
ATA CONEPSI BELÉM-PARÁ 
 2 A 4 DE ABRIL 

Universidade Federal do Pará 
 

 
Presentes: Felipe e Paula (PUC-SP), Rafaela, Débora, Marcela, Nathalia, 

Rebecca e André (UFPa) e Danielli, Paula França, Neto, Flávia, Renan, 

Aline, Paula Valéria, Álvaro (UNAMA)  

 

Pautas: 

1. Pendências e finalizações da organização do XXIII ENEP; 

2. Concepções de Saúde e o Ato Médico; 

3. Educação / Formação em Psi e Psicologia no Ensino Médio; 

4. CBP & CNP; 

 

O ponto de pauta CBP e CNP foi suprimido pelos presentes devido à falta de 

quorum na reunião, apenas foi dado o informe do que são os dois congressos, 

porém nada foi debatido e/ou encaminhado 

Os temas Formação em psicologia e psicologia no ensino médio também não 

foram debatidos dentro da pauta educação pelo mesmo motivo 

 

1. Pendências e finalizações da organização do XXIII ENEP  

 

O XXIII ENEP acontecerá entre os dias 25 e 30 de julho de 2010 na 

Universidade Federal do Pará (UFPa), na cidade de Belém-PA. 

Os membros da comissão organizadora (comorg) apresentaram um relatório 

sobre a construção do encontro, que foi sendo atualizado de acordo com as 

discussões que foram ocorrendo durante o conepsi-belém. 

O relatório atualizado, assim como todos os encaminhamentos pendentes, segue 

em anexo (ANEXO 1) 

 

2. Concepção de Saúde e Ato médico 

Rafaela (UFPa) abriu o ponto contando como a atual gestão da CONEP chegou 
ao debate de saúde, sendo através do ato médico, passando pela defesa do SUS e 
da nossa concepção de saúde. 



Felipe (PUC-SP) deu o balanço de como foram as duas atividades que 
aconteceram em relação ao ato médico em São Paulo, a virada da saúde e o 
debate na câmara legislativa. 
Sobre a virada da saúde, Felipe fez o informe que a atividade foi bem cheia, 
porém muito despolitizada, onde a maioria dos presentes foi devido ao show do 
Zeca Baleiro e não houve nenhuma discussão aprofundada acerca do ato médico. 
Já o debate da assembléia legislativa foi bastante esvaziado e foi feito para que 
os conselhos regionais de São Paulo da área da saúde comentassem sobre o ato 
médico. 
Marcela (UFPa) contou que algumas entidades do Pará estão começando a puxar 
debates com o tema das OS e que na UFPa praticamente não há debate sobre 
saúde, sendo este feito apenas por uma eletiva existente no curso sobre SUS. 
Danieli (UNAMA) contou que existem duas disciplinas sobre saúde coletiva e 
saúde publica, que faz com que os estudantes conheçam um pouco sobre a 
concepção de saúde, mas que isto ainda é pouco e o debate não é muito 
aprofundado. 
Foram levantadas as seguintes questões: que devemos nos relacionar mais com 
os outros cursos e ver como o debate de saúde é tratado lá, de que após 20 anos 
de surgimento do SUS ele ainda não está implementado e como o debate sobre 
ele é deficitário na nossa formação 
 Encaminhamentos: Nos lugares que forem possíveis, que se realizem pré-eneps 
sobre o tema saúde, pautando concepção de saúde, SUS e ato médico 

 Organizar os GTs sobre saúde que acontecerão no ENEP (está no ANEXO 1). 
 
 
 

2. Educação 
 

Felipe (PUC-SP) contou que a CONEP está responsável por abrir o ponto sobre 
universidades pagas na próxima reunião do fórum de entidades nacionais e 
executivas de cursos (FENEX) junto com a executiva nacional de serviço social 
(ENESSO) e a executiva nacional de estudantes de comunicação social 
(ENECOS). 
 
Flávia (UNAMA) contou que um dos principais problemas da UNAMA é a 
mensalidade que está cada vez mais cara e que não existe perspectiva de 
redução. 
Danieli (UNAMA) contou que existem outras questões que ela acha muito ruim 
na UNAMA, como a dificuldade dos inadimplentes se matricularem nos 
próximos semestre e de retirarem seus diplomas no final do curso. 
Disse que o DCE tenta há anos o congelamento das mensalidades mas que elas 
sobem ano após ano acima da inflação. 
Contou que os estudantes são vistos como meros consumidores de um produto e 
que estudantes e professores que organizam alguma manifestação são 
perseguidos. 
Rafaela (UFPa) comentou que o modelo de organização verticalizado das 
universidades favorecem esta visão de estudantes como consumidores de um 
produto e como não pertencentes da comunidade acadêmica 
Felipe (PUC-SP) contou sobre o histórico da PUC-SP e como ela está mudando 
seu caráter nos últimos anos, sofrendo com os mesmos problemas levantados 



pelos estudantes da UNAMA, como elitização dos cursos, corte de bolsas, 
perseguição aos inadimplentes. 
Danieli (UNAMA) contou algumas vitórias que tiveram ultimamente como o 
fim da taxa para pegar o diploma e para fazer provas substitutivas. 
 
Começou um debate sobre o ENADE, que comentou sobre a prova e o SINAES, 
a falta de controle do MEC sobre a qualidade dos cursos e os cursinhos pré-
enade feito por algumas universidades. 
 
 
Encaminhamento: fazer um texto junto com as outras executivas responsáveis 
pela pauta (enecos e enesso) que foque nas questões: Controle popular nas 
universidades privadas já que vemos a educação como um bem publico, a 
estrutura verticalizada que faz com que os estudantes não se sintam pertencentes 
da comunidade, falta de assistência estudantil (inclusive com os bolsistas), a 
perseguição a estudantes/professores/funcionários que fazem algum tipo de 
mobilização que conteste a universidade,aumento abusivo das mensalidades sem 
prestação de contas, aumento de bolsas das próprias instituições e não do Prouni, 
a mercantilização do ensino destas universidades. Responsável: Felipe sentar 
com as outras executivas e formular o texto 
 
Pensar nos GTs sobre educação para o ENEP (ANEXO1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 1 – RELATÓRIO DE ORGANIZAÇÃO DO ENEP 
 

COMISSÃO DE ESTRUTURA 

Integrantes: Rafaela Palmeira (UFPA), Flávia Rocha (UNAMA), Marcela Acioli 

(UFPA), Nathália Dourado (UFPA), Debora Linhares (UFPA), André Cosmo (UFPA). 

 

1. ESPAÇO FÍSICO/UFPA 

 

 Alojamentos (salas do IFCH, ILC e camping entre blocos) 

=> definimos as salas em P(15 pessoas), M(25 pessoas) e G(45 pessoas). 

IFCH 

Bloco A = A1(cadeiras), A2(M), A3(M), A4(G), A5(G) 

Bloco B = B1(sala de áudio), B2(cadeiras), B3(M), B4(M), B5(M) 

Bloco C = C1(cadeiras), C2(M), C3(M), C4(M), C5(M), C6(M) 

Bloco D = D1(cadeiras), D2(M), D3(M), D4(M), D5(M), D6(M) 

Bloco E = E1(M), E2(M), E3(M), E4(M), E5(cadeiras), E6(cartografia) 

ILC 

Bloco F = F1(cadeiras), F2(G), F3(G), F4(G) 

Bloco G* = G1(G), G2(G), G3(G), G4(G) 

Bloco H = H1(cadeiras), H2(M), H3(M), H4(M), H5(M), H6(M) 

*as cadeiras do bloco G serão guardadas no F. 

Total de salas para alojamento: 33 salas = 995 pessoas (sem contar o espaço p/ 

camping) 

=> Falta incluir sala p/ QG. (sugestão: utilizar a sala dos professores no bloco B) 

=> Questão de acolhimento: na chegada das delegações p/ falar nos espaços de 

camping, rio, etc. 

SITUAÇÃO: Tivemos uma reunião com reitor, ele ficou de mandar ofícios para IFCH e 
ILC, um ofício autorizando os alojamentos, bem como se responsabilizando por 
possíveis danos. Sobre o camping, conversamos os responsáveis na prefeitura, e 
sugeriram que façamos próximos as locais de alojamento/salas, sobre a logística de 
limpeza desses locais, acertaremos com empresa da UFPA. 
Em CONTRAPARTIDA a comissão organizadora assume um compromisso com a 
reitoria em zelar pelo patrimônio público (faremos vistoria nos blocos antes do evento, 
assinaremos termos de compromisso). =>URGENTE: Pegar os documentos de 
liberação dos espaços em cada instituto. 
 

 Atividades (Oficinas, GDV’s, Trabalhos, GT’s,...) 



ILC 

Bloco I = I1(P), I2(P) 

Bloco J = J1(P), J2(P) 

Bloco K = auditório pequeno 

Bloco L = L1(P), L2(P) 

ICEN 

Bloco M = M1(M), M2(M), M3(M), M4(M), M5(M), M6(M) 

Bloco N = N1-N6(M) (remanejamento de turmas intervalares) 

Bloco O = O1-O6(M) (remanejamento de turmas intervalares) 

Total de salas para atividades = 12 salas (sem contar que várias dessas atividades 

acontecem ao ar livre) 

SITUAÇÃO: Tanto no ILC, quanto no ICEN, marcar reunião com diretores e/ou 
mandar ofício solicitando espaço p/ atividades.  =>URGENTE: Pegar os documentos de 
liberação dos espaços. 

 

 Atividades (mesas, abertura, encerramento,...) 

Para essas atividades temos algumas possibilidades: 

-Ginásio (SITUAÇÃO: Liberado) 

-Centro de convenções (SITUAÇÃO: A DAIE deu autorização para vermos 
orçamento e encaminhar p/ eles pagarem. Falta confirmar se essa verba vai sair 
do edital de eventos.) 

 

 Atividades (artístico-culturais, festas, extras...) 

- Complexo do Vadião  

- Banheiros  

- Capela 

SITUAÇÃO: Já conversamos com os responsáveis na prefeitura. Teremos uma reunião 
o dia 07 de abril para fazer os acertos finais sobre os espaços. Se dispuseram a construir 
chuveiros externos se acharmos necessário. =>URGENTE: Seria interessante já termos 
em mão o parecer do IFCH e Faculdade de Psicologia. 
 

2. LIMPEZA* 

A empresa que pretendemos contratar será a mesma que presta serviços para a 

UFPA, se chama Itororó Service. 

SITUAÇÃO: Já conversamos com os responsáveis na prefeitura (Reinaldo). Teremos 

uma reunião o dia 07 de abril para fazer os acertos finais sobre os serviços. De antemão 

já nos falou que durante os horários de expediente (2ª a 6ª de 07-22h, no sábado de 07-



11h.) da UFPA, ele vai articular com a empresa, para que possam atender as demandas 

(recursos humanos + materiais de limpeza) do evento.  

Portanto, os dias que precisamos pensar melhor são os de fim de semana (sábado e 

domingo), pois teremos que pagar diárias e alimentação, ver os materiais de limpeza 

necessários, bem como fazer as vistorias, tanto do encontro de ciências sociais 

(ANTERIOR ENEP), quanto o de antropologia (POSTERIOR ENEP). 

*Possibilidade de dividir custos da limpeza com o pessoal de ciências sociais (dia 

24/07). 

 

 

3. SEGURANÇA 

Fecharemos contrato com uma empresa especializada em segurança para encontros 

estudantis – GATE. Para além desse serviço terceirizado contaremos com apoio da 

segurança do campus universitário. 

SITUAÇÃO: Com a empresa GATE, já entramos em contato e estamos em processo de 

negociações. Já conversamos com os responsáveis na prefeitura (Paulo). Teremos uma 

reunião o dia 07 de abril para fazer os acertos finais sobre os serviços. De antemão já 

nos falou que durante os horários de expediente (2ª a 6ª de 07-23h) da UFPA, ele vai 

articular com a empresa, para que possam atender as demandas do evento. Ele disse que 

tem carros p/ ronda, guardas nos pavilhões, ponte, ginásios, etc... Nessa reunião 

fecharemos a logística da segurança e quantitativo necessário. 

 

4. TRANSPORTES  

 

Nesse ponto temos os transportes para: (A) atividades p/ auxilio da comissão 

organizadora, (B) atividades artístico-culturais, (C) núcleos de vivência. 

 

SITUAÇÃO: Sobre os itens A e B, já entramos em contato com os responsáveis na UFPA 

(prefeitura e coordenação de transportes – Amaral/Haroldo). Já reservamos um carro de 

passeio e Kombi, que ficarão disponíveis durante os horários de expediente dos motoristas (2ª 

a 6ª de 08-12 e 14-18h), fora desses horários e no sábado/domingo, teremos que pagar diárias 

e garantir alimentação. =>URGENTE: Levar ofícios na prefeitura p/ consolidarmos o pedido. 

Para isso precisamos de um oficio do IFCH p/ prefeitura. 



Sobre o item C, temos algumas possibilidades: conversar com delegações que possam 

disponibilizar seus ônibus p/ essas atividades, alugar os transportes para essas atividades 

(ainda falta ver preços).  

 

5. ALIMENTAÇÃO 

 

No período de julho, o restaurante universitário (RU) estará funcionando normalmente. 

 

SITUAÇÃO: Já mandamos o ofício para PROAD/RU, estamos aguardando o orçamento. Já 

tivemos uma conversa com a responsável pelo RU (Mary), já nos falou que poderá oferecer 

apenas almoço e jantar. O máximo de refeições que poderia vender ao evento seriam 500 

refeições (quantidade esta que já conversamos com reitor p/ ver viabilidade de servirem 700), 

pois o RU também atenderá a comunidade universitária UFPA. =>URGENTE: Pegar ofício de 

resposta, p/ ver o valor do PACOTE ALIMENTAÇÃO e quantas refeições poderemos oferecer. 

Sobre a alimentação vegetariana, nos lugares que pedimos os orçamentos, os valores estão 

muito altos. Estamos num impasse nessa questão, pois os valores até agora inviabilizariam a 

venda dessa alimentação, portanto na próxima semana retornaremos a alguns 

estabelecimentos com o cardápio que fizemos p/ o EREP, e vamos ver se conseguimos diminuir 

o valor por pessoa, que atualmente está entre R$35-R$45(café/almoço/jantar por dia). 

=> Na inscrição no site, fazer separadamente a ficha de inscrição e pacote alimentação. 

 

Outros encaminhamentos:  

- Pegar documento com o reitor, em que ele autoriza os espaços dos blocos como 

alojamento, se responsabilizando. 

- Modificar horário da programação para não ficar junto Oficinas e Trabalhos, por 

questões estruturais. 

- Marcar reunião com a Comorg de Ciências Sociais em abril, para verificar a logística 

dos espaços 

- Proposta de conseguirmos montar uma rádio para facilitar a comunicação durante o 

ENEP. 

- Priorizar a segurança no entorno, beira do rio etc. 

- Sobre alimentação: Pensar como será nos dias dos NV’s (urgente!) 

- Falar com o pessoal do Ver-o-Pesinho sobre cardápio, preço, crachá pra eles estarem 

na UFPA no dia do encontro. 

 

 

 



COMISSÃO ACADÊMICO-POLÍTICA (ACADPOLI) 

1- PermutAÇÃO Psi. 

Período de submissões: 20 de fevereiro a 30 de abril. Possível prorrogação. 

Submissões até agora: 14. 2 repetidos. 

Situação: em avaliação 

Prazo para retorno da acadpoli: 12 de maio. 

 

2- GDV’s – Grupos de Discussão e Vivência. 

Período de submissões: 20 de fevereiro a 30 de abril. Possível prorrogação. 

Submissões até agora: 1 

Situação: Não avaliado 

Prazo para retorno da acadpoli: 12 de maio. 

 

GDV’s estabelecidos/ indicações. 

Diversidade Sexual - Leonardo Bastos – MS (=> Responsável em fazer contato: Deb) 

Gênero – Sandra Lobato, PA (=> Responsável em fazer contato: Paula França) 

Saúde, saúde coletiva, saúde pública – Léo Nepomuceno, CE (=> Responsável em fazer 

contato: Deb) 

Saúde Mental – Sady Marchesin, PE (=> Responsável em fazer contato: Rafa) 

Movimentos Sociais – Filipe Braga, Marcos Pablo, Rodrigo Vaz (=> Responsável em 

fazer contato: Deb) 

Formação, diretrizes curriculares, políticas de educação - Diego Mendonça, Gabriela 

Barreto (=> Responsável em fazer contato: Rafa) 

Movimento Estudantil – Rafaela Palmeira, Marcela Acioli, PA.  

Universidades Pagas – Luis, Fê, PUC - SP 

Diversidade Étnica – Zé, lidi. ES (=> Responsável em fazer contato: Rafa) 

Educação Popular – Agostinho Rosas, PE. (=> Responsável em fazer contato: Deb) 

Direitos Humanos – Flávia Lemos, PA (=> Responsável em fazer contato: Deb)Alyne 

Alvarez, PA(=> Responsável em fazer contato: Binha) 

Psicologia e Meio Ambiente – Carlinha CE (=> Responsável em fazer contato: Deb), 

Soraya. (=> Responsável em fazer contato: Rafa) 

Psicologia Comunitária – Aluisio (=> Responsável em fazer contato: Deb) 

 



3 - Mesas – indicações da sede. 

Em vermelho os nomes definidos. 

MOVIMENTOS SOCIAIS 

Psi: Flávia Lemos, PA. (Maria Rita Khel. Alessandra, BA) 

= Movimentos Sociais atravessando a Psicologia. 

Estudante: Daniel Maribondo, UERJ, RJ 

= Movimento Estudantil como Movimento Social. 

MS: Liderença Tembé, PA. 

= Movimentos Sociais no Pará. Conflitos de terra, Belo Monte. 

 

SAÚDE 

Psi: Leo Nepomuceno , CE. / Sandra Lobato, PA. 

= Políticas Públicas de saúde, residência multiprofissional. / Concepções de saúde. 

Estudante: Marcela Acioli, UFPA, PA. 

= Saúde na Amazônia 

MS: Eunice Guedes, PA 

= Compromisso da Psicologia na luta pelo SUS. Saúde coletiva, saúde publica, MS e 

saúde. 

 

EDUCAÇÃO 

Psi: Aluisio Lima, CE 

= Políticas de Educação, REUNI,etc. 

Estudante: Diego Mendonça, UFC, CE. 

= Formação em Psicologia. Diretrizes curriculares, PPP, atuação estudantil na 

formação. 

MS: Agostinho Rosas, PE. 

= Educação Popular. 

 

� Quem são essas pessoas? 

Agostinho da Silva Rosas 

Atual presidente do Centro de Estudos e Pesquisas Paulo Freire / PE, é Educador 

Popular assim como o fora seu pai, o psicólogo Paulo Rosas. Suas discussões na área de 

EP são focando a criatividade e a educação libertadora, ambas sob a perspectiva 

freiriana. Também integra o Grupo de Pesquisa em Extensão Popular, muito conhecido 



na PB, o EXTELAR. Dentre suas publicações, destacamos o artigo “Direitos humanos 

e cidadania em Paulo Freire” e o livro “Educação Popular: enunciados teóricos”. 

 

Aluísio Ferreira Lima 

Apesar da origem e formação acadêmica no estado de São Paulo, atualmente Aluísio é 

figura conhecida pelos caminhos do Norte e Nordeste. É Psicólogo, mestre e doutor em 

Psicologia Social e especialista em Saúde Mental. Atualmente professor e coordenador 

do curso de Psicologia da UFC/Sobral. Líder do PARALAXE: Grupo Interdisciplinar 

de Estudos, Pesquisas e Intervenções em Psicologia Social Crítica e membro 

pesquisador do Laboratório de Identidade, Cultura e Subjetividade - LAICUS/UFC; do 

Grupo Interdisciplinar de Pesquisa sobre Identidade Humana do Programa de Estudos 

Pós-graduados em Psicologia Social da PUC-SP NEPIM/PUC-SP e do 

TRANSVERSALIZANDO: Grupo de estudos e pesquisas UFPA. Mas para além das 

formalidades acadêmicas, apoiou e ajudou na construção do V EREP N/Ne, realizado 

ano passado em Sobral/CE, do qual também participou e compôs a mesa que discutia o 

tema do encontro: “Formação em Psicologia no Norte e Nordeste: pensando caminhos 

e construindo novas realidades”. 

 

Daniel Maribondo Barboza 

Mais conhecido no meio estudantil como “Marimba”, Daniel atua na CONEP desde 

2006, na COEREP N/Ne desde 2007 e organizou / organiza o EREP RJ. Atualmente é 

graduando em Psicologia na UERJ. Tem experiência na área de Psicologia e pesquisa 

com ênfase em Análise Institucional, Psicologia Jurídica e Psicodrama, atuando 

principalmente nos seguintes temas: História da Análise Institucional no Brasil, 

oralidade e estéticas populares. Interessa-se e participa também dos movimentos de 

software livre, estudantil de Psicologia e pela valorização das raízes do forró pé-de-

serra. Sua contribuição nos encontros estudantis está não apenas em organizá-los, mas 

principalmente por “por a mão na massa”. Já facilitou vários GDV’s e oficinas e 

escreveu um trabalho a respeito destes entremeios estudantis, salvo engano, intitulado 

“Santo de casa não faz milagre - práticas de cuidado, consumo, afetação e 

engordamento curricular na construção (e participação) de eventos acadêmicos e 

estudantis de Psicologia”. 

 

Diego Mendonça Viana 



Conhecido no meio norte-nordeste de estudantes de Psicologia como Dieguinho, já atuou no 

CA da UFC e atua na organização do EREP N/Ne desde 2007. Participante voluntário na 

comissão de elaboração da regulamentação e implementação do Estágio Básico do Curso de 

Psicologia da UFC, bem como na elaboração das Habilidades e Competências do referido 

estágio. Participação voluntária também na elaboração da regulamentação das atividades 

complementares do Curso de Psicologia da UFC estuda principalmente os seguintes temas: 

movimento estudantil, perspectiva histórica, análise crítica, juventude estudantil, Psicologia 

Comunitária, formação em Psicologia, ética e universidade. É componente do Núcleo de 

Psicologia Comunitária UFC e já realizou GDV’s nos EREP’s, sempre com discussões relevantes 

e facilidade de dialogar como no GDV intitulado "Mobilidade Acadêmica: (re)pensando nossa 

formação”. 

 

Flávia Cristina Silveira Lemos 

Integra o curso de Psicologia da UFPA desde 2008 e, para além das inúmeras 

referências acadêmicas que possui, é conhecida pelas reverberações que provocou e 

provoca desde sua chegada. Advinda de São Paulo, é mestre em Psicologia e Sociedade 

e doutora em História e Sociedade. Atua pesquisando a temática de direitos humanos 

em um enfoque da análise institucional. Líder do Transversalizando: Grupo de estudos e 

pesquisas UFPA, também compõe os seguintes grupos como pesquisadora: 

Deleuze/Guattari e Foucault, elos e ressonâncias - UNESP  , Infância, Juventude e 

Cultura Contemporânea - GEIJC – UFMT, NosMulheres - UFPA , PARALAXE: Grupo 

Interdisciplinar de Estudos, Pesquisas e Intervenções em Psicologia Social Crítica – 

UFC, Produção de Subjetividade e Estratégias de Poder no campo da Infância e 

Juventude – UERJ, Violência e Relações de Gênero – UNESP. Atualmente ministra a 

disciplina Análise Institucional da graduação e é vice-coordenadora do programa de 

pós-graduação em Psicologia Social e Clinica UFPA. 

 

Marcela Acioli de Nazaré 

Estudante da UFPA, já atuou em diferentes cenários e momentos no ME. Já foi do CA, 

organizou o II EREP N/Ne realizado em Belém em 2006 e compôs a COEREP N/Ne, 

fez parte da CONEP onde compôs o GT de Saúde juntamente com colegas de outros 

estados, e após algum tempo já não tão próxima destes espaços, organiza agora o XXIII 

ENEP. Neste ínterim, pode se aproximar e aprofundar mais de discussões pertinentes à 

Saúde Pública e Saúde Coletiva, área na qual atua. Traz também em seu percurso 



contato com comunidades indígenas da região do baixo Amazonas, região da qual é 

proveniente e também com o assentamento João Batista II no nordeste do estado. 

Atualmente, compõe o grupo de pesquisa sobre Feminização do HIV/AIDS em Belém e 

Barcarena. 

 

Maria Eunice Figueiredo Guedes 

Com formação em MG, mestrado em Sociologia na PB, doutoranda em SP e docente na 

UFPA, a portuguesa Eunice é uma itinerante. Conhecida por suas discussões 

relacionadas às políticas públicas e gênero, tem amplo contato com os Movimentos 

Sociais em Belém e arredores, não à toa é responsável pelo estágio supervisionado em 

Psicologia Comunitária e tem ajudado nos diálogos entre nós e alguns movimentos para 

a construção do ENEP. Além disso, é atualmente representante dos MS no conselho 

estadual de saúde e tem ampla atuação junto a vários movimentos de mulheres, como as 

ribeirinhas e o GEMPAC. 

 

Léo Barbosa Nepomuceno 

Apesar de ter se formado na graduação em 2004, Leo sempre se dispôs a colaborar com 

o EREP N/Ne, onde desenvolve GDV’s e participa das demais atividades junto com os 

estudantes. Psicólogo, mestre em Psicologia e especialista com Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família atua como docente do Curso de Especialização 

em Saúde da Família e do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da 

Família vinculado à Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia/ 

Universidade Estadual Vale do Acaraú em Sobral/CE. Tem experiência como 

pesquisador, trabalhador e educador no campo da Atenção Primária à Saúde do SUS. 

Afinidade com os temas: Estratégia de Saúde da Família, SUS, Saúde Coletiva, 

Educação Permanente e Educação Popular em Saúde, Saúde Comunitária, Psicologia da 

Saúde, Psicologia Social da Saúde, Psicologia Comunitária e Psicologia da Libertação. 

Atualmente é doutorando em Saúde Coletiva na UECE. 

 

Tembé 

A partir da atual política de cotas da UFPA destinada à indígenas, este ano ingressarem 

duas lideranças Tembé na universidade. Mas, para além deste momento, há uma série de 

enfrentamentos que ainda são necessários e vivenciados cotidianamente pelos indígenas 

e que se refletem em lutas e uma delas se evidencia no movimento “Xingu vivo para 



sempre”, que envolve não apenas populações indígenas, mas ribeirinhos e colonos da 

região de Altamira em contraposição à implementação da Usina Hidrelétrica de Belo 

Monte. Apesar de não serem desta região, os Tembé também compõem esse 

movimento. 

 

POVO: TEMBÉ 

Língua: 

Tronco Lingüístico: Tupi 

Família lingüística: Tupi Guarani 

Língua materna: Tenetehara (dialeto Tembé) 

Línguas faladas: Tenetehara e português 

População no PA: 485 

Localização: 

Terra Indígena: 

Tembé 

Turé Mariquita 

Alto Rio Guamá 

Município: 

Tomé Açu 

Paragominas 

Santa Luzia do Pará 

Nova Esperança do Piriá 

 

Valores das Passagens:  

Rio de Janeiro - Belém – Rio de Janeiro: 263,00 + 202,00 = 465,00 

Fortaleza – Belém – Fortaleza: 237,00 + 230,00 = 467,00 (x3) 

Recife – Belém – Recife : 404,00 + 316,00 = 720,00 

Santa Luzia do Pará – Belém – Santa Luzia do Pará : 25,00 + 25,00 = 50,00  

Total: 2.656,00 (+ R$720,00) 

 

4 - NV’s – Núcleos de vivência 

1- Assentamento João Batista II 

Situação: Confirmado.  

Transporte: ônibus. Pendente. 



2- Comunidade São Pedro - remanescentes quilombolas 

Situação: Confirmado. 

Transporte: ônibus – comunidade vizinha ao assentamento, podemos usar o mesmo. 

3 Aldeia Jeju – comunidade Tembé 

Situação: Contatos iniciados, falta ir à comunidade dialogar com as lideranças.  

Transporte: ônibus, van, etc. 

4- Furo do Nazario – Comunidade ribeirinha 

Situação: contatos não iniciados, mas já temos inserção. 

Transporte: Barco. Pendente. 

5- Ilha do urubuóca – comunidade ribeirinha 

Situação: confirmado.  

Transporte: Van + barco. Pendente. 

6- Movimento de mulheres das Ilhas de Belém – Cotijuba 

Situação: Temos os contatos, mas não iniciamos.  

Transporte: Barco. Pendente. 

7- GEMPAC – Grupo de Mulheres da Área Central 

Situação: Temos os contatos, mas não iniciamos. 

Transporte: Em Belém. Ônibus, van, etc. 

8- CEDENPA – Centro de Estudos e Defesa do Negro no Pará 

Situação: temos os contatos, mas não iniciamos. 

Transporte: Em Belém. Ônibus, van, etc. 

Devemos pensar e acertar com a comunidade a logística para alimentação em todos eles. 

 

5- Outras Atividades  

- Enep é nossão – Abertura do Encontro. 

- Videozinho com histórico da conep (rafa, césar, marimba, Rebecca). Convidados pra 

falar da ultima gestão (césar, e alguém)... Apresentação do encontro (alguém da sede). 

Leitura do regimento (conep tem que atualizar).  Contrato de convivência.  

Encerramento fofinho. 

- Conep produzir um caderninho com apresentação da conep, documentos, repasses, 

balanço da gestão, deliberações, etc. Atualizado, no site. Todo ano disponibilizar esse 

caderninho no enep aos estudantes, no material. 

- Encontre sua região. – programação a critério de cada região. 

- Encontro de regionais. Fê vai fazer uma cartinha-convite e mandar pra lista. 



- GT’s = Movimentos Sociais, Saúde, Educação. Movimento Estudantil. 

Movimentos Sociais= criminalização de movimentos sociais, Mídia e MS, Relação de 

estudantes e MS. Controle Social.  

Saúde= ato médico (conep), lam e saúde mental (Zé anézio), 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), prouni (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).  

- Plenária Final, pré-plenária, mini-plenárias. 

- Momento de Avaliação: Depois da Plenária Final. 

 

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

1. Da Comissão: 

 Responsável pela estrutura on-line do evento, (tais como inscrições on-line, site, 
programa de credenciamento, etc), e também pela construção de alguns materiais gráficos 
do evento (como certificados, materiais acadêmicos, arquivos audiovisuais, etc). 

 

2. Sistematização antes do encontro: 

2.1. Da estrutura on-line:  

 A estrutura on-line, esta sendo realizada via site (www.eneponline.ning.com). 

As demais atividades online, principalmente de divulgação do XXIII ENEP, esta sendo 

feita pela Comissão de Comunicação através de E-mail, Orkut (Profile e Comunidades) 

e Twitter. 

 O concurso da Seleção da Logo do XXIII ENEP foi todo realizado através do 

site do ENEP, as informações explicativas referentes ao concurso, às imagens que 

concorreram à seleção, o processo de votação e o resultado final do mesmo foram todas 

divulgados no site. Sendo que às imagens das logos concorrentes foram recebidas no e-

mail do ENEP (enep.online@gmail.com). Tendo sido a logo vencedora enviado pelo 

estudante da UERJ, José Jorge da Cunha. 

 As atualizações do site, como informações sobre a cidade-sede do ENEP, fotos 

da UFPA (local-sede), informações gerais, informações sobre submissão de trabalhos, 



GDV’s e Oficinas (através de formulários), convocatória do Conepsi Belém, dentre 

outras. 

No que concerne à submissão de atividades (trabalhos acadêmicos, gdv’s e 

oficinas), como já fora dito acima, esta sendo feito via formulário que esta inserida no 

site. Tal atividade esta sendo feita em conjunto com a Comissão Acadêmico-Política 

(Acad-Poli) com os trabalhos acadêmicos e GDV’s, e a Comissão Artístico-Cultural 

(Art-Cult) com as oficinas, no qual as comissões têm “poderes” administrativos no site 

para visualizar as atividades recebidas e também editá-las se necessário. Também 

podem colocar o nome da pessoa responsável pela avaliação da atividade, status, dentre 

outras. 

 

2.2. Dos materiais gráficos: 

 

� Cartaz: tamanho A3 (duas folhas A4, deitadas, uma em cima da outra). Status: 

OK 

� Crachá: mesmo modelo, mas cores diferentes (comorg, apoio, participante) 

� Camisas: fora feito uma única frente tanto pra participantes quanto pra comorg. 

Mudanças no layout.O que altera é a cor.  

� Adesivo: esta no tamanho 5x5cm, o mesmo que fora usado das outras vezes. 

Status: OK 

� Certificado: o que entra nele? Logo da UFPA? Quem vai assinar? Será impresso 

ou online? 

Resposta: Logo da ufpa/enep. Alguém da comorg/faculdade de psi. ONLINE 

� Bolsa: será preciso fazer arte gráfica pra isso? 

Resposta: logo do site 

� Guia de participante: qual vai ser o conteúdo? Dá para resgatar alguma coisa do 

II EREP N/NE-Belém? 

Resposta: usar modelo erep. Telefones uteis, dicas de sobrevivência (beba água, 

não pule no rio, use protetor solar,...), mapa do básico.  Programação detalhada. 

� Abanador: quais são as dimensões disso? E o que entra nele? 

Não temos certeza se vamos fazer. Só se conseguirmos patrocínio. 

� Bloco de notas: será preciso fazer arte gráfica pra isso? 

R: não 

 



IMPORTANTE: Quando forem precisar das artes gráficas, solicitem ao Daniel 

Maribondo-RJ, NÃO utilizem o que fora mandado via e-mail. Pois NÃO esta em 

resolução para ser impresso.  

 

 

 

 

 

 

                ▼ Logomarca Vencedora ▼                          ▼ Adesivo para canecas ▼                               

▼  Crachá  ▼ 

                      

 

 

 

                              ▼ Camisa - Frente ▼                              ▼ Camisa - Verso ▼               

▼  Camisa – Verso – Comorg ▼ 

 



                      

 

    

                              ▼  Cartaz  ▼                                                                                 ▼  

Logomarca - Site  ▼ 

         

 



 

                                                                              OBS: camisas: idéias. Diminuir a logo 

na frente. Atrás ficar apenas a frase “tá quente? Assopra!” na parte inferior. 

3. Trabalhos Intercomissão: 

3.1. Sistematização e Acad-Poli: 

 Questões referentes às submissões de atividades (trabalhos acadêmicos e 

GDV’s). No presente momento recebemos 14 trabalhos acadêmicos (sendo que existe 

um repetido) e 1 GDV. Sendo que os 10 primeiros trabalhos acadêmicos estão sendo 

avaliados por Daniel Maribondo-UERJ. Já o GDV não obteve identificação de quem 

estava avaliando ou se estava sendo avaliado por alguém da comissão.  

 

3.2. Sistematização e Art-Cult: 

 Refere-se à submissão de oficinas. No presente momento fora recebido apenas 1 

oficina, que também não obteve identificação de quem estava avaliando ou se esta 

sendo avaliado por alguém da comissão. Sendo que esta oficina recebida, a meu ver, 

tem uma característica mais pra GDV do que pra oficina.  

 

3.4. Sistematização e Finanças: 

 Concerne às inscrições dos participantes do XXIII ENEP no site. Já fora 

realizado o formulário de inscrição que será inserido no site, o qual os participantes irão 

preencher e confirmar o pagamento para obter a inscrição. Também serão dados 

“poderes” administrativos para que sejam visualizadas as inscrições e confirmações de 

pagamento dos participantes. Infelizmente por problemas na abertura da conta, não fora 

possível cumprir o prazo estabelecido para abertura das inscrições. 

 

3.5. Sistematização e Comunicação: 

 Refere-se a toda e qualquer divulgação do XXIII ENEP (sobre o evento, 

conepsi, submissões, inscrições, dentre outras). 

 

3.6. Sistematização e Saúde / Estrutura Geral / Planejamento Estratégico: 

 Concerne à confecção do Guia do Participante, que provavelmente constará os 

locais e mapa da UFPA, listagem e telefones uteis (policias, bombeiros, ambulância, 

hospitais, PSM’s, farmácias, táxi, etc.), kit de sobrevivência, ponto turístico de Belém, 

linha de ônibus e o valor da passagem, dentre outras. 



    

4. Avaliação Geral: 

       Que bom 

 

- Criação de um site gratuito; 

- Atualização frequente do site; 

- Integração/participação intercomissões; 

- Confecção de grande parte da arte gráfica do XXIII ENEP (com atraso); 

- Abertura das submissões de atividades (com ligeiro atraso); 

- Participação de pessoas de outras comissões no site (muralzão e tópicos nos grupos) 

respondendo a dúvidas surgidas. 

 

       Que pena  

- Poucas pessoas na comissão; 

- Prazo de abertura das inscrições ainda não fora aberta; 

- Atraso em parte do material gráfico; 

- Não terá nenhum componente da comissão na reunião do CONEPSI. 

 

       Que tal 

- Mais pessoas compondo a comissão; 

- Mais pessoas contribuindo e ajudando na atualização do site, bem como atentas as 

dúvidas surgidas nos tópicos dos grupos e/ou muralzão; 

- Maior integração e participação intercomissões; 

 

5. Responsáveis pela Comissão: 

- Pablo Magalhães – Belém/PA 

- Daniel Maribondo – UERJ/RJ 

 

COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO 

Integrantes: André Cosmo (UFPA), Nathália Dourado (UFPA), Laísa Almeida 
(UNAMA), Aline Seabra (UFPA), Aline Monteiro (UNAMA), Rubilene Pena 
(UNAMA), Neto (UNAMA). 

6. Formas de Divulgação 

 Visitas aos alunos de psicologia das Universidades que oferecem o curso  

 UFPA 



 UNAMA 

 ESAMAZ (Não foi ninguém ainda) 

 

SITUAÇÃO: Nossa primeira visita foi a UNAMA, onde fizemos a divulgação do ENEP nas 

salas da manhã e da tarde. A meta é terminar a divulgação nas outras universidades 

até a primeira metade de abril. 

 

 Sites 

 Portal UFPA 

 UNAMA 

 ESAMAZ 

 CRP 

 Blog da Rádio UNAMA  

 Jornal Beira do Rio (versão eletrônica) 

 Acontece (informativo eletrônico ligado a UFPA) 

 Twitter (Fê SP) 

 

 

 Cartazes 

 UFPA: IFCH(entrada), Faculdade de Psicologia, Mestrado de Psicologia Clínica e 

Social, Laboratório de Psicologia, Bloco C, Vadião, RU, Clinica de Psicologia, 

Biblioteca Central e Reitoria. 

 UNAMA 

 ESAMAZ 

 CRP 

 

SITUAÇÃO: Colocamos cartazes pequenos em todas as salas da UNAMA que visitamos 

e nos quadros de aviso do prédio onde ficam as salas. Estamos trabalhando na 

produção de um novo modelo de cartaz. Esse novo modelo será fixado nos locais 

restantes.  

 

 Jornal 

 Jornal Beira do Rio 

 

 Rádio 

 Rádio Unama 

 Rádio UFPA 

 

SITUAÇÃO: Enviamos um email para a rádio UFPA e estamos aguardando resposta.  

 

7. Orientação no Evento 

Estarão distribuídos pela UFPA 3 tipos de sinalização. O primeiro tipo se refere à 

identificação dos locais na UFPA onde o ENEP estará acontecendo e das respectivas 

atividades ou serviços ligados a eles. O segundo tipo é o de orientação que terá a 

função de direcionar as pessoas para esses locais do evento. O último tipo de 



sinalização é o de advertência e é específico das áreas próximas ao rio com a finalidade 

de alertar sobre o perigo de mergulhar no rio Guamá. 

 

 Sinalização de identificação 

 Atividades: Abertura, Mesas-Redondas, Mostra de Conhecimentos, GDVs, NVs, 

GTs, Encontro de Regionais, Pré-Plenária, Plenária Final. 

 Serviços: Inscrição e Credenciamento, Saúde, Alimentação, Alojamento. 

 Sinalização de orientação: Será feita nas passarelas das ruas de entrada do 
primeiro segundo e terceiro portões da UFPA. Nos blocos do Setor Básico e 
no Vadião. o terceiro portão é importante pq o terminal fica lá.  

 Sinalização de advertência: Estará presente em toda a área próxima ao Rio 
Guamá, distribuindo-se do básico ao Profissional. 

O início do ENEP vai coincidir com o final do encontro de estudantes de 
Ciências Sociais, por isso antes da fixação da sinalização do nosso encontro será 
feito um trabalho de limpeza da sinalização do outro encontro. Tudo isso 
previsto para o dia 24 de julho. 

- Cada um pedir para um conhecido psi enviar pra lista de email psi 
- Falar com Laísa para divulgar na IESPES – Santarém. E também para ela contatar a 
Márcia do CRP para divulgar as inscrições e submissões de trabalhos no site do CRP 
- Falar com a Rádio Unama para divulgação (Neto) 
- Falar com a Rádio Web da UFPA para divulgar o ENEP (Nathália) 
- Verificar possibilidade de do curso de comunicação montar uma rádio no ENEP 
(Nathália) 
- Proposta de fazer um jornalzinho durante o ENEP 
- DIVULGAR MUITO MAIS 
 
 

COMISSÃO ARTISTICO-CULTURAL(ARTCULT) 

Atividades art-cult 
1) CinePSI: Vídeo – debate onde o filme apresentado será analisado dentro de 

perspectivas histórico - culturais trazendo questões para a Psicologia.  

 

2) Atividades Artístico – Culturais:  Ao final de cada dia, estão previstas apresentações 

artístico – culturais que visam o resgate das tradições folclóricas através da dança e 

também para a apresentação de performances e bandas dos mais variados estilos. * 

durante o evento estarão acontecendo exposições permanentes de diversos aspectos 

da cultura regional 

 

3) Olimpíadas: momento em que jogos em equipes são propostos, não com objetivos 

competitivos, mas com o intuito de promover a interação, diversão e integração 

através do esporte, onde o importante o respeito às diversidades culturais. 

 



4) Mostra de curtas: exibições de curtas proposto pela organização e por participantes 

que visam valorizar a troca de experiências, e integração pela 7ª arte, além de valorizar 

a produção do cinema nacional. 

=> auditório do K, ver melhor os horários. 

 

Programação Cultural: 
=> proposta de que rolassem intervenções sobre lendas amazônicas todas as 

noites(INBUST, Palhaços surdos, trovadores, trupe realejo) 

 
DIA O QUE QUEREMOS SITUAÇÃO 

25/07 – domingo 
(dia 1): festa 

regional 

- Arrastão do pavulagem 
- Carimbó(grupo) 

 Arrastão ok 
Procurando bandas 

26/07 – segunda 
(dia 2) 

Apresentação cultural - um 
pouquinho do Brasil 

Esperando o que a 
galera vai trazer 

27/07 – terça (dia 
3): 

Trans-ENEP 

- Banda que toque tudo (ainda não 
definida)  
- DJ Wendel  

Banda não definida 

28/07 – quarta 
(dia 4) 

Apresentação cultural  
(não definida) 

- 

29/07 – quinta 
(dia 5): 

festa rock reggae 

- banda de rock 
- banda de reggae Bandas ok 

30/07 - sexta (dia 
6) 

Apresentação cultural - 
aparelhagem 

Ainda não definida 

 
Bandas que se disponibilizaram a tocar: 

BANDA O QUE TOCA CONFIRMAÇÃO 

Vinil Laranja Autoral e rock ok 

Paris Rock Samba  Rock ok 

Interferência Rock, pop rock, reggae  

Banda AmpToy Rock  

Trupe Realejo Teatro mágico ok 

Filhos do luar Regional ok 

Luz de Raíz  Reggae ok 

Wendel DJ ok 

Panasonic Aparelhagem  

Pará folclórico   

Engenho Novo - Palmas-

TO. 

Rock?  

Venera Rock alternative 
http://www.myspace.com/rockvenera 

ok 



 
Orçamentos de Som e Iluminação: 
Pablo Martins: 2.000,00 – 5 dias de som e iluminação 
Leo Som – 10.000,00 – 5 dias de som e iluminação  
(orçamentos em anexo) 
Mostra de Curtas: 
Os curtas ainda não foram selecionados. => Exibir curtas metragens Paraenses 
Cine Psi:  => Na programação, percebemos que o CINEPSI seria inviável começar as 21:30h. A 

Marcela sugeriu que transferíssemos essa aividade para o momento do esquenta transenep, 

onde poderíamos pegar um filmedocumentário para fazer um debate sobre a diversidade 

sexual. Seria num espaço aberto, sugestão do ESPAÇO SAUDE. 

 
Olimpíadas: => Essa atividade permanece, no entanto sugeriram que rolassem jogos 

cooperativos, twister, damas, pega-vareta,xadrez, uno, pega garrafa. 

 
Propostas de Oficinas: 
Algumas oficinas já foram pensadas, mas ainda não estão fechadas 
Propostas: 
- Capoeira 

- Fotografia – fotografar o enep e ao final fazer uma exposição da produção da oficina 

- Danças regionais 

=> circo, plantas medicinais, LIBRAS, reciclagem. 

- o que surgir  

Ideias:  
- Fazer sarau 

- na festa regional, conseguir comidas típicas para vender 

- Documentário sobre a pajelança nossa forma de se fazer medicina, nossas curandeiras, 

rituais indígenas, mercado do ver-o-peso, em específico as ervas. 

- exposição e venda (porque não?!) dos brinquedos de miriti provenientes da cidade mundial 

do miriti (também só tem lá), Abaetetuba- PA. 

 

 

 
ORÇAMENTO 



Conforme solicitado segue abaixo orçamento para cobertura do evento do 23º ENEP 
(encontro nacional de estudantes de psicologia) a ser realizado na UFPA nos dias 25 a 
30 de julho 2010. 
Sonorização e iluminação para o palco central. Valor deste orçamento R$ 7.500,00(Sete 
mil e quinhentos Reais). 
Sonorização e telão para o auditório. Valor deste orçamento R$ 2.500,00(Dois mil e 
quinhentos Reais). 
Total do valor é de R$ 10.000,00(Dez mil Reais). 
 
Nome: Pablo Campos Martins Produções & Eventos 
CNPJ: 09.539.530/0001-87 
Data da Proposta: 24/03/2010 
Endereço: Rua Mundurucus 787 Bairro: Jurunas CEP: 66023-040 
 

ORÇAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

 
LOCAL: UFPA 
PERIODO 25 A 30-07-2010 
HORÁRIO: 18 AS 23:00hs 
 
SONORIZAÇÃO 

01- 02 CAIXAS DE GRAVE 
02- 02 CAIXAS BI-WAY 
03- 03 CAIXAS DE RETORNO 
04- 01 MESA DE SOM DE 32 CANAIS 
05- 10 MICROFONES COM FIO E PEDESTAL 
06- 01 PROCESSADOR DE AUDIO 
07- 03 AMPLIFICADORES  

 

ILUMINAÇÃO 

- 16 REFLETROES PAR 64 

 

Observação: 

1- Incluso frete do equipamento de ida e volta 
2- Equipe Técnica profissional para montagem e operação 
3- Horário a combinar 
4- Pagamento à combinar 
5- Proposta válida até 20/12/2010. 
6-  

� R$ VALOR DA PROPOSTA: 2.000,00 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS 
Integrantes: Marcela Acioli (UFPA), Álvaro Dias (UNAMA) 

8. CONTA: Foi aberta uma conta conjunta no Banco do Brasil, por estudantes da UFPA e 

UNAMA. 



 

Titulares: Rafaela Palmeira Nogueira Belo 

            Álvaro Pinto Palha Júnior  

Agência: 3702-8 Universidade Federal do Pará 

Conta corrente: 29.413-6 

 

9. INSCRIÇÕES: A priori nossa proposta de inscrição será de R$50. Iniciando dia 29 de 

março. SE conseguirmos apoios, patrocínios, algum tipo de financiamento, a inscrição 

será nesse valor até o inicio do evento. SE NÃO conseguirmos teremos que avaliar o 

orçamento e ver um preço que possa cobrir os gastos. 

=>Inscrições a R$50 até 15 de maio. Após respostas de financiamentos, prorrogamos ou 

não. 

 

10. PACOTE ALIMENTAÇÃO: Tanto a alimentação vegetariana, como a não vegetariana 

ainda estão em andamento. Fecharemos o mais rápido possível para podermos 

divulgar esses valores. 

 

11. ORÇAMENTOS: 

 

 Material Gráfico1 

Descrição Quantidade 
Valor unitário 

(R$) 
Valor 

total (R$) 
Quem vai pagar? 

Cartaz 1.000 0,86 860,00 UNAMA 

Bloco de Notas 1.500 1,95 2.925,00 UNAMA 

Crachás 1.800 0,28 504,00 UNAMA 

Camisas2 1000 6,50 6.500,00  CRP/ESAMAZ 

Bolsas 1.500 
6,50 
s/serigrafia  

9.000,00 Inscrições /ESAMAZ 

Panfletos 1.500 0,42 630,00 UNAMA 

Folders 2.000 0,38 760,00 UNAMA 

Faixas 05 15,00 75,00 DCE/SINTUFPA/ADUFPA 

Banners 04 - - SOL 

Pulseiras3 2.000 0,33 660,00   Inscrições 

Adesivos4 1.500 0,50 750,00  Inscrições 

Abanador 1.500   SOL 

TOTAL 22.664,00 VALOR APROXIMADO 

=> Sobre bolsas contatar mãe do KLEITON. 

                                                
1 O material gráfico que foi solicitado p/ a UNAMA, ainda não temos respostas.  
2 As camisas nesse valor são feitas no Maranhão. (NEL) 
3 As pulseiras serão fornecidas por uma empresa de São Paulo. O pessoal de SAMPA fico de ver. 

4 Esse valor é apenas uma estimativa. 



=> Falta orçamento de ABANADORES. 

 

 Material de Expediente5 

Descrição Quantidade 
Valor unitário 

(R$) 

Valor 
total 
(R$) 

Quem vai pagar? 

Fita Adesiva 10 pct. 9,00 (Pct c/05). 90,00 
UFPA/UNAMA/ 
Lojas/Inscrições 
 

Resma Papel A4 50 12,00 600,00 
 UFPA/UNAMA/ 
Lojas/Inscrições 

Papel Madeira 300 0,30 90,00 
 UFPA/UNAMA/ 
Lojas/Inscrições 

Cartolina 500 0,30 150,00 
 UFPA/UNAMA/ 
Lojas/Inscrições 

Papel 40 kg 50 0,60 30,00 
  UFPA/UNAMA/ 
Lojas/Inscrições 

Pincel Atômico 10 cxs. 
18,00 (Caixa 
c/10) 

180,00 
  UFPA/UNAMA/ 
Lojas/Inscrições 

Tinta Guache 50 cxs. 
10,80 (Caixa 
c/06) 

540,00 
  UFPA/UNAMA/ 
Lojas/Inscrições 

Canetas 30 cxs. 
11,95 (Caixa 
c/50) 

358,50 
  UFPA/UNAMA/ 
Lojas/Inscrições 

Lápis de cor 10 cxs. 2,30 (Caixa c/12)  11,50 
  UFPA/UNAMA/ 
Lojas/Inscrições 

Giz de Cera 10 cxs. 1,50 (Caixa c/12) 15,00 
  UFPA/UNAMA/ 
Lojas/Inscrições 

Canetas Hidrocor 15 cxs. 6,25 93,75 
  UFPA/UNAMA/ 
Lojas/Inscrições 

Cola branca (tubo 
pequeno) 

20 tubos 0,80 16,00 
  UFPA/UNAMA/ 
Lojas/Inscrições 

Tesouras (pacote) 02 cxs. 
15,00 (Caixa 
c/20) 

30,00 
  UFPA/UNAMA/ 
Lojas/Inscrições 

Grampeador 05 6,00 30,00 
  UFPA/UNAMA/ 
Lojas/Inscrições 

Grampos 10 caixas 3,00 30,00 
 UFPA/UNAMA / 

Lojas/Inscrições 

Clipes 5 caixas 
10,00 (Caixa 
c/200) 

50,00 
  UFPA/UNAMA/ 
Lojas/Inscrições 

Cartucho p/ 
impressora 
recarregável 

02 p&b 
02 coloridos 

20,00 
25,00 

90,00 SOL  

Canecas 1500 0,32 480,00  Inscrições/CRP 

TOTAL 2.884,75 
 

=> Nath repassar esses valores de material de expediente para BINHA 

                                                
5 Ver quais matérias de expedientes podemos incluir no pedido p/ SOL. 



 

 Atividades da Comissão Artístico Cultural 

Descrição Quantidade 
Valor unitário 

(R$) 
Valor 

total (R$) 
Quem vai pagar? 

Som/ Iluminação p/06 dias 2.000,00 2.000,00 Inscrições 

Apresentações 
Culturais (grupos, 
bandas) 

p/06 dias 2.000,00 2.000,00 Inscrições 

Materiais oficinas6 A definir -- 500,00 
UFPA/UNAMA/ 
Lojas/Inscrições 

Agua     

TOTAL 4.500,00  

 

 Atividades da Comissão Acadêmico Política 

 

Descrição Quantidade 
Valor unitário 

(R$) 

Valor 
total 
(R$) 

Quem vai pagar? 

Passagens 
(convidados) 

A definir -- -- 
PROEG/Terra 
Plena/ 
CFP/Inscrições 

Hospedagem A definir -- -- PROEG/Inscrições 

Logistica NV’s A definir -- -- Inscrições 

Hangarzinho 05 -- -- PROEX 

TOTAL 4.000,00  

 

 Recursos Humanos  

Descrição Quantidade 
Valor unitário 

(R$) 

Valor 
total 
(R$) 

Quem vai pagar? 

Limpeza  10 -- 1.000,00 Edital PROEX 

Segurança  20 -- 7.000,00 Edital PROEX 

Alimentação 
500 (tentar 
700) 

-- -- Pacote Alimentação 

Alimentação 
Vegetariana 

250 -- -- Pacote Alimentação 

Motoristas 02 35(x10diárias) 350,00 Inscrições/ 

Eletricista 01 35,00(x04diárias) 140,00 Inscrições/ 

Hidráulico 01 35,00(x04diárias) 140,00 Inscrições/ 

TOTAL 8.630,00  

 

 

                                                
6 Verificar que materiais estão inclusos nos materiais de expediente. O valor é apenas uma estimativa. 



Planilha Orçamentária do XXIII ENEP 

Elemento de despesa Valor unitário (R$) 

Material gráfico 22.664,00 

Material de expediente 2.884,75 

Atividades ARTCULT 4.500,00 

Atividades ACADPOLI 4.000,00 

Recursos Humanos 8.630,00 

TOTAL 42.678,75 

 

- Bolsas: Tentar patrocínio. Inviável p unidade por $6,00 sem serigrafia 
- Verificar a possibilidade da Sol fazer 1500 abanadores 
- Pedir água. Para quem? Qual quantidade? 
- Motorista, eletricista, bombeiro hidráulico - solicitar onde?? 

 

Comissão de Saúde 

 

Espaço Saúde (espaço entre blocos) 

Estrutura: vamos construir coletivamente (bioconstrução)-Amintas 

 

Atividades p/ esse espaço: 

Oficinas relacionadas a saúde (massoterapia, shiatsu,...)-art-cult 

Gdv’s relacionados a saúde - acadpoli 

Varal com cordéis 

Cine 

Panfletos sobre saúde em geral 

Mural( liberta-me da brancura) 

 

Viabilizar: 

Kits 1º socorros 

Camisinhas OK 

Contatar SAMU 

Bombeiros 

Hospital/Unidade de Saúde 

 

 

 

 


