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REUNIÃO VIRTUAL DA CONEP - 14/09/2014 

 

 

Início: 18h40 (horário de Brasília) 

 

Participantes:  

Henrique (UFMT) - Naiana (UFMT) - Bianca (UFMT) - Guadalupe (UFMS) - Júlia (UFC) - 

Rissiani (Salesiana-ES) - Phillipe (IBMR - RJ) - Douglas (UFG) - Luana (UFMT) - Maria 

(UFMT) - João (UFMT) 

 

Ausências informadas: Marcelo (UFPE), Wellington (FPS-PE), Viviane (UFMG), Ivan 

(PR), Gabriela (PUC-SP) 

 

PAUTAS: 

1. Organizativo  

2. CONEPsi 

3. VIII Simpósio Brasileiro de Psicologia Política (SBPP) 

 

INFORMES: 

Phillipe: Dois informes para dar. 1 - Neste domingo teve uma reunião da sede do CRP-RJ 

para resgatar a comissão estudantil. Já houve um trabalho na 12ª plenária até 2010. 2 - Eu que 

estou na mesa do SBPP, queria até o final da reunião poder dialogar com vocês, pq estou sem 

internet. Tenho que fechar essa fala até dia 21 para entregar ao pessoal do evento. 

 

Rissiani: Aqui em ES já marcamos a primeira reunião de construção do ENEP. Vamos passa 

na sala das faculdades de psicologia daqui. Vamos pensar primeiro o que queremos para o 

ENEP 2015. Será dia 27 de setembro. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

1. ORGANIZATIVO 

 

Henrique: Essa pauta esta bem ampla né, mas acho que podemos dividir em alguns pontos. 

Primeiro temos que ver mais imediato sobre o termino da ata e publicá-la. Depois temos que 

ver sobre as comissões e se alguém tem interesse em participar delas e tirar todas as dúvidas 

sobre elas. As comissões são Comunicação, secretaria e finanças.  A questão sobre políticas 

que tocaremos, vamos nos basear na ata da plenária final, aí temos que termina-la o mais 

rápido possível. E como também está em cima, temos que tirar alguém para acompanhar o 

EREP pra já e trazer as informações para a CONEP. 
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Naiana: 1. Temos que tirar pessoas para tirar a ata da plenária final do ENEP. - 2. temos que 

tirar alguém para entrar em contato com alguém da UECE para ver se eles vão se manter na 

CONEP. - 3. Temos que ver quem vai acompanhar os contatos dos EREPs e se conseguirmos 

dinheiro mandar alguém da CONEP para participar. 

 

Julia: Temos que ver quem vai nos EREPs. Eu poderei ir no Norte-Nordete e acredito que o 

Marcelo vá também. 

 

Henrique: Gente, temos que ver também como ficam as comissões e se alguém quer entrar em 

alguma e também tentar montar um lista de contatos. Acho que no final da reunião todo 

mundo manda o telefone. 

 

Naiana: Para ajudar na relatoria, podemos ver se a Luana quiser acompanhar o do Sul, por 

conta do contato com o menino do Paraná. Julia contato com o menino do CE. Colocar o 

nome do rapaz do Paraná para contato posterior. 

 

Phillipe: A julia vai fazer contato com o pessoal do Ceará para ver o fechamento do ENEP 

deste ano, principalmente a questão financeira. É isso? 

 

Naiana: E também os contatos do EREPs. 

 

Naiana: O contato para a construção dos eventos, sejam os regionais ou os da CONEP são 

feitos  na maior parte das vezes feito de informalmente. Para a participação mais ativa a 

comissão de secretaria faz a adição à lista do e-mail dx interessadx à lista de e-mail’s do 

coletivo gestor ou a lista aberta da CONEP. 

 

Henrique: Sobre as comissões, Naiana e Sâmia na comissão de secretaria, na comissão de 

finanças a Luana, o Douglas e o pessoal da UECE, por ainda terem que fazer a prestação de 

contas. Na comissão de comunicação, eu e o João 

 

Phillipe: Cita a organização da pauta e os encaminhamentos tirados até agora para que a 

reunião possa seguir. 

 

Douglas: Então, para acontecer o ENEP, nos aqui de Goiânia abrimos uma conta conjunta no 

banco. A grana da CONEP está até hj nesta conta, então é muito importante pensarmos uma 

forma resolvermos isso, pois tem gente formando e é preciso fechar a conta. Sobre os gastos, 

repassei valores para a sede e também para algumas pessoas que viajaram em nome da 

CONEP, não tenho um valor de quanto ainda temos, mas penso que deveríamos pensar em 

fazer esse dinheiro render por meio de campanhas financeiras. Não participei da plenária 

final, mais quero continuar na comissão financeira, agora com a Luana, Leticias ta formando 

esse ano. 
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Phillipe: Que são essas campanhas financeiras e como renderíamos esse dinheiro? 

 

Douglas: então, podemos fazer broches e camisas para vender, já foi anteriormente. 

 

Luana: Eu tenho uma conta do bradesco que eu não uso. Se tem o problema com o dinheiro 

da CONEP. Tem um repasse da Letícia que tem todo repasse financeiro do ENEP Goiânia. 

Vou tentar em contato com o pessoal do Ceará. 

 

Maria: Então, essa conta acho que pode ser mesmo a poupança de alguém, pq vai ficar difícil 

abrir uma conta conjunta com vários membros das finanças da CONEP. A Letícia fez o 

repasse no grupo da CONEP sobre o financeiro da Conep do ano em que Goiânia foi 

comissão financeira. Logo a finanças é o dinheiro que tem de Goiânia somado com o possível 

lucro do ENEP fortaleza, a partir dai pensar em uma campanha financeira ou como distribuir 

melhor esse dinheiro. 

 

Douglas: Então sobre a prestação de contas da Letícia.  que existe foi a prestação que nos de 

Goiânia aprestamos no CONEPSI Vitoria, onde foi aprovada as divisão do dinheiro 

arrecadado. 

 

Maria: A Letícia fez todo o repasse financeiro de Goiânia. Está no email. A Comissão atual 

tem que ler esse repasse e realizar a nova prestação de contas com a possibilidade de algum 

caixa de fortaleza. 

 

Douglas: mas é isso, tb acho que posso fazer uma conversa com a Luana e depois fazermos 

um repasse mais estruturado. Acho que a discussão aqui não será nada encaminhativa afinal, 

ninguém está com as planilhas. Sendo encaminhativo, poderíamos dar fim a essa pauta aqui, e 

posteriormente eu e Luana fazemos os repasses. 

 

ENCAMINHAMENTOS: 

 

- Terminar a Ata da Plenária Final (Luana, Naiana, Henrique e Phillipe). 

 

- Acompanhar os encontros regionais (Luana - contato com o Paraná-SUL, Júlia - contato CE-

Norte/nordeste (juntamente com o Marcelo), Phillipe - Psi Rio). 

 

- Douglas vai compor a comissão de finanças junto à Luana. 

 

- Comissão de Finanças ficar responsável de organizar o dinheiro que era do ENEP Goiânia e 

ver a prestação de contas do ENEP Fortaleza. (Luana e Douglas). 

 

- Passar o dinheiro da CONEP para a conta poupança da Luana. 
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2. CONEPSI 

 

Henrique: Não haverá um debate prolongado por conta de não ter ninguém de Pernambuco, 

que será próxima sede. 

 

ENCAMINHAMENTO: 

 

- Entra em contato com alguém de PE para ver sobre o CONEPsi (Henrique, Júlia e 

Guadalupe). 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

3. VIII SBPP 

 

Henrique: importância do SBPP - Fazer agitação da CONEP no encontro. 

 

Phillipe: Tenho algumas questões. Você teve o contato com o pessoal que está organizando o 

simpósio? Queria saber sobre o interesse deles no movimento estudantil. Por conta dessa 

aproximação, estou um pouco preocupado com isso. Queria saber se a CONEP vai inteira ou 

parte da CONEP vai para a mesa ou só quem vai palestrar? 

 

Douglas: então sou da comissão organizadora do evento. o interesse em convidar a CONEP e 

saber as políticas que os estudantes nacionalmente estão adotando, saber sobre a 

movimentação estudantil da Psicologia a nível nacional. A mesa será composta apenas por um 

representante da CONEP, mas outras pessoas estarão no evento. 

 

Henrique: Sobre o SBPP. 

 

Douglas: gente vou ter que sair, minha irmã tem que usar o pc, talvez eu volte, dependendo do 

tempo que ela levar. Sobre o SBPP façam o levantamento de quem vem, não sei sabem mais 

nos estamos com alojamento solidário. Então acho que conseguimos alojar todos que vieram e 

quiserem alojamento. 

 

Phillipe: O henrique colocou um negócio, que é de levar material de divulgação da CONEP. 

Queria perguntar, qual o interesse de fazer uma divulgação? Porque não ir lá e apresentar de 

outro modo? Acredito que devamos tomar cuidado para que o discurso da CONEP, 

principalmente em um ambiente que já é reconhecidamente institucionalizado, não seja um 

discurso excludente, opressivo e sim que possibilitemos espaços de debates. 
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ENCAMINHAMENTOS: 

 

- Levantamento de quem vai para o SBPP (Luana). 

 

- Documento sobre reunião virtual (Guadalupe e Henrique) 

 

- Nos apresentarmos enquanto CONEP nesse evento (bandeira, panfletos, camisetas). 

Panfleto: O que é CONEP? (Rissiani) 

Camisetas: MT 

 

- Ajudarmos o Phillipe a terminar a fala que ele irá fazer no SBPP (Ele disponibilizará o 

documento de construção da fala no grupo do coletivo gestor no Face e pela lista de e-mail’s). 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

INDICATIVO DE PRÓXIMA REUNIÃO: 28 DE SETEMBRO, 18H. 

 

 

 

 

 
 


