
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. 


