
Ata da Plenária Final do XXV ENEP Cuiabá 

Versão final da ata da Plenária Final do 25º Encontro Nacional de Estudantes de 

Psicologia, ocorrida no Centro Cultural da Universidade Federal do Mato Grosso 

(Cuiabá-MT), no dia 21 de Julho de 2012, acrescida da versão mais recente do estatuto 

da Coordenação Nacional de Estudantes de Psicologia (CONEP). 

 

 Diretrizes políticas e moções 

Saúde 

- Defesa dos espaços de controle social na área da Saúde e Educação 

- Defender a discussão de saúde pública na universidade 

- Contra a precarização dos serviços públicos que beneficia a iniciativa privada. 

- Defesa do caráter público e das diretrizes do SUS 

- Por debates sobre homofobia nos níveis básicos de ensino. 

- Contra a privatização da saúde. Contra as Organizações Sociais da Saúde (OSS), 

Fundações Estatais de Direito Privado e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

(EBSERH). 

- Contra a medicalização na saúde mental e na educação 

- Contra a política proibicionista e de violência contra usuários de droga 

- Contra o Ato Médico. Em defesa de um sistema de saúde multiprofissional e de uma 

visão de ser humano integral. 

- 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; 

 - Que a CONEP potencialize os espaços de combate ao ato medico, como discussões 

sobre o assunto com as entidades de base, em fóruns e meios eletrônicos de discussão e 

apoie espaços de luta contra o ato medico, propostos por coletivos e entidades de base.   

- (moção) O Pregão 12/2012 da USP visa “a contratação de empresa para a Prestação de 

Serviços de Assistência Médica, destinados à Internação Psiquiátrica, Voluntária ou 

Involuntária de pacientes portadores de transtornos psiquiátricos e/ou transtornos 

psiquiátricos decorrentes de Droga ou Álcool Dependência, que demandem este regime 

de tratamento, destinados a docentes, servidores técnico administrativos e alunos da 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO”. Esse processo mostra como a Universidade de 



São Paulo está na contra-mão de várias reivindicações dos movimentos em defesa da 

saúde e contra a criminalização e a repressão. 

Enquanto debatemos como é problemático o modelo psiquiátrico de internações, a USP 

pretende começar a usá-lo para sua comunidade interna. 

Enquanto debatemos o problema das privatizações nos serviços de saúde, a USP 

pretende contratar uma empresa privada para lidar com a saúde mental de seus 

estudantes, funcionários e professores. 

Enquanto debatemos a necessidade de descriminalização e despatologização do 

consumo de drogas, a USP coloca o usuário como passível de uma internação 

involuntária. 

Portanto, os estudantes de Psicologia de todo o Brasil, reunidos no XXV ENEP, 

repudiam essa licitação e as políticas relacionadas a ela realizadas pela reitoria da USP. 

  

Combate às opressões 

- Defesa dos espaços auto-organizados na luta contra opressões 

- Luta pelos direitos sexuais e direitos sobre o corpo. 

- Pela criminalização da homofobia 

- Pela legalização do aborto 

- Contra todo tipo de opressão machista, homofóbica e racista. Pelo fim da estrutura 

social que reproduz essas opressões. 

- Contra o genocídio da juventude negra. 

- Contra a repressão policial aos movimentos sociais 

  

Educação 

- Por políticas de permanência estudantil, incluindo bolsas, creches, casas de estudantes 

e restaurantes universitários, etc. Exigir das universidades privadas políticas de 

permanência sem as verbas públicas. 

- Por democracia nas universidades. Por paridade nos conselhos universitários 

- Contra qualquer transferência de verbas públicas para as universidades privadas, como 

por exemplo no Prouni. Pela transferência das vagas do Prouni para as universidades 

públicas com os mesmos critérios sócio econômicos. 



- Pela anistia dos estudantes individados pelo FIES e que a verba do programa seja 

destinada a criação de vagas nas universidades públicas. 

- Pelo investimento de 10% PIB para Educação Pública gratuita e de qualidade Já!, 

garantindo a distribuição de acordo com as necessidades de cada  área do conhecimento, 

bem como a manutenção do tripé ensino, pesquisa e extensão. 

- Contra o ENADE e seus critérios mercadológicos. 

- Contra o projeto de expansão sucateada das universidades federais realizada através do 

REUNI. Por uma expansão com invesimento, estrutura e qualidade. 

- 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;  

- Que a CONEP estimule a inserção das comunidades nos espaços universitários, 

lutando pela criação de espaços de interesse social nos mesmos e se posicione contra a 

restrição dos espaços nas universidades. 

  

Formação em Psicologia 

- Por currículos onde se pense uma psicologia emancipadora e transformadora da 

sociedade 

- Que a formação dos profissionais de psicologia inclua o preparo para lidar com 

populações específicas, como indígenas, negros, LGBT, deficientes auditivos, etc. 

- A Psicologia vem sendo um instrumento de conformação e de justificação de um 

sistema social opressor e explorador. É preciso que construamos uma Psicologia que 

coloque contradições nesse sistema, e que sirva para armar os movimentos sociais para 

se organizar e lutar contra a sociedade desigual e dividida em classes. 

  

Movimento Estudantil 

- Que a CONEP 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. 



- A CONEP deve se somar à luta do Movimento Estudantil nacional que vem 

acontecendo, com a perspectiva de manter a articulação conseguida com esse 

movimento para além da greve atual. Deve fomentar nos fóruns dessa mobilização a 

criação de um fórum amplo de articulação do Movimento Estudantil;  

- A CONEP apoia a greve nacional nas universidades federais e reivindica que o 

governo negocie e que atenda às reivindicações de professores, técnicos e estudantes. 

 

       Tarefas 

- A CONEP terá dois níveis de tarefas: prioritário e secundário. As tarefas prioritárias 

deverão ser necessariamente realizadas pelo Coletivo Gestor durante a próxima gestão. 

As tarefas secundárias serão realizadas conforme as possibilidades do Coletivo Gestor.  

A distribuição destes níveis será realizada na próxima  reunião do CONEPsi. 

- Tarefas imediatas incluindo questões organizativas serão feitas até o 
CONEPsi e a partir dele que as tarefas sejam organizadas em prioritárias e 
secundárias, das campanhas a serem realizadas.  

 - Impulsionar um GT sobre gênero e sexualidade nacionalmente para discussão sobre 

possível atuação e formação política. 

- Construir uma campanha nacional sobre formação e profissão. No próximo semestre 

serão centrais os temas relativos a Educação e avaliação (incluindo boicote ao ENADE), 

e no primeiro semestre de 2013 os temas centrais serão a defesa da saúde pública, Ato 

Médico e LAM. 

- A CONEP fará uma campanha de filiação e cadastro dos CAs e também de coletivos 

locais e regionais. 

- Onde existam coletivos locais ou estudantes filiados à CONEP, a CONEP dará apoio 

para a construção de entidades de base. 

- Formular sobre o feminino na área da Psicologia, as questões que levam o feminino 

para a Psicologia, quais modelos de mulher que o meio social produz e reproduz com 

uma sociedade ainda de dominação masculina. 

- Fazer um resgate histórico sobre a Psicologia no Ensino Médio (em relação ao 

conteúdo lecionado) e licenciatura no Brasil. Discutir com o CFP para saber como se 

dará esta atuação em sala de aula, visto que as questões apresentadas na Campanha dos 

8 razões não apresentam coerência sobre tal atuação. 

- Garantir alguém da CONEP no congresso nacional da ABEP em 2013 buscando 

acumular sobre o tema da psicologia no ensino médio. 

 - Para uma posição da CONEP sobre Psicologia no Ensino Médio, sugere-se um ponto 

de debate no próximo CONEPSI, sendo possível a elaboração de material.  



- Revisão dos textos e distribuição da cartilha de Saúde da CONEP. 

- Formular a partir do GT de gênero e sexualidade sobre as contribuições da Psicologia 

para o combate à opressão dos grupos LGBT. 

- Que a CONEP participe do II PSINEP (Encontro Nacional Psicólogas e Psicólogos 

Negras e Negros e Pesquisadoras e Pesquisadores das Relações Raciais e 

Subjetividades) 

- Que a CONEP se aproxime e acompanhe o CONEAMA (Coletivo Nacional de 

Estudantes Antimanicomiais) e participe do ENEAMA (Encontro Nacional dos 

Estudantes Antimanicomiais). 

- Que a CONEP participe e contribua com as calouradas e semanas de Psicologia, 

levando os debates políticos da entidade.  

- A CONEP fará e divulgará um calendário de lutas. 

- As Semanas da Luta Antimanicomial serão articuladas entre as universidades em um 

âmbito interdisclipinar, através do FENEX 

- Atualizar a cartilha de Centro Acadêmico e Movimento Estudantil da CONEP e 

aumentar a divulgação. 

- Que a CONEP elabore um texto a partir do acúmulo do XXV ENEP, para que não se 

percam os debates e formulações e que até o próximo CONEPSI (através de reuniões 

online) produza um caderno de debates para ser distribuído aos CAS. 

- Realização do balanço financeiro deste encontro no próximo CONEPSI. 

- Caso haja lucro e prejuízos, que seja administrado pela comissão de finanças da 

CONEP, tal decisão será realizada no próximo CONEPSI e a comissão organizadora da 

sede tem que discutir antes do próximo CONEPSI.  

- Realização de campanhas financeiras para a ida de pessoas aos CONEPSI's garantindo 

autonomia da CONEP para idealizar o rumo financeiro. 

- Que a CONEP busque realizar a articulação entre os coletivos regionais. A CONEP 

propõe para os coletivos regionais uma lista de e-mails para articulação nacional. E vai 

disponibilizar uma parte dentro do blog da CONEP para os coletivos regionais.  

- O comando de greve estudantil da UFMT vem sofrendo diversos ataques do DCE 

local, que tenta deslegitimar o comando que foi tirado em assembleia e construindo por 

alunos da UFMT, incluído integrantes do próprio DCE. O ultimo ataque foi uma carta, 

deslegitimando o comando, que foi entregue a entidades como UNE, ANEL, Adufmat, 

Sintuf, Comando de greve nacional dos estudantes, entre outras. A Conep fará uma 

moção de apoio a todos os comandos de greve tirados de sua base em assmbleia que 

sofrem ataques de seus DCEs pelegos que tentam delegitimar a base.  

- Que os CONEPsi’s garantam espaços de formação política. 



 

       Próximo ENEP 

Deliberações 

- A sede do próximo ENEP será Sobral (CE). No caso da impossibilidade de realização 

do encontro na cidade, será construído em Goiânia (GO). O prazo para a decisão 

definitiva sobre a sede será o próximo CONEPsi. 

- Que tenha um dia inteiro de Transenep, com programação relativa à luta contra 

opressões;  

- Que tenha em momentos diferentes espaços auto-organizados  LGBT , mulheres, 

negras e negros sem atividades concorrentes a não ser um GT sobre o mesmo tema. 

- Que as atividades culturais não sejam exclusivamente nem predominantemente festas. 

- Se os trabalhos inscritos superarem os limites de tempo reservado para a apresentação, 

a comissão cientifica fica responsável para decidir os critérios, e que não tenham a 

obrigatoriedade de ter relação com a temática do encontro. 

- Que exista na abertura do próximo ENEP uma explanação a respeito do movimento 

estudantil de psicologia, contendo tanto seu histórico como formulações políticas e 

estrutura atual.  

 - Que as comunicações orais e GDV’s aconteçam em mais de um dia do evento 

-Painéis expostos por mais tempo durante o evento e a apresentação deles com mais 

tempo. 

-Mais intervalos entre os espaços da programação. 

-Articulação entre os espaços do encontro (político, acadêmico e cultural). 

-A CONEP ficar atenta e divulgar a meteorologia uma semana antes. 

- Colocar com destaque no site uma explicação sobre o que é auto-gestão e construção 

coletiva do ENEP. 

- Espaços culturais com músicas regionais e bandas locais. 

- Garantir núcleos de vivências com movimentos sociais do local. 

- Investimento na programação com mais convidados externos (psicólogos formados e 

de outras áreas) 

- Informar sobre os mutirões num período anterior ao ENEP. 



- Espaço de avaliação do encontro durante o ENEP. 

- Que a CONEP crie um critério de isenções totais e parciais das inscrições para o 

ENEP.  

- Comunicação mais efetiva sobre a organização dos ELO's. 

- A organização do encontro deve avisar sobre o uso de projetor para Comunicação Oral 

caso exista. 

- Que a organização estimule a realização de pré-ENEP's nas universidades. 

- Que as atividades culturais tenham espaço para as propostas culturais das diversas 

regiões que participam do encontro. 

- Uso de outras metodologias que não apenas a discursiva nos espaços do ENEP, como 

vivências por meio da arte (músicas, vídeos, teatro) 

  

 Indicativos 

- Que caso o encontro tenha espaços (alojamentos e espaços das atividades muito 

distantes), tenha uma central de informação com explicações sobre os espaços e 

mudanças que possam ocorrer e que não necessariamente precisa ser alguém da 

organização. 

 - Indicativo de que exista no próximo ENEP um mecanismo de sugestões e 

comentários anônimos a respeito daquilo que ocorre no encontro.  

- Indicar no próximo ENEP um espaço sobre licenciatura no Ensino Médio. 

- Indicativo de que no próximo ENEP tenha um ato público e que sua organização não 

ocorra no período da noite e que tenha um membro da sede na organização do ato 

publico e que não ocorram atividades concorrentes  aos atos públicos.ok  

- Se no próximo ENEP ocorrerem os jogos comunitários, informar e orientar os 

participantes no evento sobre os jogos comunitários (informando sobre os espaços e 

equipamentos disponíveis) e que tenha no manual do encontro informações, 

equipamentos, locais e metodologia para as praticas esportivas. 

- Indicativo de que os espaços de alojamento e camping não sejam próximos aos locais 

das festas. 

- Indicativo de que no momento de avaliação do evento subdividir em grupos as pessoas 

para a produção de um cartaz: Que bom/que pena/que tal. 

- Indicativo: construir um site permanente do ENEP.  



-Indicativo: Lavagem dos pratos: fazer uma pia improvisada com mais torneiras. (com 

tubo de PVC como realizado no EREP-N/NE, por exemplo) 

- Indicativo: Organização solicitar aos participantes que tragam pratos e talheres.  

- Indicativo: Construir antecipadamente ao ENEP um Manual de Sobrevivência para o 

ENEP com explicações necessárias sobre o encontro e a cidade. Nesse manual haverão 

textos dos colaboradores e palestrantes do encontro. 

  

       Estrutura da CONEP e alterações estatutárias 

Deliberações 

- A representação da CONEP na FENEX terá como critério a proximidade geográfica 

da reunião e acúmulo político de cada região. 

- Pensar microregiões para organizar as lutas e divulgações mais regionais (sem uma 

delimitação rígida por Estado mas entendendo a possibilidade de atuação em 

determinado local). 

  

Alterações estatutárias 

(o estatuto com as modificações efetuadas segue em anexo a essa ata) 

Substituição do trecho: 

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 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)  

b) Por três comissões estratégicas (Secretaria Geral, Finanças, Comunicação 

e Articulação Regional) 

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 

d) Comissão de Articulação Nacional 

  

 Pelo trecho: 

- A CONEP é composta por: 

                Coletivo Gestor 

                CAs e coletivos locais filiados 

                Estudantes de Psicologia que participam das instâncias e 

atividades da CONEP 

O Coletivo Gestor da CONEP é composto por: 

5 comissões: Secretaria, Comunicação, Finanças, Mobilização Estudantil e 

ENEP. 

Articuladores Regionais 

Os cargos de cada uma das comissões e de Articuladores Regionais do 

Coletivo Gestor da CONEP poderão ser preenchidos por estudantes de 

Psicologia, bem como por entidades de base e entidades equivalentes; 

§ 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)  

§ 2° A mesma entidade ou pessoa pode acumular tarefas de uma comissão e 

de uma articulação regional.  



§ 3° Cada uma das comissões pode ter mais de uma entidade ou pessoa, mas 

entre elas uma será a referência da comissão. Consiste na responsabilidade de 

uma pessoa de referencia garantir o cumprimento das tarefas de sua respectiva regiao ou 
comissao, organizando os membros restantes dessas para tanto. 

§ 4° Cada tarefa geral da CONEP deve ter um articulador regional como 

referência. 

  

Acréscimo ao trecho: 

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. 

  

- Acrescentar à Comissão de Secretaria as atribuições:  

Manter um controle dos contatos de CAs e coletivos locais filiados à 

CONEP e atualizar a cada gestão 

Acompanhar o FENPB e cuidar das relações com o sistema conselhos 

Organizar a comunicação interna do Coletivo Gestor 

  

Substituição do trecho: 

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 à 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. 

Pelo trecho: 

Art. 17º: Compete à Comissão de Comunicação da CONEP  

Enviar materiais e fazer contato com as entidades de base, coletivos locais e 

estudantes de Psicologia de todo o Brasil. 

Divulgar a CONEP, suas atividades e campanhas. 

  

Acréscimos: 

- A Comissão de Mobilização Estudantil terá como atribuição acompanhar o movimento 

geral e ajudar a articular as lutas dos estudantes nacionalmente conjuntamente com os 

articuladores regionais. 

- A Comissão de ENEP terá como atribuição construir o próximo encontro, 

conjuntamente com toda a CONEP.  A Comissão de ENEP deve necessariamente 

também ter a tarefa de articulador regional da CONEP. A sede do ENEP é referência da 

comissão de ENEP. 

  

Substituição do trecho: 

1 - §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. 

Pelo trecho: 

2 - §1º- A preparação da infra-estrutura do ENEP é de responsabilidade da 

CONEP. 

Substituição do trecho: 

1 - §  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. 

Pelo trecho: 

2 - §  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. A plenária inicial de um encontro pode definir critérios de votação 

na plenária final. 



       Eleição do Coletivo Gestor 

 (os nomes em negrito são as entidades ou pessoas de referência de cada tarefa) 

Secretaria:  

Calpsi UFES 

Capsi UFMT  

Comunicação:  

Stephanie SP,  

Helom ES,  

Henrique - MT ,  

Gervasio GO 

Finanças:  

Carlos Eduardo SP,  

Nayara MT,  

Mobilização Estudantil:  

Corep SP,  

Karina GO,  

Larissa Moreira GO,  

Jessica GO   

(Indicativo de Capsi UFG) 

ENEP:  

Sobral e Fortaleza-UFC,  

Will-MS,  

Laura MT,  

Eduarda MT,  

Patricia MT,  



Raquel SP raquelnobregacardoso@yahoo.com.br F. 11 8705 1111 

Articuladores Regionais: 

MS:  

Luan UFGD  e  

Will UNIGRAN 

SP:  

Corep SP 

MT:  

Coepsi Cuiaba e Varzea Grande 

GO:  

Capsi UFG 

RO:  

Dann Toledo UNIR 

RJ :  

Kezia UFF 

ES:  

Calpsi UFES 

CE:  

Roosevelt UFC – Fortaleza e  

Susana UFC Sobral 

  

http://br.mc1115.mail.yahoo.com/mc/compose?to=raquelnobregacardoso@yahoo.com.br


ESTATUTO DA COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDANTES DE PSICOLOGIA 

APROVADO NO XXV ENEP – CUIABÁ-MT 

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 é composta por: 

a) Coletivo Gestor; 

b) CA’s e coletivos locais filiados; 

c) Estudantes de Psicologia que participam das instâncias e atividades da CONEP. 

Art. 3º: 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. 4º: 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 

Art. 5º: 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 infraestrutura do ENEP é de responsabilidade da CONEP;  

§ 2º- Os lucros e os prejuízos do Encontro serão de completa responsabilidade da CONEP. 

§ 3º- Têm direito à voz todas e todos participantes do ENEP, e direito à voto todo os 

estudantes de Psicologia do Brasil participantes do ENEP. A plenária inicial de um encontro 

pode definir critérios de votação na plenária final; 

§ 4º- A proposta de regimento interno do ENEP deve ser elaborada em CONEPsi anterior ao 

Encontro. Esse regimento deve ser referendado em plenária de abertura, onde qualquer 

estudante poderá fazer propostas e alterações do mesmo. 

§ 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. 6º: 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. 7º: 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. 8º: 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. 

§ 4º- Todo CONEPSI deve haver um ponto formação política. 

Art. 9º: 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 

Art. 10º: O Coletivo Gestor da CONEP é composto por: 

a) 5 comissões: Secretaria, Comunicação, Finanças, Mobilização Estudantil e ENEP; 

b) Articuladores Regionais. 

§ 1º- Os cargos de cada uma das comissões e de Articuladores Regionais do Coletivo Gestor da 

CONEP poderão ser preenchidos por estudantes de Psicologia, bem como por entidades de 

base e entidades equivalentes; 

§ 2º- Configura uma entidade equivalente um coletivo de estudantes de psicologia de um 

mesmo curso e instituição de psicologia ou de uma mesma regional. Estão inclusos os 

seguintes casos: 

a) DAs, CAs que não possuem estrutura prevista tal qual as resoluções em voga; 



b) coletivos de oposição a DAs e/ou CAs eleitos em seu curso; 

c) Coletivos regionais (COREPs, COEREPs e etc) 

§ 3º- A mesma entidade ou pessoa pode acumular tarefas de uma comissão e de uma 

articulação regional; 

§ 4º- Cada uma das comissões pode ter mais de uma entidade ou pessoa, mas entre elas uma 

será a referência da comissão. Consiste na responsabilidade de uma pessoa de referência 

garantir o cumprimento da tarefas de sua respectiva região ou comissão, organizando os 

membros restantes dessa para tanto; 

§ 5º- Cada tarefa geral da CONEP deve ter um articulador regional como referência. 

Art. 11º: Os estudantes de Psicologia, em plenária no ENEP, organizam o funcionamento do 

Coletivo Gestor da CONEP.  

§ 1º- 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. 12º: 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 

Art. 13º: São competências gerais do Coletivo Gestor da CONEP: 

a) Cumprir suas funções de acordo com os posicionamentos tirados em plenária final e 

CONEPSI’s 

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. 14º: 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. 15º: Compete à Comissão de Comunicação da CONEP: 

a) enviar materiais e fazer contato com as entidades de base, coletivos locais e 

estudantes de Psicologia de todo o Brasil; 

b) divulgar a CONEP, suas atividades e campanhas. 

Art. 16º: 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 CONEPSI’s, com pelo menos 30 dias 

de antecedência bem como as atas no máximo 30 dias após sua realização; 

e) manter um controle dos contatos de CA’s e coletivos locais filiados à CONEP e atualizar 

a cada gestão; 

f) acompanhar o Fórum das Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira (FENPB) e cuidar 

das relações com o sistema conselhos de Psicologia (CFP e CRP’s); 

g) organizar a comunicação interna do Coletivo Gestor. 

Art. 17º: Compete à Comissão de Mobilização Estudantil acompanhar o movimento geral e 

ajudar a articular as lutas dos estudantes nacionalmente, conjuntamente com os articuladores 

regionais. 



Art. 18º: Compete à Comissão de ENEP construir o próximo encontro, conjuntamente com 

toda a CONEP. A Comissão de ENEP deve necessariamente também ter a tarefa de articulador 

regional da CONEP. A sede do ENEP é referência da comissão de ENEP. 

Art. 19º: 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, CONEPSI’s, ENEP’s). 

TÍTULO III 

DAS FINANÇAS E PATRIMÔNIOS 

Art. 20º: 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. 21º: 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. 22º: 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. 23º: Esse estatuto entra em vigor na data de sua aprovação, podendo ser revisto a cada 

ENEP. 

Art. 24º: Os casos omissos nesse estatuto serão resolvidos pelo CONEPSI ou nas outras 

instâncias do MEPSI Nacional. 

 


