
Relatoria da reunião do Coletivo Gestor da CONEP - 19/08/2010 
 

Presentes: Thiago (PUC-SP), Luis (PUC-SP), Isabel (UNIFESP), Guilherme (USP), Cleison (UFPR), 
Lidiane (UFES), Zé Anézio (UFES), Fabiane (Fac. Sant’Ana), Danilo (UFG). 

 
Informes: 

Thiago: FENPB - Thiago e Christian escreverão um repasse detalhado para a lista. 
 
Luis: Talvez não conseguiremos todas as nossas passagens para o CBP. 
 

Pautas 
 

CBP/FENPB 
- A gente está indo ao CBP como CONEP pra politizar os estudantes,ajudamos na 

construção e então não deveríamos pagar a inscrição. 
- Luis acha massa tentar fazer a reunião com os estudantes que estão lá no CBP. Na puc-sp 

não rola alojamento. 
- Gui ainda não tem nenhum informe quanto ao alojamento lá na usp. 
- Bel: vai gente no CBP que não conhece direito o movimento, então dava pra apresentar a 

conep e o movimento estudantil. Vai um pessoal do nordeste no congresso, então podemos pensar 
numa forma de retomar o contato com eles. 

- Spam é rei. 
- Bel: podemos fazer um textinho falando sobre o cbp, e a importância de não se limitar aos 

espaços do CBP. 
- Luis: o texto pode falar sobre o CBP e suas políticas, sobre a educação, e o nosso 

posicionamento quanto a isso. 
- Luis e Thiago farão no google docs esse material, para que outras pessoas possam 

também editá-lo. Irá conter todas as atividades da CONEP no evento, além das atividades paralelas. 
- Fabi: que as atividades sejam propostas nas lista da conep. Que a gente leve algo pré-

programado, porém com flexibilidade para ser alterado dependendo das disponibilidades do local. 
- O Luis vai mandar na lista do FENPB um e-mail pedindo as nossas passagens. 
 
- Programação do CBP: http://www2.pol.org.br/cbpIII/interna.cfm?page=atividades 
 

Semanas de Psicologia 
Spam fala da Semana Acadêmica da UFPR em maio, que teve vários temas como LAM, 

SUS... E teve espaço da CONEP. 
Lidi fala da Semana de Psicologia da UFES, Semana Calórica do 2º semestre, em parceria 

com os departamentos e o Colegiado. Espaços com discussões específicas. No de ME, houve fala 
da CONEP e do CA de Psicologia. No espaço sobre LAM, foi falado do GT da CONEP, passando 
lista de emails. Falaram sobre criar um coletivo de estudantes sobre LAM, inclusive pensando em 
políticas para a CONEP. Pretendem reivindicar um espaço específico para falar sobre a CONEP e o 
ENEP SP. 

Fabi fala que vai ter semana acadêmica em PG, tendo um espaço para a CONEP. Foram 
convidados o Fê e o César. 

Danilo colocou a importância de a fala sobre a CONEP nas semanas seja mais padronizada. 
Sistematizar pela lista de emails material para apresentar nas semanas contendo, por exemplo: 
histórico, organização, coletivo gestor atualmente, diretrizes e bandeiras. Prazo para finalizar: 
segunda-feira (23/08) à noite. 

 
Balanço do ENEP 

Luis sugeriu tirar eixos para discutir especificamente, em Google docs. Sugestões de eixos: 
relação CONEP-sede, próxima sede, fortalecimento da CONEP fora do Sul-Sudeste (principalmente 
Norte-Nordeste), aproximação das entidades regionais (planejamento estratégico sobre como colocar 
a CONEP em cada região), deliberações da plenária final, controle de presenças. 

 
*** Proposta de nova reunião: segunda-feira, dia 30/08, às 22hrs. 
 
Sugestão de pauta: FENEX, CBP, eixos do balanço do ENEP, secretaria de 
finanças 


