
Convocatória do Conselho Nacional de Estudantes de Psicologia 

(CONEPsi) 

 

Cuiabá, 21 de janeiro de 2014. 

 

A Coordenação Nacional de Estudantes de Psicologia - CONEP - junto ao Centro 

Acadêmico de Psicologia da UFMT, vêm por meio desta convocar a todas/os as/os 

estudantes e/ou entidades estudantis de Psicologia do Brasil a participarem do Conselho 

Nacional de Estudantes de Psicologia – CONEPsi – que acontecerá dos dias 21, 22 e 23 

de fevereiro de 2014, na cidade de Cuiabá/MT. 

 

O CONEPsi é a segunda maior instância deliberativa da CONEP e constitui-se em um 

espaço auto-organizado de discussões, em que toda e todo estudante ou entidade 

estudantil de psicologia tem direito a voz e voto, e cujas deliberações visam uma melhor 

organização do movimento estudantil de psicologia nacionalmente, buscando cada vez 

mais aproximar os estudantes neste processo de construções. 

 

Neste espaço organizamos as ações e posicionamentos da CONEP, realizamos formação 

política com a presença de militantes dos Movimentos Sociais e militantes ligados a 

Psicologia ou a área da Saúde, além de organizarmos o Encontro Nacional de 

Estudantes de Psicologia - ENEP - que será realizado este ano em Fortaleza/CE. 

 

O evento será realizado na Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT - com 

alojamento na universidade ou em casas próximas (aguarda confirmação). Aqui há uma 

prévia da programação, posteriormente enviaremos a programação completa e o nome 

de possíveis facilitadores. 

 

Estaremos dando mais informações em breve. 

 

Contatos: 

Henrique: (65) 8145 0559 

Naiana: (65) 8121 7231 

Bianca: (65) 9917 069 



 

Programação prévia do CONEPsi 

 

 

Sexta (21/02/14)  

1)Recepção  

2)Abertura á noite – Apresentação da CONEP/CONEPsi (O que é, como 

funciona); Leitura dos encaminhamentos anteriores para  a CONEP. 

 

Sábado (22/02/14)  

1)Discussão de como está sendo tocada a campanha da CONEP – 

Comunicação, Articulação Regional... 

2)Espaços Auto-organizados 

3)Construção do XXVII ENEP – CE/Fortaleza 

 

Domingo (23/02/14)  

1)XXVII ENEP CE/Fortaleza – Encaminhamentos para a construção 


