
Ata CONEPSI 05/09/2009 a 07/09/2009, Curitiba - Paraná

DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES DAS PROPOSTAS DA PLENÁRIA FINAL DO XXII

ENEP

Foram apresentadas as propostas da plenária final do XXI ENEP (sistematizadas

pelo CA da UFES) dividades em três eixos. Após a leitura e os destaques pedidos em

todas  as  propostas,  organizou-se  a  ordem  dos  eixos  que  seriam  discutidos:  1)

Funcionamento da CONEP, 2) Ações da CONEP e 3) Próximo ENEP.

1) Funcionamento da CONEP:

a) Reuniões presenciais da Conep (conepsi) preferencialmente a cada três meses.

Caso não seja viável, no mínimo semestralmente. 

b) Que as pautas do CONEPsi sejam debatidas previamente em uma reunião virtual

da CONEP. E que a CONEP sugira às entidades estudantis e aos estudantes que

formulem textos sobre suas opiniões das pautas do CONEPsi.  (secretaria)

2) Ações da CONEP:

2.1) Bandeiras de luta:

a) Lutar pela expansão da Universidade com qualidade e revogação do Decreto do

Reuni. 

b) Ações direcionadas ao Boicote ao ENADE! Por uma avaliação de verdade.

c) Luta  por  um  currículo  de  Psicologia  de  qualidade  e  defenda  currículos

acadêmicos que pautem a formação em saúde pública.

d) Repensar  o  modelo  atual  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  e  lutar  por  uma

articulação de qualidade.

e) Apoio e lutas pela garantia dos espaços físicos e políticos estudantis
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f) Defesa e construção da Universidade pública, gratuita, laica e de qualidade. Luta

contra a Reforma Universitária nos moldes atuais  (ENADE, REUNI,  PROUNI,

EaD, Fundações Estatais de direito privado, fundações de Apoio, e outras), na

defesa  de  uma  universidade  realmente  preocupada  com  políticas  de

permanência,  expansão  de  qualidade,  com um programa político  pedagógico

voltado para  as necessidades da classe  trabalhadora  e  não  somente para  o

mercado de trabalho.

g) Reivindicação e permanente construção do SUS e da Saúde Pública de forma

geral entendendo o processo de saúde-doença como processo social.

h) Defesa  da  Luta  Antimanicomial.  Da  autonomia  e  dos  direitos  humanos  dos

usuários  dos  serviços  de  saúde  mental  em  diálogo  permanente  com  os

Movimentos Sociais que pautem essa política.

i) A CONEP discorda de quaisquer práticas estigmatizantes e manicomiais.

j) Defesa do controle social legitimamente popular e as políticas públicas de saúde,

uma rede de atenção à saúde mental acessível ao povo.

k) Contra a criminalização dos movimentos sociais. Articulação com movimentos

que compartilhem com as pautas da CONEP

l) Que a CONEP se posicione contrária  a elitização dos congressos e eventos

acadêmicos de psicologia e que problematize 

a  inserção  de  estudantes,  na  ordem  de:  preços  de  inscrição,  alojamento  e

modelos de apresentação de trabalho, monitoria nestes congressos.

2.2) Encaminhamentos de ações da CONEP:

a) Ajuda e apoio na construção de um Seminário Nacional de Formação Política.

b) Discussão e organização de um calendário anual de discussão e lutas, definidos

na  plenária  final  do  enep  e  conepsis,  de  temas  pertinentes  ao  movimento

estudantil geral e de Psicologia.
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c) Construção de espaços de formação política e espaço inicial de apresentação e

interação dos participantes nos conepsis.

d) Discussão da relação política da CONEP com o FENPB e as a entidades que o

compõem. Reavaliação da sua participação nesse espaço. 

e) Discussão sobre sua participação ou não no FENEX.  

f) Que a CONEP não componha nenhuma das entidades estudantis nacionais de

movimento geral (UNE e ANEL), e que os estudantes que participam da conep e

participam desses espaços, não o façam como representantes da CONEP, mas

que tragam contribuições no caráter de formação política.  

g) Incorporação das pautas de lutas dos estudantes das universidades particulares,

dentro do projeto que entendemos de universidade. 

h) Incentivo de espaços onde ocorram debates acerca da qualidade da formação

na Graduação em Psicologia, incluindo estágios e currículo do curso.

i) Discussão e produção de materiais sobre a nova Lei de Estágio.

j) Lutar por espaços nos/junto aos Congressos de Psicologia para informação dos

estudantes presentes acerca da CONEP.

k) Articulação com as organizações dos EREPs no intuito de inserir discussões do

MEPSI Nacional e apoiar as discussões feitas pelos EREPs.

l) Colocar em seu site um espaço blog, atualizado com as noticias das ações da

CONEP

m) Que a CONEP promova a construção periódica de um jornal (zine), por parte dos

estudantes, disponibilizado em formato virtual para entidades e estudantes de

todo o país para a impressão e distribuição.

3) Próximo ENEP:

a) Que contenha mais espaços de discussão sobre o MEPSI do ENEP priorizados

na  programação  oficial,  com  vistas  a  ações  efetivas,  sem  espaços  oficiais

concomitantes (com exceção de GDV e NV(?) a esses espaços de discussão.
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b) Que haja um momento de Pré-Plenária de exposição de propostas e avaliação

dos  espaços  que  ocorreram  até  então;  garantia  das  Assembléias  Regionais

convidando os COREP/COEREP para a construção deste espaço.  

c) Que haja plenária inicial (o ENEP é nossao) com o intuito de deliberar sobre a

metodologia do encontro.

d) Que para o próximo ENEP a Comorg proponha à priori, GDVs sobre pautas que

julgar indispensáveis. 

e) Que  todas  as  atividades  do  ENEP  tenham  o  caráter  de  confeccionar

documentos,  marcando  o  posicionamento  dos  estudantes  que  estiveram

presentes no Encontro, uma vez que o documento fosse aprovado pela plenária

final.  A Comorg deve reforçar o caráter de encaminhamento dos espaços do

encontro (investindo na função dos monitores, por exemplo).

No terceiro dia de Conepsi,  após decisão do coletivo gestor (anexo 2), foram

decididas a data e as possíveis sedes do próximo Conepsi. Será de 15 a 17 de janeiro

de 2010 com a possibilidade de ser no Espírito Santo ou Rio de Janeiro. Se não der

certo em nenhum dos dois,  A USP se propôs a ser sede. Definição até dia  12 de

Outubro. Foi deliberado que os Conepsis terão um espaço inicial com o objetivo de

apresentação e interação, organizado pela CONEP e Sede, além de um seminário de

formação política. Como o próximo ENEP tem como tema os movimentos sociais, a

comissão de movimentos sociais ficou responsável por esse espaço.  

Após essas decisões,  foram apresentados os encaminhamentos considerados

relevantes para serem discutidos neste conepsi,  saindo destes propostas de ações.

Dividiu-se  os  encaminhamentos  em comissões  do  coletivo  gestor  e  após  reuniões

diferenciadas, todas trouxeram suas propostas de ações para a plenária na qual foi

discutida e aprovada. 

Reforma  Universitária,  Movimentos  Sociais,  Articulações  Regionais,  Relação

com entidades, … (?)
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SEDE DO PRÓXIMO ENEP

No sábado a noite, Flávia e Rafaela explicaram sobre o pré-projeto (anexo 4) realizado

por  integrantes da próxima comissão organizadora do próximo ENEP além de tirarem

dúvidas diversas dos estudantes presentes.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO COLETIVO GESTOR DE 2008-2009

César, tesoureiro do coletivo gestor de 2008-2009, mostrou e explicou a prestação de

contas (anexo 5)
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Anexo 1

COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDANTES DE PSICOLOGIA

CENTRO ACADÊMICO DE PSICOLOGIA – UFPR

CONSELHO NACIONAL DE ESTUDANTES DE PSICOLOGIA

CURITIBA – PARANÁ

05 À 07 DE SETEMBRO DE 2009

CRONOGRAMA

05 Sábado – manhã / tarde – das 11:30h às 20h – intervalo de almoço e lanche da

tarde – 

1. Informes

2.discussão  de propostas – continuação  da  plenária final

                   

06 Domingo – manhã / tarde  das 9h às 12h – das 14h às 20 horas

1. continuação  da discussão  de propostas

2. Apresentação  da nova  sede

3.prestação de contas/sede  e gestão  da conep

4.  Encaminhamentos   pára  dia  seguinte  (comissão   de  sistematização   dos

encaminhamentos)

07 Segunda-feira – manhã 

Ato ‘Grito d@s excluíd@s’ 

tarde das 14h as 18h

1. Definição do coletivo gestor

2. Definição  da próxima  sede  e data  do conepsi

3. Separação  dos  encaminhamentos  nas comissões
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4. Apresentação  das  propostas  das  comissões 

Anexo 2

Articuladores (2009 – 2010)
Norte Nordeste São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Espírito santo Sul Centro Oeste

Rafa
+

Flávia
Pará

DA UFBA
Bahia

CA PUC
SP

Marimba
+

Salsa

Ju
+

Jana

Zé
+

Lidi

Campos
Gerais
(PR)

Fabiane

Indicação
CA UFG
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Anexo 3 

ESTATUTO APROVADO NO XXI ENEP DA COORDENAÇÃO NACIONAL DE
ESTUDANTES DE PSICOLOGIA

- Ratificado no CONEPSI Brasília -

TÍTULO I
A NATUREZA E FINALIDADE

Art.  1º:  A  CONEP  é  uma  entidade  estudantil  de  direito  privado  dos
estudantes de Psicologia do Brasil, gozando de plena autonomia em relação ao Estado,
aos  governos,  aos  partidos  políticos  e  às  demais  instituições  da  sociedade  civil.  A
CONEP  reconhece que não representa todos os estudantes de psicologia do Brasil,
mas que busca essa representatividade através da articulação.

§1º-  A  administração  da  entidade  se  dará  através  de  um  coletivo  de
estudantes  de  Psicologia  doravante  denominado  Coletivo  Gestor  organizado  na
plenária final do último Encontro Nacional de Estudantes de Psicologia (ENEP) e na
outra  instância  do  Movimento  Estudantil  Nacional  de  Psicologia,  como  o  Conselho
Nacional de Estudantes de Psicologia (CONEPSI).

§2º-  A  CONEP,  salvaguardada  a  autonomia,  reconhece  as  organizações
estudantis locais, regionais e independentes. 

Art. 2º: A CONEP tem como finalidades:
a)  articular  os  estudantes  de  Psicologia  do  Brasil  em  âmbito  nacional,

respeitando a autonomia das entidades regionais;
b) defender a educação pública, gratuita, laica, de qualidade e de acesso

universal;
c) lutar por uma formação generalista, comprometida com a transformação

social e que garanta a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;
d) incentivar e potencializar a organização e formação política e profissional

dos estudantes de Psicologia, bem como de suas entidades estudantis;
e) viabilizar o diálogo político com outros movimentos Sociais e populares,

contribuindo para o fomento sobre as lutas desses movimentos.
f) consolidar o contato com as demais entidades do movimento estudantil e

com as entidades formadoras, reguladoras e organizadoras da classe;
g) coordenar e organizar Encontros Nacionais do Movimento Estudantil de

Psicologia, e outros eventos, junto às escolas sede desses eventos;
 h) contemplar e promover as discussões dos estudantes de Psicologia de

Instituições de Ensino Superior (IES), públicas, particulares e comunitárias.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 3º: São instâncias do Movimento Estudantil Nacional de Psicologia por
ordem de deliberação:

a) plenária final do ENEP;
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b) Conselho Nacional de Estudantes de Psicologia (CONEPSI);
c) Coletivo Gestor da Coordenação Nacional de Estudantes de Psicologia.
 

Seção I
Do Encontro Nacional dos Estudantes de Psicologia

 
Art. 4º: O Encontro Nacional dos Estudantes de Psicologia (ENEP) é o fórum

máximo  de  deliberação  do  Movimento  Estudantil  Nacional  de  Psicologia.  Acontece
anualmente e tem por objetivo  discutir,  fomentar,  formar,  articular os participantes e
deliberar sobre temas como movimento estudantil, Universidade, formação profissional
e  outros  temas  relevantes  à  realidade  social  brasileira  e  internacional,  definidos
previamente pelo CONEPSI ou pelas outras instâncias do MEPSI Nacional.

§1º-  A preparação  da infra-estrutura  do ENEP é de  responsabilidade  da
Comissão Organizadora (estudantes de Psicologia organizados ou não em CA’s, DA’s
ou entidades equivalentes que compõem a sede) e da CONEP.

§  2º-  Os  lucros  e  os  prejuízos  do  Encontro  serão  de  completa
responsabilidade da CONEP.

§ 3º-Têm direito a voz todos e todas participantes do ENEP, e direito a voto
todos e todas estudantes de Psicologia do Brasil participantes do ENEP.

§  4º-  O  Regimento  Interno  do  ENEP  será  elaborado  pelo  CONEPSI,
discutido e votado no início do Encontro.

§ 5º-. Caso o ENEP não ocorra no período de um ano, cabe ao Coletivo
Gestor e às instâncias do MEPSI Nacional, viabilizar a organização do evento na sede
suplente e deliberar sobre eventuais alterações de local e data do Encontro. 

Art. 5º: A Plenária Final do ENEP deverá:
a) aprovar e reformular o estatuto da CONEP, caso necessário;
b)  discutir,  reformular  e  votar  as  propostas  feitas  por  qualquer  um  dos

participantes do encontro;
c) eleger a mesa diretora da plenária;
d) deliberar o local do próximo CONEPSI, se possível no mesmo local e data

de um Encontro Regional de Estudantes de Psicologia (EREP), qualquer que seja. 
e) deliberar o local do próximo ENEP juntamente com um local suplente;

f) definir a política e as diretrizes que deverão nortear a atuação da CONEP; 
g) organizar o Coletivo Gestor da CONEP.

Art. 6º: Caberá a entidade sede e a CONEP organizar um meio de avaliação
do ENEP. Os pontos levantados na avaliação serão utilizados pelas entidades sede dos
próximos encontros para otimizar a organização destes.

 
Seção II

Do Conselho Nacional de Estudantes de Psicologia
 

 Art. 7º: O Conselho Nacional de Estudantes de Psicologia – CONEPSI –
articula  e  reúne  nacionalmente  estudantes  de  Psicologia.  Em  suas  reuniões  terão
direitos  a  voz  todos  os  presentes  e  direito  à  voz  e  voto  todos  os  estudantes  de
Psicologia do Brasil presentes.
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§1º- O CONEPSI se reunirá pelo menos uma vez por semestre intercalando
com o ENEP, sendo responsabilidade do Coletivo Gestor da CONEP a publicação e o
envio das convocatórias e da pauta com no mínimo um mês de antecedência, através
de seus meios de comunicação (e-group, site e informativos) bem como a publicação e
disponibilização de sua ata nos mesmos meios de comunicação, no máximo 30 dias
após sua realização. 

§2º- A cada CONEPSI se escolhe a data e a sede do próximo, sendo o
critério prioritário de escolha a realização na mesma data e local de um EREP, qualquer
que seja.

 §3º- O CONEPSI poderá ser acionado em caráter extraordinário, com pelo
menos 30 dias de antecedência pelo coletivo gestor da CONEP.

Art. 8º: Compete ao CONEPSI:
a) construir, articular, definir tema e sede dos próximos eventos do MEPSI

Nacional;
b)  fiscalizar,  avaliar  e  determinar  a  atuação  do  Coletivo  Gestor  da

Coordenação Nacional, respeitando o artigo 4º deste estatuto.
c) construir referência para atuação do planejamento estratégico da CONEP.

 
Seção III

Do Coletivo Gestor da Coordenação Nacional de Estudantes de Psicologia
 

Subseção I
Da Composição

 
Artigo 9º: O Coletivo Gestor da CONEP é constituído:

a) Por estudantes de Psicologia,  articuladores estaduais e regionais, bem como por
entidades de base e entidades equivalentes;  

§ 1° Configura uma entidade equivalente um coletivo de estudantes de
psicologia de um mesmo curso e instituição de psicologia. Estão inclusos os seguintes
casos:  1) DAs, CAs que não possuem estrutura prevista  tal  qual  as resoluções em
voga; 2) coletivos estudantis de oposição a DAs e/ou CAs eleitos em seu curso.

b) Por três comissões estratégicas (Secretaria Geral, Finanças e Comunicação)
  

Art. 10 ° - Os estudantes de Psicologia, em plenária no ENEP, organizam o
funcionamento do Coletivo Gestor da CONEP. 

§  1° A  composição  do  Coletivo  Gestor  da  CONEP  será  previamente
organizada na plenária  final  do ENEP,  indicado  ou eleito  pelas entidades de base.
Neste último caso referendado no CONEPSI seguinte. 
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§  2º  É  critério  de  composição  do  Coletivo  Gestor,  bem  como  de
desvinculação deste, cumprir suas funções de acordo com os posicionamentos tirados
em plenária final e Conepsis.
 
            Art. 11°  As comissões estratégicas serão divididas na seguinte forma:
a) Comissão de Secretaria Geral
b) Comissão de Finanças
c) Comissão de Comunicação
                     
       Art.  12° -  O  Coletivo  Gestor  da  CONEP  se  reunirá  de  acordo  com  suas
necessidades com o objetivo de viabilizar formas de encaminhar as deliberações do
ENEP, bem como tratar questões referentes aos estudantes e fornecer subsídios para a
formação profissional e política dos estudantes de Psicologia do Brasil. 

 
Subseção II

Da Competência
 
Art. 15º: São competências gerais do Coletivo Gestor da CONEP:
a)  Cumprir  suas  funções de  acordo com os posicionamentos  tirados em

plenária final e conepsis.
a) coordenar a elaboração do programa de trabalho e outras atividades que

se fizerem necessárias ao funcionamento da entidade;
b) encaminhar as deliberações do ENEP e do CONEPSI;
c)    organizar  e  atualizar  os  documentos  referentes  a  reuniões,

assembléias,  encontros  e  outros  eventos  promovidos  pela  CONEP,  garantindo  o
registro histórico do Movimento Estudantil de Psicologia; 

d) disponibilizar Carta Convite ao CONEPSI,  através da publicação desta
com no mínimo um mês de antecedência, contendo pauta, local e datas das reuniões
do Conselho, através de seus meios de comunicação (e-group, site e informativos) bem
como a publicação e disponibilização de sua ata nos mesmos meios de comunicação,
no máximo 30 dias após sua realização. 

e)   fomentar a articulação da CONEP e dos estudantes de Psicologia com
as demais representações do Movimento Estudantil e dos outros Movimentos Sociais. 

f) fomentar e potencializar a discussão política sobre a formação profissional
de Psicologia; 

g)      propiciar entre os estudantes de Psicologia espaços de reflexão crítica
acerca das políticas de educação e saúde pertinentes à conjuntura nacional; 

h)    acolher  e  incentivar  as  produções  artísticas  independentes  dos
estudantes,  entendendo-as  como  modos  de  saber  e  fazer  que  ressaltam  a
singularidade e a diversidade cultural da realidade brasileira, se constituindo sobretudo
como expressão política do povo. 

Parágrafo  Único:  é  competência  prioritária  do  Coletivo  Gestor  da
Coordenação Nacional de Estudantes de Psicologia, encaminhar as deliberações
do ENEP.

 
Art. 16º: Compete à Comissão de Finanças da CONEP
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a)  controlar  o  recebimento  de  contribuições,  auxílios  e  subvenções
destinadas à entidade;

b) organizar e acompanhar a execução do plano de receitas e despesas da
CONEP;

c) apresentar balancete mensal nos veículos virtuais e prestação de contas
nos CONEPSIs;

d)  criar  formas  de  captação  de  recursos  para  a  CONEP,  desde  que
preservada a autonomia desta entidade.

 
Art. 17º: Compete à Comissão de Comunicação da CONEP
a) organizar a comunicação interna do coletivo gestor, facilitando o trânsito

de informações entre os estudantes de Psicologia do Brasil;
b)  sistematizar  e  divulgar  informações  relativas  a  CONEP,  através  de

boletins, informativos, jornais e outros instrumentos de comunicação;
c)  coletar  informações  sobre  as  diversas  realidades  locais  vividas  pelos

estudantes brasileiros e por suas entidades de representação.
 

Art. 18°: Compete à Comissão de Secretaria Geral:
a)    secretariar  reuniões;  assembléias;  encontros e outros eventos promovidos pela
CONEP;
b)    preparar e expedir correspondências e demais expedientes da CONEP;
c)    organizar  dados  e  documentos  bem como documentar  material  de  registro  da
história do Movimento Estudantil;
d)    disponibilizar convites, convocatórias e pauta dos CONEPSIs, com pelo menos 30
dias de antecedência bem como as atas no máximo 30 dias após sua realização.
         

Art.  19° São  competências  das  Comissões  aprofundar  as  discussões,
elaborar documentos, organizar e articular as discussões propostas pelos estudantes
nas diversas instâncias do MEPSI Nacional (e-group, CONEPSIs, ENEPs).

TÍTULO III
DAS FINANÇAS E PATRIMÔNIOS

 
Art. 27: Compõem as finanças da CONEP:
a) repasse do lucro líquido do ENEP; 
b)  quaisquer  arrecadações  feitas  que  não  firam  a  autonomia  e

independência da CONEP, devendo ser referendadas nos fóruns deliberativos.

Art. 28º: O patrimônio da CONEP poderá ser constituído de bens móveis e
imóveis, doações e legados, contribuições das entidades, subvenções e auxílios, e será
administrado pelo Coletivo Gestor da CONEP.

Art. 29º: Em caso de dissolução da CONEP seus patrimônios serão divididos
de acordo com as deliberações das instâncias do MEPSI Nacional.

 
TÍTULO IV

DO PROCESSO DE COMPOSIÇÃO
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Art. 30° - Os estudantes de Psicologia, em plenária no ENEP, organizam o

funcionamento do Coletivo Gestor da CONEP para o próximo ano. O Coletivo Gestor é
uma organização aberta à participação de qualquer estudante de Psicologia do Brasil,
que pode integrar  ou se desvincular de seu quadro diretor a qualquer  momento ou
ocasião, mediante informe ao Coletivo Gestor. 

 
TÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
Art. 33º: Esse estatuto entra em vigor na data de sua aprovação, podendo

ser revisto a cada ENEP.
Art. 34º: Os casos omissos nesse estatuto serão resolvidos pelo CONEPSI

ou nas outras instâncias do MEPSI Nacional. 
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Anexo 4

Belém, Cidade Candidata ao

XXIII Encontro Nacional de Estudantes de Psicologia
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"A amorosidade de que falo, o sonho pelo qual brigo e para

cuja realização me preparo permanentemente, exigem em

mim, na minha experiência social, outra qualidade: a

coragem de lutar ao lado da coragem de amar!"

(Paulo Freire)

 

16



� Índice

� Dados Gerais do Evento  4

� Coletivo Organizador  5

� Apresentação  6

� Justificativa  6

� Sobre a Candidata a sede  8

� Tema  10

� Objetivos:  11

- Gerais  11

- Específicos  11

� Estrutura Física  13

� Demonstrativo Financeiro  15

� Contatos  16

17



� Dados Gerais do Evento

Nome do evento:

   XXIII Encontro Nacional de Estudantes de Psicologia - ENEP

Objetivo:

   Fomentar a troca de conhecimentos e gerar uma maior integração entre os estudantes de Psicologia do

país  possibilitando  a  interação  sociocultural  entre  os  mesmos  e  colaborando  para  o  respeito  às

diversidades a partir deste convívio.

Tema:

   A ser construído coletivamente durante o CONEPsi.

Proposta: “Da Cabanagem aos nossos dias: Os Movimentos Sociais atravessando a Psicologia”.

Público Alvo:

   Graduandos e graduados (psicólogos, professores e pesquisadores) de Psicologia e áreas afins de

todo país.

Período de Realização:

  Proposta: 18 a 23 de julho de 2010.

Cidade – sede:

  Belém – PA

Estimativa de Participantes:

  1.500 pessoas

Organização:

  Graduandos de Psicologia da UFPA & UNAMA

  CONEP (Coordenação Nacional de Estudantes de Psicologia)

Realização:

  Graduandos de Psicologia da UFPA & UNAMA

Apoio:

  Coordenação de Psicologia – UNAMA

  Faculdade de Psicologia – UFPA

  Em diálogo com PROEX/DAIE – UFPA

  Em diálogo com a direção do IFCH – UFPA

  Centro Acadêmico de Psicologia – UFPA

  Diretório Acadêmico da UNAMA
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� Coletivo Organizador

Flávia Rocha

Rafaela Palmeira

José Neto Amaral

Nathália Dourado 

Paula França Cruz Vieira

Debora Linhares

Válber Sampaio

Rebecca Moreira

Renilde Ribeiro

Marcela Acioli

Ademar Tavares

Claudia Cavalcante

Danielle de Lemos Pantoja

Silvany Risuenho

Álvaro Palha

Igor Francês

Pablo Magalhães

Paula Araújo

(E os demais colegas que virão!)
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� Apresentação

Visando a realização do 23o Encontro Nacional de Estudantes de Psicologia –

ENEP, no período de 18 a 23 de julho de 2010, na cidade de Belém/PA, o Coletivo

Organizador  pró  ENEP Belém,  composto  por  estudantes de Psicologia  da UFPA &

UNAMA apresenta este pré-projeto que define as primeiras linhas gerais para a sua

operacionalização e concretização.

� Justificativa

O Encontro Nacional de Estudantes de Psicologia - ENEP é o maior evento de

organização estudantil do curso de Psicologia no país. Criado há mais de 20 anos, o

encontro já percorreu todas as regiões do Brasil, com excessão da região Norte.

Segundo  o  Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas  Educacionais  Anísio

Teixeira  –  INEP (Dados do Cadastro  de IES e Cursos da Educação  Superior)  das

instituições  que  ministram  o  curso  de  Psicologia  (Federais,  Estaduais,  públicas  e

privadas), a região Norte conta hoje com 23 IES com curso de Psicologia, sendo 02 no

Acre, 06 no Amazonas, 02 no Amapá, 03 no Pará, 01 em Roraima, 02 no Tocantins e

07 em Rondônia. No Pará, o curso de Psicologia se encontra na Universidade Federal

do Pará (UFPA) há 35 anos e na Universidade da Amazônia (UNAMA) há 28 anos. E,

na cidade de Santarém, no Instituto Esperança de Ensino Superior (IESPES) há um

ano.

A  iniciativa  de  tentar  trazer  o  23o ENEP para  Belém em 2010  partiu  de  alguns
estudantes  de  Psicologia  (UFPA  /  UNAMA)  que  participaram  do  22o Encontro
Nacional dos Estudantes de Psicologia (sediado na Universidade Federal de Minas
Gerais - UFMG, Belo Horizonte - MG) em julho de 2009. Ainda em Belo Horizonte,
estes estudantes entraram em contato com outros estudantes de Belém para avaliar
a possibilidade de realizar o ENEP em 2010. De um pequeno grupo de 06 pessoas,
03  de  cada  IES,  hoje  o  grupo  conta  com 18  estudantes  para  pensar,  discutir  e
construir o 23º ENEP.

Este grupo percebe a necessidade de sair das “margens”, de inserir os estudantes
de Psicologia do Norte em discussões, problematizações e práticas que fazem parte
da formação destes futuros psicólogos, professores e pesquisadores. De fazer com
que  a  Psicologia  existente  na  região  Norte  não  se  limite  às  nossas  fronteiras
geográficas, e que nossas aprendizagens não se limitem às salas de aula.
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Muito  se fala  em Amazônia  e  de  preservação ambiental,  mas o  que  poucos

sabem é que “debaixo das árvores”, existem mais de 27 milhões de pessoas que vivem

em  grandes  regiões  metropolitanas,  em  pequenas  cidades,  vilarejos,  comunidades

quilombolas,  tribos indígenas e na beira dos rios.  E,  não raro,  estas realidades tão

distintas, se contrastam em uma mesma cidade, mostrando o grande desafio que é

pensar políticas públicas que contemplem estes tipos de realidades tão conflitantes,

que  acabam  repercutindo  mundialmente  através  das  noticias  que  nossa  região

protagoniza.  

Sabe-se  que  a  Psicologia  ainda  carece  se  aproximar  mais  destas  questões,

tentando  garantir  qualidade  de  vida  digna  para  as  pessoas,  observando  as

peculiaridades  e  respeitando  a  diversidade  tão  grande  de  etnias  e  culturas  que  a

Amazônia possui.

E por ser um momento em que muito se fala de nossa região, mas pouco se

conhece dela, é que propomos trazer o ENEP para Belém, com o objetivo de integrar o

maior número de estudantes de Psicologia para conhecer nossas realidades, para que

os debates sobre os problemas e conflitos da Amazônia sejam vivenciados e para que

os  estudantes  que  aqui  vierem,  possam  também  problematizar  e  (re)pensar  suas

próprias realidades. 

21



� Sobre a Candidata a sede:

A Cidade das Mangueiras, candidata a sede:

Pça da República

História

A  região  onde  Belém  está  situada  era  originalmente  habitada  pelos  índios

Tupinambá.  A cidade foi  fundada no dia  12 de janeiro de  1616 pelo  capitão -  mor

Francisco Caldeira Castelo Branco que, enviado pela coroa portuguesa para defender o

território contra as tentativas de conquista da  França,  Holanda e  Inglaterra, ergueu o

Forte do Presépio (hoje Complexo Feliz Lusitânia). Inicialmente, a cidade foi chamada

de Feliz Lusitânia. Depois ainda foi chamada de Santa Maria do Grão Pará bem como

de Santa Maria de Belém do Grão - Pará, até finalmente chegar à denominação atual

de Belém.

Distanciada  do  resto  do  país  e  fortemente  ligada  à  Portugal,  Belém  vem  a

reconhecer a independência do  Brasil apenas em 15 agosto de  1823, quase um ano

depois da declaração. Entre os anos de  1835 e  1840 Belém é palco da Cabanagem,

revolta considerada de participação mais autenticamente popular da história do país:

movimento  social  de  negros,  índios,  mulatos,  cafusos,  mestiços,  tapuios  (índios

destribalizados) e brancos das camadas mais pobres da sociedade, os quais habitavam

em cabanas à beira dos rios e igarapés. O desenrolar efetivo do movimento ocorreu

entre  1835  –  36,  quando  após  tomar  o  poder  da  Província  e  expulsar  o  então

representante  da corte imperial,  os  cabanos constituem o primeiro  e único governo

popular de base índio-camponesa do Brasil no período imperial.
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Com o crescimento da importância da borracha (Seringueira - Hevea brasiliensis)

que gerou o chamado ciclo da borracha, entre o final do século XIX e começo do século

XX, Belém atingiu grande importância comercial. Este período ficou conhecido como

Bèlle - Èpoque. Desta época datam construções como o Palácio Lauro Sodré, Colégio

Gentil Bitencourt, Teatro da Paz (1878), Palácio Antônio Lemos e o Mercado do Ver-o-

Peso (1901).

Geografia e Clima

Belém está situada a aproximadamente 160 quilômetros da linha do Equador, na

região do delta do rio Amazonas, às margens da baía de Guajará, do rio Guamá e do

rio Capim.

Ocupando uma área de 51.600 ha, onde mais da metade representam ilhas, são

55 ao todo, 28 das quais conhecidas e identificadas. As partes baixas da cidade e das

ilhas são inundadas diariamente pelas águas das marés, enquanto as zonas mais altas

alcançam no máximo 10 m acima do nível do mar.

O clima em Belém é quente e úmido (a cidade é conhecida por ter chuva quase

todos os dias do ano, no final das tardes). A temperatura mínima atingida na área é de

aproximadamente 25°C, nas madrugadas. A temperatura máxima pode chegar perto

dos  42°C,  especialmente  entre  julho  e  novembro.  A  humidade  relativa  do  ar  está

sempre em torno de 98%.

Estado Pará
Cidade Belém
Área 1070 km²

População 1 342 202
Altura 10 m

Coordenadas
geográficas

01° 28' lat. sul
48º 29' long. oeste
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� Tema

Não há como realizar um ENEP no Norte do país sem que o tema do
encontro traga consigo algumas das questões que nos fazem propor o Pará como sede.
Nossa  região  possui  algumas  características  marcantes,  disparadoras  de  reflexões
acerca da importância de nosso envolvimento com a realidade social. 

O Pará é o estado do Brasil com maior índice de conflitos agrários, e com
um  dos  maiores  índices  de  desmatamento  da  Amazônia.  Ao  longo  de  nossos
1.247.689,515 km², se estendem pelos rios, estradas e florestas diversas comunidades:
quilombolas,  indígenas,  comunidades  ribeirinhas,  uma  diversidade  enorme  de
realidades e de demandas sociais. O Pará é uma terra de forte resistência, e não são
poucos  os  exemplos.  Desde  a  Cabanagem,  o  mais  notável  movimento  de  revolta
popular  do  país,  passando  pela  Guerrilha  do  Araguaia,  e  tantos  outros  episódios
derradeiros, como o Massacre de Eldorado dos Carajás, podemos ver que nos dias
atuais a realidade local  ainda é de lutas.  Movimentos de trabalhadores rurais,  lutas
indígenas  pela  demarcação  de  terras,  movimentos  de  barragens,  de  mulheres
(quebradeiras  de coco,  parteiras,  benzedeiras),  movimentos  urbanos  (hip-hop,  sem-
teto) dentre tantos outros.

Diante  disso,  pensamos  que  os  Movimentos  Sociais  como  aspecto
gerador do tema do ENEP Belém contemplaria o que pretendemos trazer à discussão.
Nosso grupo entende que a Psicologia deve cada vez mais ocupar esses espaços,
dialogar com movimentos sociais, pensar questões como políticas públicas e direitos
humanos, compartilhar saberes, articular ações. Entendemos também que essa é uma
demanda de todos os estados, e que um ENEP no Norte, pelos motivos citados, é uma
oportunidade adequada para trazer essas discussões mais fortemente à Psicologia, na
tentativa de atravessá-la, provocá-la.

Pensamos que o ENEP deve, a cada ano, pautar cada vez mais o tema do
encontro  nas  atividades previstas  em sua programação.  Diante  disso,  pretendemos
trazer a temática do encontro mais focada em algumas atividades como os Núcleos de
Vivência, GDV’s, Oficinas, mesas, atividades culturais etc.

Por esses motivos, trazemos como proposta de tema para o ENEP 2010: 

“Da Cabanagem aos nossos dias: Os Movimentos Sociais 

atravessando a Psicologia”

� Objetivos

Objetivos Gerais:

� Promover debates e reflexões entre estudantes no que concerne à sua formação e
atuação  em  múltiplas  instâncias  instigando,  assim,  possíveis  melhorias  durante  a
graduação e em suas práticas;
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� Integração dos estudantes de Psicologia das diversas regiões do país, possibilitando

a  interação  sociocultural  entre  os  mesmos  e  colaborando  para  o  respeito  às

diversidades a partir deste convívio;

�Incentivar Discussões sobre a relação entre o homem e o meio ambiente e qual a
influencia desta relação nas construções sócio-culturais de hoje;

� Estimular a aproximação entre instituições e entidades representativas da Psicologia
na tentativa de fortalecer a interatividade entre suas regionais;

� Incentivar e realizar debates político – sociais que viabilizem um maior interesse e
participação dos estudantes no movimento estudantil de Psicologia.

Objetivos Específicos:

�Fomentar a aproximação e interação entre os estudantes de Psicologia das diversas
IES  das  regiões  Norte  com  as  demais  do  país,  não  apenas  para  troca  de
conhecimentos  acadêmicos,  mas,  também,  para  compartilhar  suas  problemáticas  e
discutir possíveis soluções;

�Repensar  e  promover  debates  sobre  questões  relacionadas  ao  ensino  /
aprendizagem e  às  propostas  curriculares  dos  cursos  de  Psicologia,  observando  a
relação de ambos com a realidade social e às expectativas do mercado de trabalho
dessas regiões;

�Questionar  o  perfil  dos  profissionais  da  Psicologia,  apresentando  propostas
conscientes e coerentes com as realidades e necessidades existentes no país;

� Incentivar os estudantes a exporem suas produções de pesquisa acadêmica e suas
experiências  práticas  /  vivências  em Psicologia  durante  a  graduação,  promovendo,
assim, o intercâmbio de informações;

� Possibilitar  aos  estudantes de  Psicologia  de  Belém o contato  com as  diferentes
interpretações da Psicologia  trazidas  pelos estudantes e/ou profissionais  dos outros
estados;

� Estimular a aproximação dos estudantes de Psicologia das duas IES existentes em
Belém (UFPA & UNAMA) e da única do interior do estado (IESPES), trazendo-os para o
cenário das discussões estudantis do país.
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� Estrutura Física

Alojamento:

Universidade Federal do Pará, Campus Guamá - Básico. 

-  A UFPA já  recebeu encontros nacionais  e regionais  de vários  cursos,  inclusive  o
EREP  N/NE  em  2006.  Em  2009,  além  de  regionais,  aconteceram  dois  encontros
nacionais de estudantes nesta instituição, o ENEH e o ENED, que coincidiram em parte
de seus dias, alojando participantes dos dois encontros ao mesmo tempo. 

  Universidade Federal do Pará

Alimentação:

Restaurante Universitário da UFPA. 

- Negociaremos junto à Pró-reitoria de Administração da UFPA (Prof. Edson Ortiz), que
gere  o  R.U.  e  com a direção  do mesmo (Mary Elizabeth  Barros).  Eles têm preços
acessíveis, mesmo sendo uma empresa terceirizada que trabalhe no restaurante. Além
disso,  poderemos  contar  com  a  colaboração  das  nutricionistas  na  elaboração  do
cardápio. O preço hoje estabelecido para visitantes é de R$3,00.

Segurança e Limpeza:

Funcionários da UFPA + Serviço Terceirizado.
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- A UFPA já possui uma equipe de segurança terceirizada além da própria segurança
do  Campus.  Se  aprovado  este  pré-projeto,  apenas  passaremos  à  pauta  a
sistematização de quantos postos de segurança serão necessários, além dos postos
fixos da UFPA, para realização da segurança do encontro. O processo de negociação
quanto aos seguranças do Campus será feita diretamente com o Diretor de Segurança
(Paulo  Sette  Câmara Filho)  e  o  Prefeito  do Campus (Alemar  Rodrigues).  De modo
geral,  a  segurança  do  Campus  já  está  habituada  com  a  realização  de  encontros
estudantis no Campus (só não são muito amigáveis quando estamos fazendo algum
movimento de protesto!).

-  No  concernente  à  limpeza,  também  negociaremos  com  o  Prefeito  do  Campus,
contudo, aos fins de semana, temos que garantir serviço terceirizado, pois a equipe que
trabalha  para  universidade  só  o  faz  até  sábado  12h.  Mas,  costumamos  negociar
diretamente com as serventes que fazem preços acessíveis para trabalhar conosco. Os
materiais de limpeza costumam ser parte liberados pela prefeitura e parte por nossa
conta.

Mas,  quando
falamos em limpeza, devemos pensar na necessidade de maior comprometimento por
parte dos estudantes em dar conta do lixo que produzem, da sujeira que produzem nos
espaços  públicos.  Pensemos  estratégias  para  trabalharmos isso  antes  e  durante  o
encontro para que o meio ambiente não fique só no discurso!
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� Demonstrativo Financeiro

Descrição Quantidade
Valor Unitário

(R$)

Valor Total

(R$)

Material Gráfico

Cartaz 500 0,91 455,00

Bloco de Notas 1500 1,75 2625,00

Crachás 1500 0,55 825,00

Certificados 1500 0,70 1050,00

Camisas 700 10,00 7000,00

Bolsas 1500 8,50 12750,00

Total: 2.4705,00

Material de Expediente

Fita Adesiva 20
5,70

pacote c/ 5 uni.
22,80

Papel A4 300 11,50 3450,00

Papel Madeira 80 0,31 24,80

Cartolina 200 0,27 54,00

Pincel Atômico 24
12,80

caixa c/ 12 uni
25,60

Tinta Guache 60
15,60

caixa c/ 12 uni.
78,00

Canetas 600
24,90

caixa c/ 50 uni.
298,80

Pulseiras de Identificação 1500

Canecas 1500 0,31 465,00

Total: 4.419,00

Equipamentos

Walk-talk 10
180,00

caixa c/ 2 uni
900,00

Som 01 1.750,00 1.750,00

Iluminação 01 1.550,00 1.550,00

Palco 01 1.300,00 1.300,00

Total: 5.500,00

Recursos Humanos

Limpeza 30 pessoas 4.000,00 4.000,00

Segurança 30 pessoas 5.000,00 5.000,00

Alimentação 1500 42,00 63.000,00
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Total: 72.000,00

Total Geral: 106.624,00

� Contatos:

Rafaela Palmeira – rapalmeira@gmail.com / ra_palmeira@hotmail.com / (91)9119-5307

Flávia Rocha – flaviamrocha_@hotmail.com / (91)9632-7639

José Neto - netuwl@gmail.com / (91) 8812-9682

"Não é, porém, a esperança um cruzar de braços e esperar.
Movo-me na esperança enquanto luto e, se luto com esperança,

espero." 

(Paulo Freire)
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Anexo 5

SISTEMATIZAÇÃO DA DÍVIDA DA CONEP
em 6 de setembro de 2009 | por César Fernandes – Tesoureiro Geral

:: ENEP 2008 (Campo Grande)
Gastos totais: R$ 30.778,31 -
Arrecadação Total: R$ 29.749,00 +
Saldo negativo: R$ 1029,31 –

:: Dívidas com membros da COMORG ENEP 2008 que disponibilizaram seus telefones
celulares para a construção do Encontro
Débora Linhares (UFPA): R$ 140,69
Richarlls Martins (UFRJ): R$ 300
Pablo Corazza (UPF): R$ 250
Total da dívida: R$ 690,69

DÍVIDA TOTAL DA CONEP = Saldo Negativo ENEP 2008 + Dívida com COMORG =
R$ 1720

:: Dinheiro repassado pelo COREP Sul para a dívida da CONEP: R$ 800
Desse montante, 
R$ 250 – Utilizados para ressarcimento de Pablo Corazza
R$ 550 – Para Saldo Negativo ENEP 2008

DÍVIDA TOTAL DA CONEP = Saldo Negativo ENEP 2008 + Dívida com COMORG - 
Dinheiro do COREP Sul = R$ 920

:: ENEP 2009 (Belo Horizonte)
Gastos totais: 77.411,29 +
Arrecadação Total: 84.627 -
Saldo: 7.326 +

:: Encaminhamentos para nova tesouraria – Gestão 2009/2010
- Encaminhar 20% do lucro para os estudantes mineiros
- Ressarcimento das estudantes do Pará
- Ressarcimento da dívida do ENEP 2008
- Restante (50% CONEP | 50% SEDE ENEP 2010)
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Cordialmente,

César Fernandes
Tesoureiro-Geral da CONEP 

Gestão 2008/2009
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