
Relatoria da CONEP – 31.01.10 
 
FENEX 
- Ato Médico: Cé vai diagramar um material com o PL e o panfleto para ser levado pro FENEX e 
pedir para as outras Executivas ajudarem a distribuir. Esse ponto (Ato Médico) será proposto no dia, 
porque a pauta já está fechada, e todas as Execs têm que concordar em incluir. Será entregue 
também um material do CFP que foi distribuído no CONEPSI. E será proposto um FENEX Saúde 
para o próximo FENEX, além de conversas com as Execs de saúde enquanto isso. 

- ENADE: Crítica à não articulação com o ANDES, que era de responsabilidade da ENECOS. Crítica 
à própria organização do FENEX, que, mesmo avançando bastante em organizar as lutas, ainda tem 
deficiências meio graves, em termos de organização e comunicação das entidades. 

Discutir nossa posição de 'que avaliação queremos', propormos o ENADE como ponto constante do 
FENEX, e proposta de FENEX lançar uma nota pública informando porque boicotamos. 

ENEP 

- Comissões: As pessoas entraram nas comissões e foram acrescentadas à lista de emails do ENEP. 

Acadpoli precisa de muita ajuda, porque precisa dar conta das ementas das mesas (os tema são 
muito gerais, o quê sobre saúde, educação, movimentos sociais será discutido, e precisa das 
ementas para convidar as pessoas); os convidados (precisa ver passagens, hospedagem - a verba 
do ENEP não é o suficiente), sobre a avaliação dos trabalhos, tem que dividir, já que seremos nós 
que vamos avaliar; também datas de submisssão e valor das inscrições. 

Ementas entrou na pauta da reunião de terça, e o resto das discussões prosseguirão pela lista. 

- Caderno de textos: Temas: educação, saúde, movimentos sociais, LAM e ME (à parte). Cada 
pessoa da organização do ENEP escolhe um tema. Na reunião de terça, organizaremos cada 
comissão (por tema) e as pessoas podem começar a procurar textos a respeito do tema escolhido. 
As comissões discutirão e, depois de selecionado um texto, enviarão para a lista do ENEP. Serão 
escolhidos 2 textos por tema. Prazo para o caderno estar pronto: CONEPSI Belém. Porque depois 
começarão os pré-ENEPs (isso será rediscutido mais para frente, dependendo de como as coisas da 
organização do ENEP forem se encaminhando). O caderno terá 12 textos no total. 
 
 
PRÓXIMA REUNIÃO: 02/02, terça-feira, às 20 horas. 

 


