
 

   

Relatoria do Fórum de Executivas  
e Federações de Curso (FENEX) 

  

Rio de Janeiro, 17 de Fevereiro de 2008.  
  

Presentes: 

ABEEF – Engenharia Florestal, CONEEG - Geografia, DENEFONO - 
Fonoaudiologia, DENEM - Medicina, ENEBIO – Biologia (na condição de 
observadora) , ENECOM - Computação, ENECOS – Comunicação Social, ENEF – 
Filosofia (na condição de observadora na parte das moções), ENEFAR - Farmácia, 

ENEN - Nutrição, ENESSO – Serviço Social, ENEENF – Enfermagem, EXNEEF – 
Educação Física, EXNEL - Letras, FEMEH - História, EXNETO – Terapia 
Ocupacional, EXREBD - Biblioteconomia, FEAB - Agronomia, FENEARTE - Artes, 
FENECO - Economia.  

  

REUNI 
  

- Incorporação do Calendário da Frente de Luta contra a Reforma Universitária (anexo 

no final do documento) 

- Que as Executivas auxiliem na construção dos comitês locais contra o REUNI e 

insiram o debate do REUNI em seus fóruns (como as calouradas), ampliando o debate 

no conjunto dos estudantes. 

- Que as Executivas incentivem processos de agitação, formação, mobilização e luta em 

seus cursos. 

- Unir materiais trazidos pelos DCE’s e Executivas sobre o REUNI para construção 

futura de uma cartilha sobre o tema. Responsáveis: ENEN e EXNEL. 
- Produzir material (jornal A3) que tenha como conteúdos: REUNI, relação entre 

REUNI e ENADE, mobilizações e repressões ao movimento estudantil, democracia nas 

universidades, discussão sobre o processo nas universidades pagas e incorporar 

calendário da ‘Frente de Luta contra a Reforma Universitária’ . Responsáveis: ENEN, 
EXNEL, ENECOS, FENECO, DENEFONO, EXNETO, ENEENF. 
  

Proposta Jornal FENEX: 
 

  

• O que é o REUNI?  

• Como foi aprovado nas IFES?  

  

• O que muda nas IFES (exemplos)?  

E nas pagas? 

• OCUPAR, OCUPAR! RESISTIR PARA ESTUDAR! (ocupações)  

• Organização da luta: Frente de Luta contra Reforma Universitária, FENEX e 

DCE’s  



• Calendário da Frente  

Dissensos:  

- Inclusão de ponto sobre a posição da direção majoritária da UNE sobre o Reuni no 

jornal a ser produzido. 

- Que o FENEX encampe um plebiscito nacional sobre o REUNI. 
  

ENADE 
  

     Apesar da avaliação do boicote ao ENADE 2007 ter sido feito no último FENEX 

algumas observações foram feitas quanto à falta de material disponível em muitos 

lugares e a pouca quantidade produzida. Além da necessidade de se reformular o 

material. Para articular o boicote incentivou-se discussões antes do dia da prova. 
  

- Cada localidade escolherá ao seu critério se o comitê será local (por universidade( s)) 

ou por cidade. 

- Material elaborado pelo FENEX será enviado para as cidades, o envio do material será 

feito com 2 meses de antecedência. 

- Conteúdo do material: O que é o ENADE,  relação com SINAES, Mapa dos boicotes 

que se realizaram nos 4 ultimos anos, Modelo de Avaliação que queremos (baseado no 

material ‘Avalie seu Curso’ e ‘Boicote ao ENADE’ feitos pela ENECOS). 

Responsáveis: ENEF, ENEFAR, DENEM, EXNEL e FENECO. 
- Comissão do ENADE: ENEF, ENEFAR, DENEM, EXNEL. FENECO.  

- No adesivo produzido pelo FENEX conterá as palavras: ENADE/SINAES.  
 

  

FUNDAÇÕES ESTATAIS DE DIREITO PRIVADO 
  

     ENEENF fez abertura do ponto explicando o surgimento da discussão sobre 

Fundações Estatais. O debate precisa ser aprofundado, portanto,  encaminhamos que as 

executivas de saúde devem mandar textos e materiais de estudo para a lista de emails do 

Fenex para que no próximo fórum já possamos encaminhar ações concretas de luta. 
  

- Material disponibilizado com antecedência para embasamento. Responsáveis: 
DENEM, ENEFAR, ENEENF. 
 

  

ORGANIZAÇÃO DO FENEX 
  

      Devido ao excesso de associados e da mudança de caráter da “lista ENEX” foi 

colocada em discussão a criação de nova lista onde só poderão se associar as executivas, 

a permissão para entrada no grupo fica sob responsabilidade das executivas que forem 

moderadoras. 

      A avaliação do fórum pelas executivas presentes foi positiva. Relatou-se o histórico 

da criação do FENEX como um espaço de articulação das executivas por fora da UNE 

(portanto funcionaria sempre por consenso) e da sua relevância durante a luta contra o 

‘Provão’. Apesar da importante presença dos DCE’s e outros estudantes que participam 

não há possibilidades de mudar o caráter do espaço para incorporação de outras 

entidades, já que isso afetaria a dinâmica existente (os movimentos de área apresentam 

uma realidade e atuação diferente) e a inclusão das questões específicas pautadas. 



      Apesar da necessidade de um espaço de organização entre executivas e DCE’s, 

entendeu-se que a unificação das lutas e dos setores pode se dar na ‘Frente de Lutas 

Contra a Reforma Universitária’ . 

      Também se enfatizou pela autonomia do espaço do FENEX em relação ao abuso 

dos grupos partidários/coletivo s. A retomada da questão do método pode ser uma 

maneira de priorizar as entidades dos movimentos de área, como as rodadas em que 

cada Executiva de Curso opina em relação à pauta em discussão.  

      A escolha de local para o próximo fórum levou em consideração a necessidade de 

rotatividade para sede de espaços do movimento estudantil, o que traz consigo o 

potencial de mobilizar novos sujeitos. 
  

Deliberações: 

- Será criado uma lista de discussão, onde até 10 Executivas ficarão como moderadoras. 

Só será permitida a entrada de Executivas na lista. Responsável: ENEN. 
- Será apresentado na próxima reunião projeto de site do FENEX. Responsável: 

EXNEL (a ENECOM se disponibilizou para hospedar o site). 

- O FENEX continuará um fórum de articulação apenas entre as Executivas e não será 

permitido o direito de voto aos DCE’s e quaisquer outras entidades diversas. Pode 

participar do fórum com direito a voz qualquer entidade. 
  

Dissenso: 

- Que o FENEX participe ativamente do calendário da Assembléia Popular.  
 

  

VAGA DO MOV.ESTUDANTIL NO CONSELHO NACIONAL DE 
SAÚDE 

  

Foi apresentado pela DENEM a questão de que ela ocupa a vaga do ME no Conselho 

Nacional de Saúde por indicação do FENEX. Essa vaga foi conquistada pelas 

executivas de Saúde, mas como a entidade nacional dos estudantes é a UNE, a vaga 

ficou no nome da UNE. Porém, existe um acordo com a UNE de que as executivas de 

Saúde são quem ocupam a vaga.  

A DENEM tem ocupado a vaga desde então, entretanto, em seu último Conselho de 

Entidades de base discutiram se continuariam ocupando a vaga ou não e deixaram para 

decidir em sua próxima reunião de CAs/DAs a ocorrer no mês de março.  

Um dia antes ao FENEX as executivas de saúde fizeram uma reunião onde a DENEM 

colocou essa questão e questionou como anda o debate sobre o assunto nas executivas. 

Colocou também que a executiva que viesse a ocupar a vaga, sendo a própria DENEM 

ou outra executiva deveria contar com o respaldo das executivas de saúde.  

Diante do quadro apresentado e das deliberações da ENEN, esta pediu a inclusão desta 

pauta e se propôs a ocupar a vaga em conjunto com a DENEM.  

Foi levantada uma discussão sobre controle social e questão de ocupar ou não os 

conselhos como o de saúde. 
  

Dissenso: 

DENEFONO não concordou com a indicação da ENEN pelo FENEX para ocupar a 

vaga do ME no Conselho Nacional de Saúde em conjunto com a DENEM, por alegarem 

ter deliberação contra a ocupação de conselhos como o de saúde.  
 

  

Próximo FENEX: 



  

Data/Local: 5 e 6 de Abril em Salvador 
Responsáveis: ENEENF, DENEFONO e EXNETO. 
  

Pautas:  

1. REUNI  

Balanço das atividades e Formação jurídica sobre o REUNI, incluindo o repasse 

das ações jurídicas já ocorridas nas universidades.  

Responsáveis: CONEEG, ENECOS, ENEENF, EXREBD (Andes já se 
disponibilizou para contribuir com essa discussão) 

2. ENADE  

Planejamento: Avaliação sobre a articulação dos comitês e sobre o lançamento 

dos comitês (locais ou por cidade) conjuntamente com a divulgação dos 

resultados do ENADE. Avaliação do material elaborado. 

3. FUNDAÇÕES ESTATAIS DE DIREITO PRIVADO  

Discussão do tema aprofundando na questão da formação em saúde e 

planejamento das estratégias de luta. 

Responsáveis: ENEENF , ENEFAR e DENEM 

4. FUNDAÇÕES DE APOIO  

Discussão do tema. 

Responsável: EXNEL 

5. PNE  

Discussão do Plano Nacional da Educação 

     Responsável: ENEFAR  

6. ASSEMBLÉIA POPULAR  

          Apresentação e discussão 

  

   Responsável: ENEF, ABEEF e FEAB 

7. EXAME DE ORDEM  

      Discussão do tema. 
  

      Responsável: ENESSO, DENEM e EXNEL 

8. REFORMA CURRICULAR  

Repasse da situação dos cursos e discussão do tema. 



Responsável: CONEEG 

9. FORMAÇÃO E TRABALHO EM SAÚDE  

Discussão do tema 

Responsável: DENEFONO, ENEENF 
 




