
Relatoria da Reunião da Gestão da CONEP 

 

Presentes: César (UFPR), Luis (PUC-SP), Janaína (UFMG), Lidiane (UFES), Rafaela 

(UFPA), Felipe (PUC-SP), Danilo (UFG), Fabiane (Fac.Sant’Ana), Bruna (UNIBAN), Daniel 

(UERJ), Renata (USP). 

 

Informes 

 Lidiane informa que houve um ato na frente da Reitoria da UFES sobre a 

questão das cotas. Foi entregue a carta da CONEP para os que lá estavam.  

 César informa que houve nesse final de semana o XIII Congresso de Estudantes 

da UFPR, que houve uma discussão sobre ENADE e que os membros do CAP UFPR 

pautaram a posição política da CONEP, inclusive distribuindo as cartilhas feita pela 

nossa Entidade, chamando o Boicote. 

  Renata informa que esteve, pelo DCE USP, na ocupação que está rolando na 

USP Ribeirão Preto. A manifestação acontece em função de uma normativa que proíbe 

qualquer confraternização estudantil, que qualquer entidade estudantil realize 

atividades pra levantar dinheiro, que coloca as entidades como vigilatnes de seus pares 

sob pena de, se não denunciarem, deixarem de existir por tempo determinado de 

acordo com a gravidade da infração. Contra isso realizou-se uma festa-protesto e 400 

alunos assinaram uma lista se responsabilizando pela festa quando a polícia chegpou. 

150 estudantes foram punidos, recebendo uma notificação. Ocupou-se a Casa 36, que 

é o espaço provisório do Centro Acadêmico da Filosofia e até pelo menos quarta-feira 

a Ocupação se mantém, quando será realizada uma reunião com o Conselho Gestor da 

USP Ribeirão. Informa que a PsicoUSP-SP está com uma campanha por democracia na 

USP e na quarta-feira próxima haverá uma Assembléia do Curso. Também foi criado 

um Comitê de Saúde que agrega todos os cursos de Saúde de SP, que discutirá tanto 

campanha por democracia quanto pautas específicas da saúde, como a lei do SUS. 

  

Aprovação da ata do CONEPSI 

  César informa que algumas pessoas pautaram alterações na ata do CONEPSI e 

pede que estas pessoas alterem no próprio arquivo da ata e re-enviem para a lista do 

Coletivo Gestor, até dia 7 de outubro (quarta).  

 Marimba ficou responsável por entrar em contato com Salsa, pra ver se ele tem 

o documento que falta pra fecharmos a ata.  

 

FENEX + Grana ENEP 

 Foi decidido que Bruna (UNIBAN) é quem vem representar a CONEP no FENEX 

Curitiba. Entretanto foi levantado que talvez estejamos com problema de grana da 

CONEP devido aos recentes acontecimentos na sede do ENEP (há um imposto a se 

incidir sobre o valor que foi movimentado pelo DA da PUC-MG e que era do ENEP).  

 Ficou encaminhado que os mineiros se reunirão com o Gordo, para que tragam 

uma proposta pra que deliberemos sobre o que fazer com a grana. Enquanto isso, o 

dinheiro permanece parado.  

 Vamos (Secretaria) solicitar passagem pra que Bruna venha ao FENEX e Anezio 

vá ao FENPB, para o CFP. 

 Vamos para o FENEX para pautar a discussão sobre o ENADE. Se avaliarmos 

pertinente, assinamos a cartilha e os materiais que devem ser encaminhados pelo 



Fórum sobre o ENADE. A Comissão de Movimento Geral vai sistematizar discussões 

para gestão, sobre outros temas (como pré-sal). Comunicação vai estender a 

divulgação ao site. Haverá uma reunião da Comissão de Mov. Gerais, dia 13, às 17:30h 

à priori (pode ser discutido na lista, ainda). 

 

FENAPSI 

 Ficamos de entrar em contato com a FENAPSI pra discutir nova lei de estágio e 

tal. Bruna vai entrar em contato com a presidente (Fernanda Magano, de São Paulo) 

para pedir os materiais e marcar a reunião pautada pela FENAPSI. 

 

Sex. Executiva do CBP e Congressos 

  Luis e Bruna foram a uma reunião da SECEX e temos algumas coisas a fazer, de 

acordo com o relato feito pelo Lu na lista. Vamos encaminhando as sugestões 

 de pareceristas até a próxima reunião, pela lista. Sobre os temas das conferências, 

acreditamos que devem ser pautados os temas ‘Reforma Universitária’, ‘Movimentos 

Sociais’ e um terceiro tema que vai ser levantado nos próximos dias. Vamos afinando 

essa discussão na lista. 

 

Carta da ANANDA 

 Deliberamos a assinatura da CONEP à Carta Aberta à Sociedade Brasileira Pela 

reabertura do debate público sobre a maconha, da ANANDA. 

 

Boicote ao ENADE 

 Vamos enviar a versão final hoje para a lista. Cada estudante deve xerocar (ou 

procurar parcerias com Sindicatos e grupos organizados) e começar o debate nas suas 

Universidades. Foi levantada a possibilidade de pedirmos apoio a deputados ou 

partidos. Decidimos que vamos pautar na lista os nossos parceiros, estabelecendo 

limites e quem sabe, aprovando ou não a vinculação a esses parceiros. Vamos criar 

uma agendinha no site da CONEP, pra divulgarmos nossas ações. 

 

Moções 

 Serão assinadas as moções de Bruna e do CAP UFPR aos estudantes da UEL. 

Renata redigirá uma moção até amanhã (9h) sobre os estudantes da USP Ribeirão e 

até meio dia temos tempo para aprovarmos. Será em um tempo apertadinho para que 

possa ser lida na Assembléia de Estudantes.  

 

Articuladores Regionais nos EREPS 

 Os articuladores nos EREPs tem que puxar um espaço e apresentar a CONEP, a 

nova configuração, as bandeiras de luta, os encaminhamentos, as comissões. E 

levamos a cartilha do ENADE! Explicamos o ENADE e pautamos o boicote! 

 

 

PRÓXIMA REUNIÃO: 

 Dia 17.10 às 18h 


