:  

 Sede: Fortaleza (UECE). Suplente: Vitória (UFES). Definir no próximo 

CONEPsi. 

 Marcelo UFPE, Luan UFGD, Darlan UFC (indicativo do CAPsi UFC), CAPsi 

UFMT e CAPSI UFG. 

 

 Sede próximo CONEPsi: Vitória (UFES)  

 

 Aprovada nova logo da CONEP: proposta da Carla. 

 

 

 

 Nota de posicionamento da CONEP sobre os ataques aos partidos políticos e as 

movimentos sociais em geral. 

A CONEP apoia as mobilizações populares do mês de junho de 2013, contudo externa 

sua preocupação diante de posturas fascistas que tentavam excluir de forma violenta 

partidos políticos e outros movimentos sociais das mobilizações, entendendo que 

independente das particularidades que cada um possa ter suas lutas ao longo de décadas 

que ajudaram a possibilitar às próprias mobilizações. 

Entendemos também que todxs tem direito à livre expressão e organização, desde que 

não sejam opressoras.  
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SOU ESTUDANTE DE PSICOLOGIA, EU SOU CONEP E A LUTA É TODO 

DIA! SOU DA CONEP, COMBATO O CAPITAL. EU SOU DA LUTA 

ANTIMANICOMIAL! 

 


