
Ata do Conselho Nacional de Estudantes de Psicologia - CONEPSI
14, 15 e 16 de Outubro de 2011, Curitiba - Paraná

1) Repasse dos trabalhos de base feitos por CA´s, DA´s e/ou coletivos;   Articulação da CONEP com 
Regionais e Estaduais;
 
A princípio a Bel (UNIFESP) inicia explicando as siglas CONEP – Coordenação Nacional de Estudantes de 
Psicologia,  CONEPsi  –  Conselho  Nacional  de  Estudantes  de  Psicologia,  ENEP  –  Encontro  Nacional  de 
Estudantes de Psicologia -  e demais nomenclaturas do movimento estudantil de psicologia. Fala-se sobre a 
estrutura do movimento estudantil desde as ações de centros acadêmicos até o ENEP, como local de maior 
instancia deliberativa. O ENEP é organizado ano a ano pelo coletivo gestor da CONEP do atual ano e os  
estudantes da sede do encontro, com a construção do encontro sendo discutida durante os conepsi(s), que 
são as reuniões presenciais da CONEP, na qual todas e todos os estudantes de psicologia podem participar.  
Spam (UFPR) relata como é estruturado o coletivo gestor da CONEP e citando por regiões as escolas que 
compõem a gestão da CONEP.
                                   
Repasses de Centros acadêmicos;

Os representantes das escolas informando um pouco sobre como está o MEPsi em cada local:

-  PUC-SP  (São  Paulo  Capital): está ocorrendo uma desarticulação do movimento devido a muitos 
estudantes envolvidos estar se formando, alguns estudantes retornaram ao CA e retomaram a discussão 
do formato da gestão. Também trouxe que o conselho de gestão da Universidade é paritário entre as 
categorias, mas devido à desmobilização dos estudantes, os espaços reservados a categoria discente não 
estão completamente ocupados. Também há a discussão sobre as vagas de eletivas, como se dão e as 
problematizações disso. Informam que a Igreja Católica há algum tempo intervém na administração da 
instituição de modo mais autoritário, como exemplo, os estudantes fariam o Festival de cultura canábica 
que foi boicotado pela Reitoria trancando os portões da PUC-SP.

Faculdade  Sant'ana  (Ponta  Grossa  -  Paraná): Fabi  fala  sobre  a  questão  da  acessibilidade  e  todas  as 
dificuldades que alguns alunos com necessidades especiais enfrentam. A Universidade segue uma filosofia 
católica,  o  que  gera,  de  certa  forma,  centralização  e  repressão  por  parte  dos  diretores.  Houve 
desmobilização dos estudantes devido à repressão que ocorre no local.  Existe a idéia de se juntar aos 
demais  cursos  para  formar  um  DCE,  pois  a  representação  estudantil  é  dada,  principalmente,  por 
representantes de turma,  que, automaticamente, formam o C.A. – Recentemente conseguiram que um 
discente faça parte do colegiado do curso de psicologia.

UFPR (Curitiba - Paraná): ocorre reunião semanal e seminários-reunião para discutir e fomentar a formação 
política, sobre as reuniões do departamento colegiado, com foco nos eixos: educação e saúde pública, 
opressão e currículo. Há participação nos setoriais de humanas e saúde. Tem atividades como psicocine 
com apresentação de filmes e debates e oficinas de cartazes. A universidade estava em greve e 
participaram do comando de mobilização para cumprir as pautas conquistadas na greve. Também houve 
discussão sobre a participação do CAP na CONEP, que acabou não acontecendo apesar de alguns membros 
do CAP estarem na gestão.

UFES (Vitória – Espírito Santo): com a greve dos servidores ocorreu à mobilização e discussão das pautas 
do ME. O CALPsi está tentando articulação com outros cursos de psicologia no Espírito Santo; também 
promove discussão sobre LAM devido à questão dos usuários de crack estarem sendo tirados da rua no 
processo de “higienização”  que está sendo feita no local. Por isso estão na produção de debates e 
formação política. Também informaram sobre a representação nos departamentos e levantaram o 
histórico de organização de auto-gestão. A universidade vem, desde o semestre passado, passando por 
momentos de lutas ativas. Não apenas no curso de psicologia, mas de modo geral. É falado da relação 
entre o Calpsi da UFES com a CONEP, que tem sido ativa e produtiva.

UFPEL (Pelotas – Rio Grande do Sul): o ME mobilizou devido à repressão da REItoria que inclusive usou a 
força policial contra os estudantes. O curso de Psicologia iniciou no 2º semestre de 2011 como projeto do 
REUNI, acarretando em falta de assistência estudantil e falta de estrutura. Participação em comissões e na 
construção da semana acadêmica.

UERJ (Rio de Janeiro Capital): Possui um processo de auto-gestão, mas sem funcionamento. Estão em 
interação entre os cursos e o DCE. Houve discussão e mobilização devido à questão dos terceirizados, em 
que houve confusão durante a inauguração do RU. Houve a construção da semana acadêmica com apoio do 
CRP, mas a direção não liberou as aulas para essa atividade, mas os professores liberaram. Também estão 



em processo de legalizar o CA.

UFRJ (Rio de Janeiro Capital): Há um processo de desestruturação e desmobilização; há um trabalho de 
visibilidade do CA. Tem ações de articulações com a empresa júnior. Sugerem discussão e debates, 
inclusive com exibição de filmes. Ocorreu a semana de ambientação para apresentação da Universidade e 
explicação de seu funcionamento. Tem organização pela auto-gestão.

UNIFESP  -  Baixada  Santista  (Santos  –  São  Paulo): Explicação de que o campus veio da expansão da 
Universidade, sem um campus definitivo, utilizam espaços alugados e muito precários, com problemas 
estruturais. Houve mobilização em 2010 com forte apoio estudantil e dos professores com conquistas 
significativas como bandejão e transporte entre estas unidades “provisórias”. No ano de 2011 houve um 
processo de mobilização após a greve dos servidores que chegou a greve geral, mas foi um processo 
confuso e que desmobilizou muito a comunidade acadêmica e não teve conquistas diretas, mas apesar 
desse afastamento, trouxe novos estudantes ao ME. Há problemas de opressões nas festas e 
recentemente houve questões envolvendo problemas com os terceirizados da limpeza que não recebiam. 
Na organização do CA é unificado entre os todos os seis cursos do campus, assim como a Atlética e a 
Bateria.
 
UNICENTRO (Irati – Paraná): fala sobre o histórico da luta dentro da instituição, até chegar a criação do 
centro acadêmico de psicologia. Relatou a questão de os estudantes não terem paridade nas eleições. 
Relatam as conquistas, como, por exemplo, o R.U, que , na verdade, é terceirizado, e faz com que o valor  
seja um absurdo (R$ 10,00 kg).
 
UFMT (Cuiabá – Mato Grosso): No início do atual semestre houve greve de docentes, porém sem vitórias 
significativas, e de pequena duração. Construíram um ato no hospital e ações na Saúde Mental e discussão 
sobre as OS’s.
·         A área de saúde mental tem tido grande visibilidade

·         Indicativo de realização do EREP centro-oeste.

·         A UFMT é a sede do próximo ENEP, o que tem gerado boa mobilização por parte dos estudantes na  
organização e articulação para o evento.

·         Conquista de espaço físico para o C.A da psicologia, que já vem de uma luta há 2 ou 3 anos.

UFC  (Fortaleza  -  Ceará): CA está sem gestão, estão puxando uma nova formação de gestão, mas há 
dificuldade na articulação com novos estudantes, pois estes têm interesse em mudar o formato, pois a 
gestão era por assembléia não por eleição. Há a reforma da Clínica, devido essa discussão houve 
possibilidade de greve e levantadas às pautas; debatem sobre SPA (serviço de psicologia aplicada) e 
formação desse serviço. Também levantaram questões sobre a obrigatoriedade da Licenciatura no curso 
de Psicologia.

UFSCAR (São Carlos – São Paulo): ME está apático. Houve ocupação do RU em junho de 2011, não há 
gestão do DCE e o CA está com gestão provisória. Na semana de psicologia houve discussão do curso com 
grande envolvimento dos alunos, muito interesse em discutir currículo.
Regionais:

Repasses dos Coletivos Regionais de Psicologia;

COEREP – N/NE: último encontro ocorreu numa ilha próximo à Petrolina/PE, com propostas de construir 
eventos dos estudantes, mas havia dificuldades, as diferenças não foram aprofundadas. Esta organização 
não se propõe ser representativa. Há muito espaço vivencial mas não é muito encaminhativo, com busca 
de aproximação com a realidade da comunidade. Os debates foram apenas no âmbito cultural, sem 
aprofundamento e sem discussão dos estudantes de psicologia. Devido à dificuldade financeira, aceitaram 
o apoio da prefeitura local causando divergências devido o uso do espaço para a propaganda política do 
prefeito. Além disso, não houve discussão sobre essas ocorrências do evento.

COREP-SUL: Ponta Grossa será a próxima sede do encontro regional. Têm dificuldades de comunicação, e 
tem propostas de articulação intermunicipal para a construção do EREP-Sul. Não se entende como 
organização representativa e tem um afastamento da CONEP. Fazem a organização e atuação por afeto, há 
pouca politização. Há interesse de retomada de articulação com a CONEP, ações políticas e conhecimento 
das IES.

COREP-SP: há a discussão sobre a regional na CONEP. Há articulação com o CRP, LAM e sobre o ato 
médico. Ultima reunião ocorreu em Sorocaba e devido às questões da cidade o enfoque foi LAM. Entende-



se com a necessidade de agregar estudantes. É organizada por auto-gestão e há a falta de instância 
organizativa para organizar o ME.
PSI-RIO: durante o 24º ENEP conseguiram consolidar articulação com IES do RJ; mas não há EREP-RJ há 
algum tempo, entendendo a necessidade de ser presente nos espaços. Ainda têm-se a discussão da 
organização ser representativa ou não. Há trabalhos de discussão de formação política para movimentar a 
discussão.

Coletivo-ES: Há a proposta de fazer a semana calórica unificada entre as IES. O CALPSI-UFES como 
articulador da CONEP no ES.   
 
2) Finalização da Plenária Final do 24° Encontro Nacional dos Estudantes de Psicologia - ENEP;

A plenária final do ENEP não teve toda as suas  propostas deliberadas, as quais foram deixadas para serem 
aprovadas no CONEPSI Curitiba. Assim, foram apresentadas as propostas sistematizadas pelo CALPSI-UFES 
(Centro Acadêmico Livre de Psicologia “Maria Clara da Silva” da Universidade Federal do Espírito Santo), 
para leitura e posterior discussão das propostas destacadas. Segue as propostas aprovadas do 24° ENEP:

I. Deliberações

i) Diretrizes

- Educação

- Que a CONEP defenda a educação pública, gratuita, socialmente referenciada e de qualidade;
- Que a CONEP se posicione a favor de 10% do PIB para a educação pública já;
- Que a CONEP defenda o fim do vestibular;
- Que a CONEP passe a impulsionar fóruns unitários do ME, que busquem aglutinar todos os estudantes e 
entidades que estão em lutas contra os ataques contra a educação;
-  Financiamento  público  para  a  educação!  Contra  o  investimento  privado  da  educação!  Contra  o 
investimento  privado  na  educação  pública  que  submete  a  produção  de  conhecimento  à  lógica  da 
mercadoria e retira a autonomia;
- Contra o PNE do governo, pela educação de qualidade!
-  Por  um  PROUNI  nas  Universidades  públicas.  Fim  do  PROUNI  nas  pagas.  Que  os  prounistas  sejam 
transferidos às Públicas;
- Pela implementação das cotas raciais e ações afirmativas;
- Gestão democrática e coletiva dos recursos da universidade!
- Uma maior ocupação e apropriação dos espaços públicos da universidade, combatendo a exclusão social e 
a segregação entre a comunidade universitária e a população;
- Por mais segurança na Universidade, mas não uma segurança que privatiza e exclui. Para Tanto: Contra a 
terceirização;  pela  abertura  de  concursos  públicos;  incorporação  dos  terceirizados  no  quadro  da 
Universidade;  mais  iluminação dos campi;  mais  pontos de ônibus;  saídas reais,  e  não tecnicistas  como 
câmeras e catracas que só reproduzem a exclusão social; Contra a PMs nos campi; controle democrático 
das  políticas  de  segurança  por  uma  segurança  que  não  reproduza  as  opressões  da  sociedade,  com 
profissionais preparados para lidar com casos de homofobia machismo, racismo e uso de drogas,  com 
participação do ME; Pela ocupação dos espaços públicos como medida de segurança;
-  Por  Moradia  Estudantil  e  Assistência  Estudantil  irrestrita  dentro  das  Universidades.  Para  a  real  
permanência e usufruto da instituição;
- Por uma maior movimentação cultural nas universidades públicas. Espaços de incentivo à cultura e a  
inclusão da população nestes espaços;
- Que a CONEP defenda a criação de cotas para universidades públicas que contemplem estudantes de 
classes sociais de baixa renda, sem comprometer as cotas raciais;
- Pelo ensino de psicologia onde o corpo humano e as teorias em Psicologia Corporal não sejam esquecidas  
ou deixadas em segundo plano. Questionar a ausência destas linhas de estudo nas grades curriculares;

- Saúde

- Por um SUS gratuito, público, de qualidade e 100% estatal;
- Contra a EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e pela retirada do PL 1749/11, que reedita 
a MP 520/10;
- Contra toda a forma (OSs, OSCIPs, Fundações Estatais, EBSERH) de privatização da saúde;
- Apoio a ADIN 1923/98 que questiona o modelo de OSs;
-  Pela participação da CONEP e dos estudantes de psicologia em fóruns estaduais  de luta pela saúde 
pública;



- Que a CONEP reivindique a inserção da Saúde Mental e da LAM nos currículos de psicologia;
- Movimento Estudantil
- Que a CONEP impulsione a formação de CAs nos diversos cursos de psicologia do Brasil;
- Fortalecer o trabalho de base;
- Buscar a participação e apoio dos CA´s e DA´s;
- Ligar todas as necessidades mais concretas das/dos estudantes com as lutas e bandeiras mais gerais da 
CONEP;
- Que a CONEP torne seus fóruns democráticos mais acessíveis aos estudantes, para que as pautas da  
entidades se façam mais presentes no cotidiano destes;
- Para o envolvimento dos estudantes no MEPsi é necessário uma apropriação e reflexão de suas pautas, 
para tanto, que a CONEP propicie espaços para isso, comprometendo-se com a formação política;
- Que a CONEP construa e fortaleça fóruns como o seminário nacional de educação (Uberlândia/2010),  
permitindo ações unitárias entre diversos setores do movimento estudantil que compartilhem as pautas  
defendidas pela CONEP;
- Contra a veiculação da mulher como mercadoria na mídia;
- Que a CONEP estimule e impulsione a organização dos estudantes de psicologia, para luta no Movimento 
Estudantil, o que pode se dar por diversos meios: coletivos de curso, fóruns e frentes em torno de pautas  
específicas,  participação  nos  COREPs/COEREP/CONEP,  entidades  de  base,  CORETUR  (Conselho  de 
Representantes de Turma), etc;

- Outros

- Que a CONEP apóie as lutas contra o aumento da passagem e pelo passe livre universal!
-  Pelo  apoio  a  demarcação  dos  territórios  quilombolas,  que  vem  sendo  ameaçados  pelo  avanço  do 
agronegócio;
- Pela retirada das tropas brasileiras do Haiti e que a CONEP aprofunde o debate;
- Pelo fim do extermínio da população negra, contra a violência que mata os jovens negros na periferia,  
pelo fim das UPPs e ocupações militares da favela;
- Apoio ao efetivo cumprimento da lei 10639 (ensino da história da África e cultura afro-brasileira);
- Que a CONEP lute contra a guerra às drogas e o proibicionismo e seja a favor da política de redução de 
danos;
- A CONEP defende a saúde mental e a formação humana livre, completa e não fragmentada, como algo 
incompatível com as explorações capitalistas, e portanto, é uma entidade anticapitalista;
- Apoio às comunidades em luta contra as remoções e outros impactos decorrentes da copa de 2014 e 
outros Megaeventos;
-  Que  a  CONEP  se  posicione  contra  qualquer  forma  de  opressão  (racismo,  machismo,  homofobia,  
xenofobia etc) entendendo que estas opressões estão articuladas como a estrutura exploradora da atual 
sociedade.
- A favor de moradia para todas e todos. Estamos ao lado dos movimentos de moradia, como o MTST;

ii) Ações da CONEP

- Educação

- Que a CONEP passe a construir o plebiscito dos 10% do PIB para a educação pública já!
- A CONEP deve participar da campanha nacional pelos 10% com a perspectiva de manter a articulação 
conseguida  com  esse  movimento  para  além  das  discussõesdo  PNE.  Deve  fomentar  nos  fóruns  dessa  
campanha a criação de um fórum amplo de articulação do movimento estudantil;
- Propõe-se um aprofundamento da discussão sobre os 10% do PIB para a educação partindo do princípio  
de que é fundamental um acúmulo e uma apropriação desses estudos, também estatísticos, na luta contra  
o PNE governista e a privatização da educação;
- Que a CONEP construa um material explicativo sobre a luta contra o novo PNE 2010/2020, por um outro 
PNE construído pela sociedade brasileira e pelos 10% do PIB para a educação pública já;
- Levar para o FENEX a proposta de que as demais executivas construam, via FENEX, o plebiscito em defesa 
dos 10% do PIB para a educação pública já!
- Que a CONEP construa a jornada de lutas, que acontecerá de 18 a 26 de agosto, em defesa da educação  
pública, gratuita e de qualidade, contra o PNE e por 10% do PIB para a educação já!
- Aproximação das universidades particulares onde o ME é ausente com a criação de um GT e articuladores;
- Que a CONEP crie uma campanha com cartilha e vídeo para buscar articulação com as universidades 
pagas, levando em conta as suas especifidades, discutindo a realidade atual da educação brasileira;



-  Que essa cartilha tenha como indicativo de ficar pronta até Novembro de 2011, sendo que o FENEX  
participe de sua construção. Caso o FENEX não possa realizar, que a CONEP construa a cartilha mesmo  
assim;
-  Que  a  CONEP  construa  um  material  sobre  acesso  e  permanência,  em  que  conote  as  condições  em 
diferentes IES do Brasil, pagas e públicas;
- Saúde
- Que a CONEP participe da frente nacional contra a privatização da saúde;
-  Participar  dos  espaços  de controle  social  da  saúde  de  maneira  critica,  buscando  construir  ações  de 
“controle social” para além dos conselhos;
- Que a CONEP discuta a respeito da despatologização da transexualidade relacionada com o debate de 
saúde pública;
- Que a CONEP junto aos outros movimentos sociais da LAM promova formações políticas sobre LAM para 
estudantes, profissionais, familiares e usuários da saúde mental;
-  Que  a  CONEP  se  insira  na  lista  de  e-mails  do  ENEAMA  (Encontro  Nacional  dos  Estudantes  
Antimanicomiais), contribuindo unitariamente com os debates que a CONEP já tem acumulado em seus 
fóruns;
- Que o GT de LAM da CONEP construa um material unificado nacionalmente para panfletar nos atos de 18 
de maio;
- Que a CONEP fomente seu GT virtual de LAM;
-  Que  a  CONEP  busque  os  diversos  setores  da  LAM  de  cada  local,  para  construir  semanas  da  LAM  
unificadas, na semana do dia 18 de maio. E no dia 18 façamos atos unificados de ruas em todas essas 
localidades, por mais avanços na Reforma Psiquiátrica;
- A CONEP se posiciona contra o Ato Médico mobilizando a discussão sobre o tema, conjugando lutas de 
rua e manifestações à pressão sobre parlamentares sem priorizar a última;
- Participação das/dos estudantes contra as Parcerias Público Privada nos fóruns populares de saúde;
-  Que  a  CONEP  elabore  um  seminário  de  Saúde  do  Trabalhador,  tendo  como  ênfase  a  atuação  do 
psicólogo;

- Diretrizes curriculares e formação profissional

- Que a CONEP formule, a partir da próxima gestão, uma campanha da construção de um projeto contra-
hegemônico  para  a  psicologia  brasileira,  comprometida  com  a  transformação  social  e  contraria  à 
exploração da classe trabalhadora;
- Que a CONEP articule com as entidades de base discussões sobre atuação do psicólogo em relação a 
riscos e desastres;
- Que a CONEP mobilize as entidades de base e coletivos regionais (COREPs) a discutir o tema de políticas  
públicas na gestão de riscos e desastres, e que essa discussão seja levada aos CAs das universidades;
- Que a CONEP crie uma metodologia de avaliação dos cursos e IES, que estes resultados sejam discutidos  
no ENEP 2012. Visaria facilitar os Movimentos PRÉ-ENEP e as discussões dentro do próprio encontro;
- Que a CONEP aglutine as produções acerca da atuação do psicólogo na assistência social;
- Que a CONEP faça uma campanha sobre “que psicólogos estão sendo formados e que curso de psicologia  
queremos?”;
- Que a CONEP fomente debates em suas bases sobre currículo com recorte de classe social;
-  Cartilha para discutir  sobre lutas de classes e o papel da psicologia;  direcionamento curricular sobre 
disciplinas  sobre  a  luta  de  classes;  atividades  coletivas  frente  às  greves  e  questões  recorrentes  dos  
diferentes espaços acadêmicos e sociais;
- Que a CONEP construa uma campanha sobre qual psicologia e qual futura profissão as/os estudantes de  
psicologia querem, e que essa campanha tenha os currículos de psicologia como um de seus eixos;
- Que a CONEP construa debates sobre currículo, nas escolas de psicologia, dentro da campanha sobre 
profissão,  e  sistematizar  esses  debates  na  construção  de  um  panfleto  nacional  sobre  currículo  em 
psicologia;
- Que a CONEP reivindique, no FENPB e na relação com ABEP e o CFP, que toda a construção e elaboração 
das diretrizes curriculares em psicologia seja feita em conjunto com a CONEP e com os movimentos sociais  
e  populares  de  diversas  áreas  (saúde,  educação,  saúde  mental,  campo,  cidade,  transportes,  etc)  que 
queiram debater o tema;
- Que a CONEP construa, com os diversos movimentos sociais e populares interessados no tema, fóruns  
que debatam e formulem sobre diretrizes curriculares em psicologia;
- Que a CONEP estimule o debate sobre o uso de animais no ensino, na prática e na pesquisa em Psicologia 
e que apoie as escolhas das/dos estudantes;

- Opressões



- Lutar pela permanência dos estudantes africanos nas universidades brasileiras via convênio entre o Brasil  
e seus países da origem, assim como contra a perseguição sofrida por esses estudantes;
-  Que  a  CONEP  combata  o  racismo  e  a  opressão  contra  a  população  negra,  em  especial  a  da classe  
trabalhadora, se incorporando às iniciativas dos movimentos sociais que já articulam essa pauta;
- Campanha pelo incentivo à participação das mulheres nos fóruns do MEPsi e CAs;
-  Que a  CONEP construa espaços  de auto-organização e  formulação dos  setores  oprimidos  (negras  e 
negros, LGBT, etc), e fortaleça os já existentes, como o de mulheres;
- Que a CONEP acumule informações/debates sobre as contrapartidas diplomáticas que o Estado brasileiro 
recebe dos países que enviam estudantes intercambistas, via convênio com as universidades brasileiras;
- Que a CONEP produza materiais de formação sobre mulheres, trabalho e universidade;
- Que as mulheres da CONEP tenham seu espaço de auto-organização, mas que tambem sejam garantidos 
espaços mistos para que os homens tambem tenham acesso ao acumulo das mulheres sobre o debate de  
gênero 

- Movimentos sociais

- Que a CONEP apóie a greve dos servidores federais em atividade de apoio e moção de apoio;
- Que a CONEP construa junto com os coletivos regionais a Marcha da Maconha;
- Que a conep construa um livreto/brochura com relatos de várias experiências da luta por transporte nas  
cidades em que a entidade tem inserção, para divulgação nacional;
- Que haja a elaboração de um texto a partir do GT de Criminalização dos Movimentos Sociais do 24 ENEP;
 - Que a CONEP se incorpore ao Tribunal Popular;
- Que a CONEP faça uma campanha contra a tercerização nas IES, lutando nas universidades públicas pela  
incorporação dos tercerizados enquanto funcionários públicos estatutários e nas pagas pela incorporação 
como funcionários da propria  instituição.  Que a campanha também levante como reinvindicação mais 
contratações  de  servidores  públicos  nas  universidades  públicas,  assim  como  mais  funcionários  não 
terceirizados nas pagas, conforme suas demandas;

- CONEP

- Organizar política de financiamento (doação das entidades e coletivo, rifas, bingos e venda de materiais);
- Que a CONEP proponha uma articulação e parceria com o sistema conselhos, para auxílio no trabalho de 
base da CONEP, para chegar aos estudantes de locais onde a entidade não tem ainda inserção;
- Que a CONEP busque uma reunião com o Sistema Conselhos para articular as deliberações do ENEP sobre 
a nossa participação no CNP e nos COREP´s (Congresso Nacional e Regional de Psicologia);
- Que a CONEP utilize seus meios de comunicação para divulgar periódicos, eventos e informações sobre  
as regionais;
- Que a CONEP promova discussões sobre articulação com estudantes de psicologia da pós-graduação, 
especialização, etc;
- Ter uma política de forte aparição pública da CONEP e das entidades de base através de jornais, boletim e  
meios  eletrônicos,  buscando  sempre  envolver  o  maior  número  de  estudantes  na  confecção  desses 
materiais;
- Que no próximo CONEPsi tenha um ponto finanças.
- Abrir um concurso para uma nova logo da CONEP.
- Inserção da discussão a respeito do Sistema Carcerário e a atuação da Psicologia.
- Que a CONEP discuta ao longo da gestão de Julho/2011-julho/2012, pautando no CONEPsi, estimulando 
a  discussão  na  base  garantindo  o  debate  em  um  espaço  no  ENEP  2012.  No  ENEP  2012  faz-se  uma 
discussão de funcionamento e organização da CONEP, passando pela periodicidade do ENEP;
- Que a CONEP elabore um material, em seus meios de divulgação virtual, fornecendo informações básicas 
para que os C.A.s incluam a pauta “O que é CONEP?” na semana de recepção dos calouros;
-  Que na  semana  do  dia  18/05  a  CONEP incentive  as  Faculdades/Universidades  a  promover  ciclos  de 
palestras, fechando a semana com um ato de rua de mobilização e aproximação da comunidade face a luta 
antimanicomial;
-  Mapeamento das universidades próximas às  escolas  em que a CONEP tenha inserção para organizar 
passadas e atividades de acordo com a conjuntura local;
- Que a CONEP realize cursos de formação regionais acerca dos seus eixos: sociedade, saúde, educação, 
opressões e movimentos sociais e que esses sejam pautados de acordo com as demandas locais;
-  Aprimorar  cartilha  de entidades  de base e  formular  como a  CONEP pode auxiliar  nos  processos  de 
formação de CAs nas IES;
- Que o processo de tiragem de estudantes para participarem dos COREP’s e CNP (Congressos Regionais e 
Nacional  de  Psicologia  do  Sistema  Conselhos),  seja  de  total  competência  do  CFP,  sem  nenhuma 
representação e responsabilidade da CONEP, e que a CONEP, como outras entidades do FENPB, tenha um  
número de participantes neste evento;



- Criação de uma cartilha informativa sobre a organização das entidades que compõem o MEPSI;

iii) ENEP 2012

- Programação

- Manter as discussões sobre opressões em GTs específicos, mas no final reunir estas discussões em grupo 
conjunto de todos os GTs;
-  Formular  atividade de discussão a respeito do papel da psicologia frente à temática de desastres e  
emergência, assim como a gestão de crises, se possível trazendo algum profissional do sistema CFP/CRP 
para trazer os últimos eventos a respeito da atuação desse órgão, tendo em vista que foi uma demanda 
trazida pelos estudantes durante o encontro;
- Pensar “turismo” local como NV, de forma a refletir a realidade local;
- Aprofundar debate da questão sindical/trabalhista na psicologia;
- Que um dos espaços “livres” seja pela manhã;
- Que no ENEP 2012 tenha um GT sobre Trabalho de Base dada a centralidade desse debate;
- Inserir na programação um GT para discussão e troca de experiências acerca da formação do psicólogo, 
questionando o direcionamento da psicologia;
- Criar um espaço de discussão no próximo ENEP que abranja a saúde LGBT e saúde da mulher;
-  Proporcionar  discussões  que façam  a relação de temas  da realidade política vinculadas  ao curso de  
Psicologia;

- Funcionamento

- Que se forme uma comissão prévia para organização dos jogos comunitários;
-  Que se mantenham  os espaços culturais  todos  os  dias  na programação do ENEP,  mas que esses  se 
diversifiquem em outras atividades. (que não mantenha a predominância de festas);
- Que o projeto do ENEP seja debatido no CONEPSI e que sejam pensadas formas de torná-lo claro antes e  
durante o evento, explicitando a intencionalidade dos espaços e respeitando o foco dos mesmos;
-  Que  a  limpeza  do  ENEP  seja  feita  pelas/os  estudantes.  Que  sejam  reservados  horários  fixos  na  
programação  para  a  limpeza.  Que  seja  escrito  um  texto  com  estas  informações,  colocado  no  blog  e 
divulgado  no  folder  do  ENEP  com  a  questão  da  limpeza  de  edificações  e  domiciliar  relacionada  às 
opressões sofridas pelas mulheres;
-  Para que exista  um maior  número de atividades culturais  que envolvam expressões da cultura  afro-
brasileira, especialmente naquelas organizadas pela CONEP;
- Sugere-se que, no ato da inscrição, cada participante se vincule a um núcleo de base, como já ocorre. 
Durante  a  plenária  inicial  seria  discutida  a  alternância  de  tarefas  entre  esses  núcleos,  sendo  que  os 
horários de cada tarefa já estariam pré-definidos no crachá;
- Que se discuta no próximo CONEPSI a construção de um ato no ENEP 2012;
- Construir um balanço de avaliação do ENEP anterior à Plenária Final;
-  Que a COMORG do ENEP priorize o início e fim do encontro nos finais de semana para agregar mais 
estudantes.
-  Que  a  CONEP  incorpore  na  programação  do  ENEP  atividades  que  discutam  psicologia  esportiva  e  
relações grupais;

- Próximo coletivo gestor da CONEP

- Que a CONEP tenha, no próximo coletivo gestor, um GT de currículo;
- Que seja criado um grupo de trabalho responsável por reformular o estatuto durante a próxima gestão, e 
que o resultado final deste GT seja apreciado e votado no próximo ENEP;

- Estatuto

-  Que  a  CONEP  discuta  o  papel  da  psicologia  e  do  psicólogo  e  do  MEPsi  em  torno  da  pessoa  com 
deficiência;
- Entendendo que a CONEP se propõe a organizar as/os estudantes a nível nacional, é necessário avançar  
na capilarização das nossas campanhas em cada estado e região. Por avaliarmos que nesse momento a  
CONEP apresenta dificuldades nesse sentido, é importante criarmos uma comissão de articulação nacional  
para que as campanhas se tornem mais próximas das/dos estudantes de cada região;
- Criar um GT de Universidades Privadas;
- Que a CONEP se posicione de forma anti-proibicionista e contra instituições totais (Asilos, manicômios,  
prisões, etc) fomentando discussões éticas a respeito das proibições e cárceres sociais;
- Prestação de contas da situação financeira PRÉ-ENEP na plenária de abertura do ENEP;



- Artigo 9º: O Coletivo Gestor da CONEP é constituído:
§  1°  Configura  uma  entidade  equivalente  um  coletivo  de  estudantes  de  psicologia  da  mesma  IES  ou 
Regional. Estão inclusos os seguintes casos: 1) DAs, CAs que não possuem estrutura prevista tal qual as 
resoluções em voga; 2) coletivos de oposição a DAs e/ou CAs eleitos em seu curso; 3) coletivos regionais  
(COREPs, COEREPs e etc).

II. MOÇÕES

“Moção de Apoio à Greve dos Servidores das Universidades Federais
A Coordenação Nacional dos Estudantes de Psicologia quer construir outra educação. Não a educação que se  
sustenta, por exemplo, na exploração e no sucateamento do trabalho dos servidores técnicos-administrativos.  
A luta travada através do movimento grevista da FASUBRA e dos servidores das Universidades Federais é, no  
nosso  entendimento,  uma  luta  a  favor  da  educação  emancipadora  que  querermos  construir.  Por  isso,  
apoiamos empolgados esta greve. Empolgados porque a luta por transformação alegra e anima o peito os que  
lutam.

São Paulo, 11 de Julho de 2011
Plenária Final do 24° ENEP - Encontro Nacional dos Estudantes de Psicologia”

III. COMPOSIÇÃO DO COLETIVO GESTOR:
O coletivo gestor 2011/2012 da Coordenação Nacional de estudantes de Psicologia será composto pelas 
seguintes entidades/estudantes
Comissões:

- Comissões Permanentes:
a) Comissão de Secretaria Geral: CALPSI-UFES;
b) Comissão de Finanças: Thiago Lira, Bruno Carvalho, Felipe Moda, Yuri Inácio, Luis Farcetta, (PUC-SP);
c) Comissão de Comunicação: SPAM UFPR, Vanessa Beghetto UFPR, Mariana Figueiredo UFPR, Nathalie 
Brito UFPR, Taís UNIVAG, Duanne UCB;
d) Comissão de Articulação Nacional: Davi UFC, Victor UFC, Caroline UCB, Taís UNIVAG, Spam UFPR, Thiago  
Lira PUC-SP, Lidiane UFES, Yan Menezes UFES, Thiago UFRJ, Paula UCB;

- Outras Comissões: 
a) GT de Luta antimanicomial: Lista aberta;
b) GT de Mulheres: Lista aberta para mulheres;
c) Comissão das Entidades de Área (Representação no FENPB): PSI-Rio - Thiago Colmenero/UFRJ, Victor  
UFC;
d) Comissão de Movimentos Sociais: Davi UFC, Yuri e Bruno PUC-SP;
e) Comissão de Movimentos Sociais em Saúde: Spam UFPR, Felipe Moda PUC-SP; 
f) Comissão de Movimento Geral: Vanessa UFPR, Zé UFES;
g) GT de Estatuto: CAPSI-UCB, Zé UFES, Felipe moda; 
h)  GT  de  Universidades  Pagas:  Thiago  lira  e  Yuri  PUC-SP,  Taís  UNIVAG,  Zé  Fernando  São  Camilo,  Ed  
PUCCamp, CAPSI-UCB;
i) GT de Currículo: Carlos UNIFESP, Mari UFPR, Natalia Apolonio UCB, Alana UFES, Zé Anézio  UFES, Yuri  
PUC-SP e Bruno PUC-SP, Guilherme USP, Carla USP, Renata USP, CA PSICO UFSCar, Helom UFES e Nayara  
UFMT;

- Articuladores Regionais:

Rio de Janeiro: PSI-Rio [cafsip@gmail.com, mariano.juliana@gmail.com, capsi.ufrrj@gmail.com], kézia UFF-
Rio das Ostras;
Espírito Santo: CALPSI-UFES 
Centro-Oeste: CAPSI-UFMT, Taís UNIVAG, CAPSI-UCB, Nayara UFMT;
São Paulo: COREP-SP 
Minas Gerais: Iolly DOCTUM 
Nordeste: Victor UFC, Lucas UFC
Sul: Spam UFPR, Mari UFPR, Vanessa UFPR, Nathalie Brito UFPR, Tatirrê PUC-RS 

Sede do Próximo ENEP: Cuiabá



3) Organizativo da CONEP;

CAMPANHAS

i) Projeto Contra-hegemônico de psicologia
Articuladores: GT de Currículo (CA PSICO UFSCar, Helom UFES e Nayara UFMT estão se somando 

ao GT de currículo)

- Que a formulação desta campanha caminhe em direção às discussões do ENEP;
- Participar do Encontro da ABRAPSO (12 a 15 de novembro) e trazer o que for apresentado sobre o tema  
da campanha: Tentar articular a ida do Victor UFC, CALPSI-UFES e UFRJ;
- Não existe projeto contra-hegemônico de profissão sem projeto societário, 
-  Se  aproximar  de  outras  entidades  e  dos  movimentos  sociais,  mas  em  primeiro  lugar,  junto  dos  
estudantes, de forma mais concreta;
- Buscar o que já temos produzido sobre o tema; (* a monografia do césar – psicólogo recém-formado)
- Mapeamento, em nossas universidades, daquilo que nossos currículos têm de hegemônico e de contra-
hegemônico (O que cabe e o que não cabe);
-  Aprofundar  as  nossas  pautas  de  tal  maneira  que  possamos  retirar  de cada  uma  delas  o  que  há de 
contribuição para este projeto contra-hegemônico de psicologia (ex. Luta Antimanicomial)
- Debates sobre o tema nas nossas bases, com relatos escritos para ser compartilhados nacionalmente 
(exemplo de debate: “função social da psicologia; ou extrair isso das nossas pautas debatidas nas bases)
- Chamar a Raquel Guzzo ou outras pessoas que discutem isso com ela para debater o assunto no próximo  
CONEPSI;

ii) Contra as terceirizações
Articuladores: Fê (PUCSP), Ed (PUCCamp), Vanessa (UFPR), CALPSI-UFES, UNIFESP;

- Incorporar à construção da campanha dos 10%, como nossa contribuição para a campanha;
- Fazer panfletos com nossa contribuição, assim como adesivos, bottons, camisas;
- Levar nossa formulação e nossos materiais para o FENEX;
-  No nosso material,  articular também com a terceirização nos hospitais universitários (articular com a 
psicologia);

iii) 10% do PIB

Repasses das escolas: Unifesp tá participando do comitê em santos; PUCSP do Comitê em São Paulo; UFMT 
tá rolando o comitê, mas sem o “pública” e sem “já” na campanha; em São carlos tá se construindo ainda o  
Comitê porque já tem nomes interessados mas ainda não aconteceu reunião; em Curitiba ainda não houve 
nenhuma reunião mas há perspectiva de que se construa; no ES há conversas mas não há comunicação 
sobre o comitê, só cartazes colados na Universidade; na UFPel os servidores levaram a pauta e a coisa tá no 
ar; no Ceará chegou a aparecer um fórum mas tava se impondo em todos os outros espaços e Victor avalia  
não  valer  a  pena  compor;  RJ  não  há  repasses  e  a  galera  tá  se  atualizando  sobre  ME  por  estar  se  
organizando no PsiRio mas há intenção de levar o debate pra lá;

PAUTAS GERAIS

1) Seminário de Saúde do Trabalhador:
– Incorporar aos cursos de formação regionais;

2) Cursos de Formação Regionais:
– COREP SP já tem pautas de formações nas suas reuniões que contemplem os temas que a CONEP 
está  discutindo,  mas abre-se a perspectiva de trazer  para o MEPSI  nacional  um retorno deste  
acúmulo;
– UFES está com atividade de formação política marcada sobre Universidade;
– Fabi se propõe a levar a proposta do mapeamento, em conjunto com o COREP Sul, do que tá 
sendo discutido em cada IES, e depois trazer de volta pra CONEP pra encaminhar os cursos de  
formação regionais;
– UFMT tem carência de debater Saúde do Trabalhador, perspectiva de levar a Bel para facilitar  
essa formação;



– Psi-Rio tem acúmulo em LAM, e tem sentido a necessidade, pela conjuntura política de lá, de 
discutir  Internações  Compulsórias  por  Álcool  e  Outras  Drogas,  tem  uma  atividade  sendo 
construída e o PsiRio vai participar enquanto CONEP; 
– O ponto de formação prioritário no Ceará hoje é sobre SPA's; 
– Pelotas vai ter semana acadêmica e o tema vai ser luta antimanicomial, mas a programação tá  
fechada e é difícil encaixar uma formação pela CONEP, mas fica a perspectiva de construir uma 
atividade, com apoio de outra escola da CONEP;

3) Mapeamento das IES:
–  Cada  escola  da  CONEP  ou  próxima  da  CONEP  envie  para  a  lista  do  coletivo  gestor  um 
mapeamento das escolas que tem contato e uma caracterização do ME e da situação de cada uma 
dessas IES; Responsável: GT de Articulação Nacional;

4) Participação nos Fóruns Populares de Saúde:
– No MT a Taís (UNIVAG) já está inserida nessa discussão e estamos tendo repasses, no FISMA 
(Fórum Intersetorial de Saúde Mental) o pessoal tá inserido, mas ainda não enquanto CONEP, o  
que há perspectiva; 
–  No  Rio  há  uma  estudante  participando  do  fórum,  prestes  a  formar,  e  tem  inclusive  escrito 
monografia sobre isso;
– Em Vitória não existe fórum;
– No Paraná  tem  o FOPS,  que tentou-se  articular  no  início  do ano  mas tem  capengado,  e  há 
perspectiva de a UFPR participar como CONEP do Fórum;
– Fórum Contra a privatização da Saúde tem uma lista de e-mails nacional e teve seminário de  
formação há uns dois meses atrás; Responsável: spam UFPR;

5) ENEAMA:
– PsiRio e CALPSI ficam responsáveis por acompanhar a construção dos ENEAMA's e se possível 
participarem do encontro enquanto CONEP e repassarem os debates do encontro;

6) Atividades 18 de Maio e LAM:
– Que o GT de LAM formule, a partir das deliberações do ENEP, um material para panfletar no 
ENEAMA, via CALPSI e PsiRio, convidando os participantes do ENEAMA a construir as atividades 
que temos formulado, junto conosco. Que tenha este ponto de pauta no próximo CONEPSI;

7) Emergências e Desastres:
– Que a CONEP formule uma cartilha com este debate e leve para as bases. Que este debate e a 
formulação deste material sejam embasados com o debate que os movimentos sociais de moradia 
e contra as remoções fazem sobre este tema. Que o GT de Movimentos Sociais, junto com PsiRio, 
UFSCar e UFPel, formulem sobre este tema para o próximo CONEPSI, articulado à perspectiva de 
construção de projeto contra-hegemônico pra profissão.

Tema do ENEP:
Neste ponto, houve várias propostas e ao final escolhemos o tema que segue em destaque:
- “50 anos de psicologia, pra quê e pra quem?”
- “50 anos em 5, conquistas e projetos futuros na construção do papel da psicologia brasileira”
- “O papel da psicologia na transformação social: limites e desafios”
- “O papel da psicologia nas políticas púbicas”
- “50 anos da profissão no Brasil: problemas passados, presente complexo e projetos futuros”
- “50 anos em 5, conquistas e projetos futuros na construção do papel da psicologia brasileira”
- “O papel da psicologia na transformação social: Será que algum dia vai sair do papel?”
- “50 anos da profissão psicólogo no Brasil: Caminhos trilhados e projetos futuros na construção da 
psicologia”
- “50 anos da psicologia no Brasil: Caminhos trilhados e projetos futuros”
- “Psicologia para quem? Paraguaio!”
- “50 anos de profissão: E eu com isso?”
- “50 anos da profissão psicólogo no brasil: Águas passadas movem moinhos?”
- “50 anos de psicologia: Inventando a contramola que resiste”
- “50 anos de psicologia: E eu com esses números?”
- “:trilhas e anseios na construção da psicologia”
- “50 anos de psicologia no brasil: o que temos e o que queremos?”
- “50 anos de profissão no Brasil: para uma construção crítica da formação em psicologia”

MATERIAIS

1) O QUE É CONEP?:
– Resgatar a carta de apresentação da CONEP e formular o material a partir dela, para as semanas  
de recepção. Responsáveis: Victor e Spam;



2) ENTIDADES DE BASE:
–  Incorporar  nesta  cartilha  maneiras  de  a  CONEP  contribuir  para  a  construção  de  CA's; 
Responsáveis: PSI-Rio, Spam, Fabi.

3) MEPSI:
– Cartilha com resgate histórico e explicando a relação entre as entidades; Responsável: Thiago;

4) PAGAS:
– Não rola de fazer até novembro;  Responsáveis: GT de Pagas e COREP SP;

5) MULHERES:
– GT de mulheres marcará reunião on-line para discutir isso e o próximo CONEPSI terá espaço auto-
organizado;

6) PNE:
– Responsáveis: Vanessa e Felipe;

7) LAM/18 DE MAIO:
– Deve ser construído no GT de LAM, CALPSI-UFES, UFMT e COREP SP fiquem responsáveis por 
mobilizar o GT pra essa tarefa;

8) ACESSO E PERMAN NCIA:Ẽ
– Cada escola da CONEP caracteriza isso em sua escola. Levar para o FENEX o indicativo para que 
as outras executivas também o façam. Carlos vai elaborar um texto introdutório, metodologia para 
as caracterizações das escolas, e mobilização das escolas da CONEP para que caracterizem;

9) LUTA DE CLASSES:
– GT de Currículo vai elaborar um material (indicativo de cartilha) articulando luta de classes e 
profissão, articulado à campanha de psi contra-hegemônica, como fruto dos debates nas bases. Zé 
responsável por puxar isso no GT, indicativo de Dafne construir junto.

10) PASSE LIVRE:
– Todas as escolas escrevem breve relato sobre como foram e estão sendo as lutas no campo do 
transporte público, nas suas respectivas cidades, e nas reuniões da CONEP deve haver ponto de  
pauta sobre o tema, para agitar as escolas a fazerem os relatos, e depois para definir quem vai 
diagramar;

COMISSÕES da CONEP

1) SECRETARIA:
– Organizar via g-docs o registro de saída de ofícios e memorandos. Elaborar uma cartilha com as 
deliberações da plenária final do último ENEP;

2) FINANÇAS:
3) – PUC SP sistematizará orçamentos de botons;
4) COMUNICAÇÃO:

– A Bandeira feita pela Jujuba será fotografada para ser logo provisória, até o concurso da Logo. 
Comissão de Comunicação providenciará concurso da Logo via internet;

5) ARTICULAÇÃO NACIONAL:
– Articular para o próximo CONEPSI as diferenças de organização e de concepção entre a CONEP e 
os diversos Coletivos Regionais para ser discutida como ponto de pauta;

6) MOVIMENTOS SOCIAIS:
– Jujuba da UFSCar entrou nesta comissão. Oficializar a Inclusão da CONEP no Tribunal Popular. 
Produzir um texto sobre Criminalização dos Movimentos Sociais. Publicação nas Revistas da UFF e 
da APROPUC;

7) MOVIMENTOS SOCIAIS EM SAÚDE:
– A comissão fica responsável por articular a inserção nos fóruns populares de saúde. Próxima 
reunião  virtual  da  CONEP  entra  o  ponto  “publicação  da  cartilha  de  saúde  pública  da  gestão 
passada”.

8) ENTIDADES DE ÁREA:
– Fazer fala no FENPB pedindo pras entidades convidarem a CONEP para atividades deles em que 
haja possibilidade de diálogo com estudantes que a gente não consegue contatar;

9) MOVIMENTO GERAL:
–  A  representação  nas  reuniões  do  FENEX  será  por  proximidade  e  disponibilidade  dos 
representantes em relação à cidade sede;

GT'S da CONEP

1) LAM:
– Torna-se um GT comum, composto por pessoas e entidades, e a lista torna-se uma ferramenta do 



GT. Composição do próximo GT de UFMT, PSI-Rio, Victor, CALPSI-UFES, COREP SP
2) ESTATUTO:

– Contactar a UCB para dar continuidade aos trabalhos deste GT;
3) CURRÍCULO:

– Yan e CALPSI-UFES responsáveis por incorporar a pauta de Psicologia Corporal à Campanha de 
Currículo.

*Indicativo  de  criação  de  um  GT  de  opressões  no  próximo  CONEPSI.  Levantamento  em  nossas 
universidades  e  nas  listas  pra  que  isso  se  concretize,  formular  texto  inicial  para  fomentar  o  debate.  
Responsáveis: Zé e Fabi.  Sobre história afro-brasileira no ensino médio, Juliana Jodas, que mora com a 
Jujuba, tem debate sobre isso. Sobre Haiti, contatar Patrícia da USP. Papel da Psicologia acerca da pessoa 
com deficiência.

* Escrever um documento em favor da Opção de Consciência e formular sobre o uso de animais no ensino 
de psicologia. Thiago, Fabi e Bruno (UFRGS)

Datas:
24 de outubro próxima reunião virtual da CONEP, 20:30h (via MSN)
11 a 16 de fevereiro de 2012 – Próximo CONEPSI (Rio de Janeiro)


