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:: Coordenação Nacional dos Estudantes de Psicologia 
 
Embora o Movimento Estudantil de Psicologia (MEPsi) tenha dado seus primeiros passos já na década de 

1960, a Coordenação Nacional dos Estudantes de Psicologia (CONEP) só veio a surgir no ano de 2003, após um 
extenso processo de reorganização, do qual participaram acadêmicos de várias universidades e regiões do país. 
Naquele momento, vislumbrava-se a necessidade de construir uma entidade que aglutinasse as lutas estudantis, 
que debatesse os currículos dos cursos de Psicologia e as práticas profissionais, além de formar alianças com outras 
entidades e realizar os encontros nacionais. 

 
Ao longo desses anos, várias pessoas, forças políticas e entidades de base contribuíram e têm ajudado a 

CONEP a se estabelecer como uma organização sólida, combativa e representativa dos estudantes de Psicologia do 
país. Os últimos Encontros Nacionais de Estudantes de Psicologia (ENEP) e reuniões do Conselho Nacional dos 
Estudantes de Psicologia (CONEPsi) têm sido marcados pelo ímpeto de revigorar a CONEP e fazer com que ela seja 
apropriada pelos estudantes de Psicologia em luta. Assim, novos sujeitos têm se implicado e as pautas de luta e a 
estrutura da entidade têm sido ressignificadas. 

 
Nesse sentido, hoje temos uma Coordenação composta tanto por pessoas como por entidades de base 

(Centros acadêmicos e Diretórios acadêmicos), além dos coletivos de estudantes organizados, que podem compor 
comissões ou ocupar as funções de articuladores regionais. Sobre a organização da entidade, vale destacar o papel 
do Encontro Nacional de Estudantes de Psicologia (ENEP). Os encontros, que são realizados anualmente, são 
espaços onde estudantes de todo o Brasil debatem temas ligados à formação, à profissão e à sociedade como um 
todo, criando um grande intercâmbio de informações e aprofundamento dos debates. Além disso, é na plenária 
final do ENEP que são decididas as diretrizes da CONEP para o próximo ano, assim como seu Coletivo Gestor. 

 
Algumas das principais demandas da CONEP atualmente são: fazer com que ela seja conhecida e 

reivindicada por um maior número de estudantes, participar das lutas estudantis do dia-a-dia de forma crítica, e se 
posicionar em relação aos assuntos e temas de interesse dos estudantes, dos profissionais e da sociedade como um 
todo. Assim, a CONEP se posiciona contra o Ato Médico, por acreditar que este é um retrocesso para as políticas 
públicas em saúde, além de cercear o trabalho multiprofissional. Está presente também na Luta Anti-Manicomial, 
onde defende a Reforma Psiquiátrica, os modelos de tratamento substitutivo, a autonomia dos usuários dos 
serviços de saúde mental, a fortificação do SUS e seu controle social legitimamente popular. Está no combate às 
políticas neoliberais na Educação brasileira, na contramão do REUNI, em defesa da Universidade pública, gratuita, 
laica e de qualidade. É contrária à Educação à Distância, ao ENADE e sua lógica de ranqueamento e punição, e à 
mercantilização da educação. 

 
A Coordenação Nacional dos Estudantes de Psicologia (CONEP) acredita que a formação acadêmica não se 

dá somente no contexto de sala de aula, mas também na militância, nos projetos de extensão popular, na 
participação e convivência junto aos movimentos sociais, nos centros culturais, entre outros lócus. Portanto, ainda 
é extremamente pertinente o debate sobre currículos, no sentido de pensar em uma formação que seja voltada a 
atender os anseios da sociedade e emancipar os sujeitos. É com essa perspectiva que a CONEP se posiciona em 
alguns fóruns que compõe, como, por exemplo, o FENPB (Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira), 
buscando levar as reivindicações dos estudantes de Psicologia para esse espaço. Esse fórum é composto por 21 
entidades que estão no âmbito sindical, profissional e estudantil, sendo que a CONEP representa o último. 

 
Em relação à política estudantil, o momento exige principalmente o fortalecimento das entidades de base 

já existentes e a fundação destas nas universidades ainda desguarnecidas. Faz-se necessária também a 
aproximação em relação às Entidades e Coletivos Regionais de Estudantes de Psicologia (COREP’s e COEREP's, que 
são autônomas e têm seu funcionamento independente da CONEP), a construção e o fortalecimento dos encontros 
regionais (EREP’s) e a politização do Encontro Nacional. Nesse sentido, convidamos você, estudante de Psicologia, a 
participar do Centro Acadêmico da sua instituição de ensino e a se organizar junto aos articuladores e ao MEPsi de 
sua região. Só assim será possível construir novas possibilidades de formação e atuação para a Psicologia Brasileira. 

 
site: coneponline.ning.com 

blog: coneponline.wordpress.com 
twitter: twitter.com/coneponline 

e-group: br.groups.yahoo.com/group/conep/join 



 2

:: DELIBERAÇÕES, ENCAMINHAMENTOS, AÇÕES 
 
Confira as deliberações aprovadas  

1. Na plenária final do XXII ENEP 2009 (19 a 25 de julho de 2009 | Belo Horizonte – MG), 

realizada extraordinariamente no CONEPsi Curitiba (5 a 7 de setembro de 2009 | Curitiba – PR). 

2. No CONEPsi São Paulo (?? | São Paulo – SP). 

3. No CONEPsi Belém (?? | Belém – PA).   

 
1) Sobre o funcionamento da CONEP 

a) Que haja CONEPsi, preferencialmente a cada três meses. Caso não seja viável, no mínimo 

semestralmente. (CONEPSI CURITIBA, 2009) 

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. (CONEPSI CURITIBA, 2009) 

 

2) Sobre a relação da CONEP com entidades do movimento estudantil geral e com outras 

entidades da Psicologia 

a) Que seja feita discussão da relação política da CONEP com o FENPB e as a entidades que o 

compõem. Promover reavaliação da sua participação nesse espaço. (CONEPSI CURITIBA, 2009) 

b) Realizar discussão sobre sua participação ou não no FENEX. (CONEPSI CURITIBA, 2009) 

c) 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. (CONEPSI CURITIBA, 2009) 

d) Indicar para o Congresso Nacional de Psicologia (CNP) apenas estudantes que concordem 

com a política da CONEP, e que tenham acumúlo para defendê-las. Só assim o estudante estará 

representando a entidade (CONEPSI SÃO PAULO, 2010) 

e) A CONEP não deve enviar e defender teses no CNP, por não acreditar neste modelo de 

atuação e de como estas teses serão encaminhadas pela próxima gestão do CFP (CONEPSI SÃO 

PAULO, 2010) 

 

 

 

 



 3

3) Sobre as ações da CONEP 

3.1) Bandeiras de luta 

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

(CONEPSI CURITIBA, 2009)  

b) Promover ações direcionadas ao Boicote ao ENADE! Por uma avaliação de verdade. (CONEPSI 

CURITIBA, 2009) 

c) Luta por um currículo de Psicologia de qualidade e defesa de currículos acadêmicos que 

pautem a formação em saúde pública. (CONEPSI CURITIBA, 2009) 

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

qualidade.(CONEPSI CURITIBA, 2009) 

e) Apoiar e lutar pela garantia dos espaços físicos e políticos estudantis (CONEPSI CURITIBA, 

2009) 

f) Lutar pela defesa e construção da Universidade pública, gratuita, laica e de qualidade. Lutar 

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. (CONEPSI CURITIBA, 2009) 

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

entendendo o processo de saúde-doença como processo social. (CONEPSI CURITIBA, 2009) 

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. (CONEPSI CURITIBA, 2009) 

i) A CONEP discorda de quaisquer práticas estigmatizantes e manicomiais. (CONEPSI CURITIBA, 

2009) 

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

rede de atenção à saúde mental acessível ao povo. (CONEPSI CURITIBA, 2009) 

k) Lutar contra a criminalização dos movimentos sociais. Fazer articulação com movimentos que 

compartilhem com as pautas da CONEP (CONEPSI CURITIBA, 2009) 

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. (CONEPSI 

CURITIBA, 2009) 
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m) A CONEP é contrária ao PL do Ato Médico (CONEPSI São Paulo 2010) 

 

3.2) Encaminhamentos de ações da CONEP 

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

CURITIBA, 2009) 

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

do ENEP e CONEPsi, de temas pertinentes ao Movimento Estudantil geral e de Psicologia. (CONEPSI 

CURITIBA, 2009) 

c) Construção de espaços de formação política e espaço inicial de apresentação e interação dos 

participantes nos CONEPsi. (CONEPSI CURITIBA, 2009) 

d) Incorporação das pautas de lutas dos estudantes das universidades particulares, dentro do 

projeto que entendemos de Universidade. (CONEPSI CURITIBA, 2009)  

e) Incentivo de espaços onde ocorram debates acerca da qualidade da formação na graduação em 

Psicologia, incluindo estágios e currículo do curso. (CONEPSI CURITIBA, 2009) 

f) Discussão e produção de materiais sobre a nova Lei de Estágio. (CONEPSI CURITIBA, 2009) 

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

presentes acerca da CONEP. (CONEPSI CURITIBA, 2009) 

h) Articulação com as organizações dos EREPs no intuito de inserir discussões do MEPSI Nacional e 

apoiar as discussões feitas pelos EREPs. (CONEPSI CURITIBA, 2009) 

i) Colocar em seu site um espaço blog, atualizado com as noticias das ações da CONEP (CONEPSI 

CURITIBA, 2009) 

j) 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. (CONEPSI CURITIBA, 2009) 

k) Que a CONEP escreva uma cartilha sobre C.A. e a importância destas entidades (CONEPSI São 

Paulo, 2010) 

l) Que a CONEP inclua como ponto de pauta no FENPB a questão dos preços nos Congressos. 

(CONEPSI São Paulo 2010) 

m) Que a CONEP participe das reuniões das regionais buscando um maior diálogo com as mesmas, 

levando repasses da CONEP e trazendo repasses das regionais e buscar trazer pessoas das regionais 

para os espaços nacionais, preservando a autonomia dos movimentos. (CONEPSI São Paulo 2010) 

n) Que os articuladores regionais busquem espaços para a CONEP dentro dos EREPs. (CONEPSI São 

Paulo 2010) 
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o) Fazer um blog da CONEP, oferecendo espaços no blog para as regionais e bimestralmente 

lançando um jornal com os textos que forem postados (CONEPSI São Paulo 2010) 

p) Que a CONEP faça uma compilação de textos sobre o Ato Médico para disponibilizarmos para 

download (Conepsi São Paulo, 2010) 

 

3.3) Encaminhamentos para o XXIII 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. (CONEPSI CURITIBA, 2009) 

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.  (CONEPSI CURITIBA, 2009) 

c) Que haja plenária inicial (o ‘ENEP é Nossão’) com o intuito de deliberar sobre a metodologia do 

encontro. (CONEPSI CURITIBA, 2009) 

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

indispensáveis. (CONEPSI CURITIBA, 2009) 

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). (CONEPSI CURITIBA, 2009) 

f) Que no ENEP tenha um espaço para reunião dos estudantes de cada região e momento para que os 

COREPs dialoguem. (CONEPSI São Paulo 2010) 

g) Que no próximo ENEP o tema “Educação que temos, Educação que queremos” seja explorado como 

mesa e GT’s (Conepsi São Paulo, 2010) 

h) Que o tema saúde, pautando concepção de saúde, SUS e ato médico seja debatido em pré-ENEPs e 

no ENEP, no formato de mesa e GTs (Conepsi Belém, 2010) 
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:: ESTATUTO 
 

ESTATUTO DA COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDANTES DE PSICOLOGIA 

- Aprovado no XXII ENEP 2009 -  

- Ratificado no CONEPSI Curitiba/2009 - 

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; 
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 
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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. 

§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. 
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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.  

 
§ 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 
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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 
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. 
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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 

  
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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