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Do CONEBio no Estatuto da Entidade Nacional de Estudantes de Biologia - 
ENEBio  
  

“TÍTULO V 

Do Conselho Nacional de Entidades de Biologia - CONEBio 

Art. 13. O CONEBio é composto por representantes das escolas de Biologia do Brasil. Havendo 
necessidade de votação, cada escola participante terá direito a um voto, sendo que as decisões 
se darão prioritariamente por consenso e, em caso de votação, por maioria simples (50% + 1) 
das escolas participantes. 

Art. 14. O/A(s) representante(s) de cada escola deve(m) ser escolhido/a(s) a priori numa 
Assembléia de Curso em cada escola. 

§ 1° Em caso de Assembléia de Curso inviabilizada, os/as representantes poderão ser 
indicados/as pelos CAs e DAs, através da apresentação de ata da reunião da entidade de base. 

§ 2° Os CAs e DAs deverão apresentar ata de posse. 

§ 3° Não serão aceitas procurações permanentes. 



Art. 15. O CONEBio realizar-se-á anualmente entre os ENEBs, sendo sua sede e data 
escolhidos pela Assembléia Nacional do ENEB e podendo ser convocado em caráter 
extraordinário pela Articulação Nacional da ENEBio. 

Art. 16. O CONEBio é uma instância deliberativa da ENEBio. 

§ 1° Ao CONEBio compete: 

I- Construção coletiva do ENEB; 

II- Planejar as atividades da Articulação Nacional, de acordo com as deliberações da Assembléia 
Nacional do ENEB; 

III- Prestação política do ENEB (relatório final dos espaços de discussão realizados no encontro 
e relatório da Assembléia Nacional); 

IV- Prestação financeira do ENEB (apresentação de planilhas e pranchas dos gastos e 
arrecadações gerais e específicos, objetivando a transparência); 

V- Deliberar sobre o montante do Fundo Nacional; 

VI- Assuntos que a Assembléia Nacional encaminhar ao CONEBio. 

§ 2° Não compete ao CONEBio deliberar sobre a estrutura do Fundo Nacional. Apenas a 
Assembléia Nacional delibera sobre esse ponto. 

§ 3° O CONEBio poderá convocar extraordinariamente um outro CONEBio. 

§ 4° Nas regiões onde não exista COREBio, a prestação política e financeira do EREB deverá 
ser feita no CONEBio.” 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 



 

 

 

PARTICIPANTES 

Houve a participação de 21 estudantes, representando de 11 escolas, das 5 regiões do 
país, e mais dois estudantes que não representavam suas escolas devido à 
impossibilidade de realização de assembléia geral ou reunião de CA/DA que os 
indicasse como representantes (UFMG e UNIC). 

REGIÃO SUL: 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

– Lucas Perucci (Gandhi) 

– Rafael Morais (Pinduca) 

REGIÃO SUDESTE: 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

– Nikolaos Dimitriadis (Poca) 

– Pedro (Tom Hanks)  

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) 

– Rafael Fonseca (João Maria) 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

– Daniel Wardil (sem mandado de representatividade) 

REGIÃO CENTRO-OESTE: 

Universidade de Brasília (UnB) 

– Anderson Don Juan 

– Luís Felipe (Formiga) 

– Raoni Japiassu 

– Carolina Dantas 



– Gabriel Magno 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) 

– Danilo Arruda 

– Helder Faria 

– Marina munizz 

Universidade de Cuiabá (UNIC) 

– Hans Kuffner (sem mandado de representatividade) 

REGIÃO NORDESTE: 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) 

– Thaís Galvão (Thaí) 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

– Felipe Baunilha 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA) 

– Ciro Líbio 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) 

– Emanuele Suzart (Bananinha) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

– Bruno Lucas (Abel) 

– Júlio Holanda  

– Rafael Melo (Potiguar) 

 

REGIÃO NORTE: Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) 

– Hewton Batista 

PROGRAMAÇÃO DO XXI CONEBio  



Sexta (31/10) Sábado (01/11) Domingo 
(02/11) 

Segunda (03/11) 

  Café da Manhã Café da 
Manhã 

Café da Manhã 

Chegada Análise de 
Conjuntura do 
MEBio e da 
Gestão 
2007/2008 das 
AN’s  

Seminário de 
Construção 
Coletiva do 
ENEB 2009 

Planejamento da 
nova gestão das 
AN’s 

Almoço Almoço Almoço Almoço 
Informes; 
encaminhamen-tos 
do ENEB 2008 

Avaliação do 
ENEB 2008 no 
Maranhão 

Seminário de 
Construção 
Coletiva do 
ENEB 2009 

Calendário de 
atividades da 
ENEBio;  

Encerramento 
Jantar Jantar Jantar Jantar 
Prestação de contas 
do CONEBio-SE 2007, 
do ENEB 2008 e do 
Fundo Nacional 

Eleição da nova 
gestão 
2008/2009 das 
AN’s e divisão 
de suas funções 

Seminário de 
Construção 
Coletiva do 
ENEB 2009 

Volta para casa 

  

            
  
  
  
  
  
  
  
  
  

O Conselho foi iniciado às 15 horas e 55 minutos, horário de Brasília, com uma rodada 
de apresentações. Todos os representantes das escolas já estavam presentes, com 
exceção de Thaís (UEFS) que chegou nas primeiras horas da noite e os representantes 
da UFMT e UNIC que chegaram juntos no final da noite.  

Pautas do XXI CONEBio 

Após a apresentação da proposta de pauta da UnB, construída a partir das propostas 
feitas na lista nacional de e-mails (biologia@yahoogroups.com), houve uma breve 
discussão e aprovou-se a seguinte pauta: 

1º dia: 



   - Informes; 

   - Textos e moções encaminhados pelo ENEB 2008; 

   - Prestação de contas do CONEBIO Sergipe, do ENEB 2008 e do FUNDO NACIONAL. 

2º dia: 

   - Avaliação de conjuntura do MEBio, do ENEB 2008 – Maranhão e da gestão ENEBIO 
2008;  

   - Divisão das funções e eleição da nova gestão das AN’s; 

3º dia:  

   - Seminário de Construção Coletiva do ENEB 2009 – UEL. 

4º dia: 

   - Planejamento da ENEBIO e construção de um calendário de atividades  

Informes 

Bananinha (UFS) falou sobre a ocupação da reitoria da UFS pelos estudantes e 
repassou a solicitação de uma Moção de Apoio à ocupação. 

As movimentações na UFMG contra algumas reformas da Universidade foram 
informadas pelo Wardil (UFMG). Este ainda falou sobre a realização do 6º Estágio 
Interdisciplinar de Vivência em áreas de reforma agrária e atingidos por barragens – 
EIV – a ser realizado em Minas Gerais entre os dias 28 de dezembro e 22 de janeiro de 
2009, estando as inscrições abertas até o dia 15 de novembro. 

Gandhi (UEL) informou sobre a instauração de Hidrelétricas na bacia do rio Tabajú, 
como o governo está atuando para passar o projeto dessas hidrelétricas, sua relação 
com o PAC, como o governo está utilizando recursos públicos para obras públicas de 
fins privados. Ressaltando que esta é uma área interessante para militância. O CABIO –
UEL mobilizou-se fortemente devido à causa.  

Baunilha (UFPB) informou sobre a venda das camisas produzidas pela Articulação 
Regional Nordeste – AR-NE - contra a transposição do Rio São Francisco. 

Ao final dos informes, foi encaminhada a proposta de que os representantes das 
escolas ali presentes no CONEBio elaborassem uma moção de apoio aos estudantes 
em ocupação da Reitoria da UFS. 

PROPOSTA APROVADA POR CONSENSO: A produção, pelos representantes das 
escolas que estão participando do CONEBio, de uma moção de apoio à ocupação da 
Reitoria da UFS pelos estudantes.   



Encaminhamentos do ENEB 2008 

Potiguar (UFC) apresentou um levantamento produzido pela Cecília, da UFC também, 
dos textos que foram encaminhados no CONEBio extraordinário de 2007, realizado em 
Sergipe, e em outras instâncias de deliberações políticas e administravas da ENEBio, 
que ainda estavam pendentes. 

Baunilha (UFPB) respondeu por um dos textos sobre Formação Profissional do Biólogo, 
que foi assumido por ele, Pel (UFS) e mais alguém que ele não se recorda. Explicando 
que não conseguiram se reunir para produzir esse texto, mas que isso ainda será feito. 

Foi ressaltada a importância das escolas estarem mandando os textos para a lista, para 
depois estes serem, quando for o caso de saírem assinados pela ENEBio, aprovados nas 
reuniões virtuais da AN. Além da necessidade de uma metodologia bem definida para 
a produção desses textos pelas escolas que ficarem por eles responsáveis, bem como 
para a aprovação destes. 

Foi proposta por Baunilha (UFPB) a produção de uma carta de esclarecimento sobre o 
envio das moções de apoio ao ANDES-SN e de repúdio ao PROIFES sem que estas 
fossem aprovadas em um espaço próprio para isso, além da aprovação dessa carta e 
dessas moções na 1ª reunião virtual das AN’s.    

PROPOSTA APROVADA POR CONSENSO: A produção de uma carta de esclarecimento 
sobre o ocorrido com as moções de apoio ao ANDES-SN e de repúdio ao PROIFES, 
que embora tenham tido a sua produção aprovada no ENEB 2008, depois de 
produzidas não foram submetidas à análise e aprovação em espaço próprio para 
tanto antes de serem enviadas para o site do ANDES-SN. Nessa carta será 
reconhecida a falta da Entidade em dar suporte teórico de como deveria proceder à 
escola que assumiu a responsabilidade pela produção do texto para que este fosse 
aprovado e então poder ser remetido assinado pela ENEBio. Assim como também 
deverá conter na carta mensagem de repúdio a atitudes como estas que venham a se 
repetir mesmo após a divulgação da metodologia para aprovação na lista nacional de 
emails da Biologia (biologia@yahoogroups.com). Esta carta deverá ser enviada para a 
lista no tempo mínimo para aprovação na 1ª reunião virtual da AN. 

Potiguar (UFC) assumiu a responsabilidade pela produção e envio dessa carta de 
esclarecimento para a lista nacional de emails da Biologia em tempo hábil para a sua 
aprovação na 1ª reunião virtual da AN.   

Ciro (UFMA) acrescenta que é necessário deixar claro também nessa metodologia qual 
é a autonomia das escolas sobre a aprovação de textos em cada situação, quando 
estes forem assinados por uma das escolas da AN, por uma das escolas que são AR, 
pela ENEBio. 

Houve uma discussão sobre essa metodologia para a produção e aprovação dos textos 
assinados pela ENEBio, sendo que Tom Hanks (UFRJ) discordou da possibilidade de 
proposta alteração no texto enviado por determinada escola antes da aprovação na 
reunião virtual da AN. Gandhi (UEL) lembrou que o texto deve, antes de publicado, ser 



diagramado, assim é necessário que haja certa tolerância na alteração da sua estrutura 
pela escola da AN responsável pela publicação, mas que a estrutura semântica e o 
conteúdo do texto que foram aprovados pela Reunião Virtual da AN devem ser 
respeitados. 

Potiguar (UFC) e Gandhi (UEL) ficaram responsáveis de sistematizar os 
encaminhamentos dessa discussão e elaborar o texto com a metodologia para a 
produção e a aprovação dos textos assinados pela ENEBio e apresentá-lo no espaço da 
noite.  

Baunilha (UFPB) apresenta as atividades da noite segundo a pauta aprovada para o 
CONEBio. 

Potiguar (UFC) apresenta o texto com a proposta de metodologia para aprovação de 
textos e moções deliberados pela Assembléia Geral dos ENEB’s e CONEBio’s que serão 
assinados pela ENEBio. 

Poca (UFRJ) propõe uma alteração na redação da proposta de metodologia para 
aprovação de textos apresentada.  

A proposta do Poca (UFRJ) é aceita por consenso e Raoni(UnB) e Potiguar(UFC) 
propõem uma redação final para a proposta. Esta é lida e aprovada por todos e todas. 

PROPOSTA APROVADA POR CONSENSO: 

Metodologia para aprovação de textos que serão assinados pela ENEBio 

O XXI Conselho Nacional de Entidades de Biologia (CONEBio) , realizado no ano de 
2008, em Brasília-DF, resolve que os textos e moções deliberados na Assembléia 
Final dos Encontros Nacionais de Estudantes de Biologia (ENEB’s) e CONEBio’s, assim 
como textos e moções propostos por escolas ou estudantes de biologia, e que 
estejam de acordo com os princípios e bandeiras da Entidade Nacional de Estudantes 
de Biologia (ENEBio), obedecerão os seguintes critérios para a sua aprovação: 

– A(as) escola(as) responsáveis pela elaboração do texto ou moção deverão entrar 
em contato prévio com uma das escolas da AN, solicitando a convocação de uma 
Reunião Virtual da AN  que contemple em suas pautas a aprovação do referido texto 
ou moção; 

– Os textos ou moções deverão ser divulgados na lista nacional de emails da Biologia 
(biologia@yahoogroups.com) em, no mínimo, 15 dias antes da realização da Reunião 
Virtual, para que estes possam ser discutidos e avaliados nos CA’s, DA’S, Coletivos, 
etc., para otimizar a discussão durante a Reunião Virtual; 

– As escolas poderão propor alteração na redação dos textos ou moções durante a 
Reunião Virtual da AN, sendo esta somente na forma de supressão, adição ou 
alteração de parágrafo, cabendo às AN’s e AR’s a aprovação da redação final destes; 



– Por ocasião da diagramação do texto pela AN responsável por sua publicização 
serão permitidas mudanças no corpo do texto ou moção, desde que estas não 
provoquem alteração do conteúdo. 

As deliberações da Assembléia Final do ENEB-2008 que foram encaminhadas para 
apreciação do CONEBio são apresentadas pelo Júlio (UFC). 

O Conselho discute sobre tais deliberações e acaba por resolver: 

- para a elaboração da Cartilha de Recursos Hídricos uma AN responsável pela 
Comunicação Externa será responsável por copilar dados coletados por cinco escolas, 
uma de cada região sócio-geográfica do país, e pela introdução que teria como 
objetivo contextualizar a situação hídrica do país. Sobre essas cinco escolas, no 
Nordeste responsabilizou-se a UFPB, no Sul a UEL, no Sudeste a UFVJM, Norte a 
UNIFAP e a UnB pelo Centro-Oeste.  

- sobre a Cartilha de Biodiversidade, devido ao grau de abrangência da proposta, 
decide-se que é inviável elaborar tal cartilha de modo a atender todos os pontos 
sugeridos, principalmente a sociobiodiversidade política. Ainda assim, sendo possível a 
abordagem de alguns pontos propostos, a UFS e a UFRJ propõem-se a elaborar, em 
conjunto, uma versão mais simplificada da cartilha proposta.  

- após uma extensa discussão sobre a forma como a moção relacionada aos “turistas” 
nos Encontros, seria produzida e publicizada – se em forma de vídeo ou de documento 
impresso, se de uma forma explicitamente crítica ou prezando-se mais por uma 
construção pedagógica – foi decidido que o proponente desta moção Allysson Allan 
(Bob) da UEPB será contatado para que possa reestruturar a idéia inicial desta moção e 
que a mesma será divulgada na forma de documentação impressa. 

   

Prestação de Contas do ENEB 2008 

Ciro (UFMA) apresentou a prestação de contas do ENEB 2008 realizado na 
Universidade Estadual do Maranhão. Com as inscrições, que se iniciaram em julho, ao 
preço de 70 reais com alimentação e 60 reais sem alimentação, foi arrecadado R$ 
55.430,00 reais. Houve uma doação da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA) no valor de R$ 
4.000,00 reais. Com a venda das camisas do encontro foi arrecadado o valor de R$ 
3.500,00 reais e, por fim, R$ 2.838,47 reais foram arrecadados com a venda de bebidas 
pelo bar montado nas culturais, totalizando um montante de R$ 65.769,47 reais. Desse 
total, houve a saída de R$ 43.693,12 reais com notas fiscais e de R$ 4.583,20 reais sem 
notas fiscais, mas com recibos assinados, datados e com a discriminação do serviço 
prestado. Todas essas notas fiscais e recibos foram apresentados ao Conselho no 
Caderno Oficial de Relatorias e Prestação de Contas do ENEB 2008 na Universidade 
Estadual do Maranhão. O Saldo final do ENEB foi R$ 18.660,89 reais, sendo que deste 
total, seguindo as resoluções do Estatuto da ENEBio, R$ 1.245,00 (o teto de três 
salários mínimos que atualmente é de R$ 415,00 reais) foram destinados para a escola 



sede do Encontro, e R$ 17.415,89 reais, equivalentes à 80% do saldo mais o excedente 
aos três salários mínimos destinados para a escola sede, serão repassados para o 
Fundo Nacional. Foi relatado que se gastou menos com alimentação no esquema de 
quentinhas que se fosse utilizado o Restaurante Universitário.  

Aprovou-se por consenso toda prestação de contas apresentada pela Comissão 
Organizadora do ENEB 2008. 

Iniciou-se discussão sobre a devolução do valor das inscrições deferidas por pessoas 
que não puderam comparecer ao ENEB 08 por motivos diversos. 

Foi definido que os casos deverão ser analisados pela C.O. do ENEB 2008 e as 
decisões tomadas pela mesma.  

Prestação de Contas do CONEBio Extraordinário de 2007 em Sergipe 

O CONEBio extraordinário apresentou um prejuízo de R$ 460,97 reais, sendo R$ 
202,00 reais referentes ao investimento inicial por militantes da ENEBio da UFS para 
viabilizar a organização do Conselho, R$ 50,00 reais referentes a um lustre de cristal 
pertencente a casa em que foi realizado o CONEBio que foi quebrado durante o 
mesmo, R$ 3,00 reais referente a uma chave da casa que foi quebrada e R$ 205,97 
reais de gastos com a conta de água durante o CONEBio. Foi deixado claro que esta 
conta de água ainda não foi paga e, assim, os juros acumularam-se e esta deve estar 
atualmente num valor bem superior que este apresentado, o que ocorreu por ocasião 
da não realização de um espaço oficial onde essa prestação de contas fosse aprovada e 
o repasse e quitação de prejuízos deliberados.  

As contas do CONEBio Extraordinário de 2007 em Sergipe foram aprovadas por 
consenso, ficando sob a responsabilidade da próxima AN responsável pelo Fundo 
Nacional da ENEBio o repasse do dinheiro para cobrir o prejuízo total, desde já 
comprovado, até os juros acumulados sob o valor dessa conta de água.  

Prestação de Contas do Fundo Nacional da ENEBio Gestão 2007/2008 AN UEFS  

Foi relatada por Thaí (UEFS) a dificuldade em fechar as contas devido à solicitação de 
ajuda de custo por diversas escolas à AN UEFS para viabilizar a participação no XXI 
CONEBio, ajuda esta que foi deliberada na Assembléia Final do ENEB 2008, o que 
acarretou movimentações financeiras nos últimos dias. 

Potiguar (UFC) explicou o ocorrido com a UFC, que não tinha dinheiro para enviar 
representante ao CONEBio e então solicitou ajuda de custo ao Fundo Nacional, mas 
depois conseguiu vôo de graça de ida com a Força Aérea Brasileira (FAB). Será 
realizada, assim que nova conta para o Fundo Nacional for aberta pela nova escola da 
AN por ele responsável, a devolução do dinheiro depositado pelo Fundo Nacional para 
a UFC. 



Thaí (UEFS) fala sobre a preocupação de que o dinheiro do Fundo Nacional seja 
utilizado apenas para bancar o deslocamento de escolas responsáveis pelas estruturas 
da ENEBio, devido as inúmeras outras demandas da Entidade. 

Poca (UFRJ) avaliou como negativo o financiamento pelo Fundo Nacional das 
passagens para que as escolas responsáveis pelas AN’s estivessem presentes no 
CONEBIO. 

Gandhi (UEL) avaliou que é necessária sim a garantia pelo Fundo Nacional da 
participação das escolas responsáveis por AN’s no CONEBio para que possamos tocar 
as atividades da ENEBio. 

Foram apontados pontos omissos nessa Deliberação da Assembléia Final do ENEB 
2008 sobre o financiamento pelo Fundo Nacional das passagens para garantir a 
participação nos espaços oficiais das escolas responsáveis por estruturas da ENEBio.  

Após uma densa discussão, com várias escolas fazendo pontuações, conseguiu-se 
consensuar uma proposta que foi então encaminhada para aprovação. 

Proposta aprovada por consenso: o Fundo Nacional poderá, caso haja total 
impossibilidade das escolas responsáveis por AN’s ou Comissão Organizadora de 
ENEB enviarem seus representantes aos CONEBios, conceder uma passagem de ida e 
volta, pelo meio de locomoção mais barato, para um representante da escola. 

O Conselho reconheceu a impossibilidade de prestação de contas do Fundo Nacional 
pela AN UEFS devido a liberação das ajudas de custo para que as escolas responsáveis 
pelas AN’s e outras estruturas da ENEBio pudessem participar do XXI CONEBio, ficando 
permitido que esta AN realizasse essa prestação de contas em um outro espaço 
próprio para isso. 

Avaliação do ENEB 2008 no Maranhão 

Para a avaliação do ENEB 2008 foi proposto que esta fosse dividida em três momentos: 
estrutura, espaços e política. Essa proposta foi aceita por todos e deu-se início a 
avaliação nessa forma. 

a) Avaliação da Estrutura do ENEB 2008 

Os companheiros da UEL avaliaram positivamente o fato de não ter tido cultural no 
penúltimo dia, anterior à Assembléia Nacional, o que acabou por garantir a presença 
de um maior número de pessoas na Assembléia no outro dia pela manhã. Pontuaram 
que caso todos os participantes tivessem usado a estrutura física montada para o 
ENEB, os banheiros não teriam suportado tanta gente. Avaliaram de forma muito 
negativa o desperdício de comida, o mapa da estrutura física no ENEB de bolso estava 
muito mal elaborado, o que pode ter prejudicado a participação de muitas pessoas, e, 
por fim, pontuaram que os mutirões poderiam ter sido divididos não por cores, mas 
por algo mais contrastante. Com relação aos mutirões, Abel (UFC) avaliou que estes 
estavam muito desigualmente divididos, alguns acabaram bem maiores que outros. 



Gandhi (UEL) propôs que no próximo ENEB tenha uma rádio popular para estar sempre 
em contato com os enebianos, chamando para espaços e diminuindo atrasos. O ENEB 
de bolso poderia ter ficado mais bonito e prático. 

Poca (UFRJ) avaliou que a distância entre os espaços prejudicou a participação dos 
encontristas. Com relação a essa distância entre os espaços, Ciro (UFMA) explicou que 
a dificuldade encontrada em aproximar os locais onde ocorreriam os espaços do 
encontro era a capacidade de comportar pessoas que os locais mais próximos não 
apresentavam, e utilizou o exemplo dos Grupos de Trabalho (GT’s) que por terem um 
grande número de participantes só poderiam ocorrem nos anfiteatros e estes ficam 
distantes um do outro. 

Thaí (UEFS) pontuou que sentiu falta de sinalização sobre como encontrar os locais dos 
espaços. 

Tom Hanks (UFRJ) discordou que a não realização da cultural no penúltimo dia 
aumentou o número de pessoas na Assembléia Final pela manhã. Nesse sentido, 
Bananinha (UFS) explicou que a não realização da cultural na penúltima noite do 
encontro foi positiva para a Comissão Organizadora deste por não sobrecarregá-la uma 
vez que durante as culturais esta também está envolvida garantindo que tudo saia 
bem, estando completamente exaurida na manhã seguinte. Wardil (UFMG) lembrou 
que a Assembléia Final pôde começar a noite devido a não realização da cultural. 

Potiguar (UFC) avaliou que é importante que os espaços sejam planejados para que 
todos possam estar neles sem afetar o espaço seguinte. Exemplificou com o caso das 
pessoas que não iam para os espaços da manhã porque a cultural da noite anterior 
havia começado e acabado tarde demais. Gandhi (UEL) diferenciou os espaços oficiais 
dos demais, lembrando que só podemos, enquanto Comissão Organizadora, intervir 
nos oficiais. Reforça a proposta de que não haja cultural antes da Assembléia Final. 
Ciro (UFMA) coloca que esta questão é ponto-chave porque se a cultural começar não 
tem como haver controle. E avalia que mesmo que não haja uma cultural planejada e 
garantida pela C.O do encontro na penúltima noite, se algumas pessoas quiserem fazer 
festa independentemente nada os impedirá e essa festa não sobrecarregará a C.O. 

Raoni (UnB) avalia que uma localização mais central do Camping facilitaria o 
deslocamento aos espaços. 

Potiguar (UFC) falou sobre a questão da C.O estar separada em um local isolado, 
entende a importância disso, mas ressalta que isso não deve ser exclusivista, deve ser 
também colocado para os participantes o motivo e a necessidade de se haver um local 
separado para se guardar todo o material que será utilizado no encontro, para que as 
pessoas da C.O possam se reunir quando for necessário. Quanto à um cartaz que foi 
colocado no banheiro da C.O que indicava que aqueles banheiros eram exclusivos 
desta, Bananinha (UFS) explicou que o motivo foi uma grande demanda de pessoas 
alojadas no Camping que foram tomar banho no banheiro da C.O e assim acabaram 
fazendo com que as pessoas da C.O passassem muito tempo esperando vaga para 
tomar banho, e com todas as demandas da C.O não era viável que isso ocorresse. 
Nesse sentido, Raoni (UnB) pontuou que é necessário explicar na abertura do ENEB o 



motivo pelo qual alguns espaços são reservados à C.O, porém que é necessário 
também não impedir o acesso de todos e todas participantes a estes espaços, no 
intuito de aproximá-los da C.O. Ciro (UFMA) explicou que um dos motivos pelos quais 
o Q.G da C.O foi muito procurado foi a ausência de um local de informações.  Foi dito 
que faltou deixar claro para todos e todas informações sobre estrutura, como o 
porque daquela área da C.O. Não ficou bem entendido, segundo o Potiguar (UFC), que 
a área da C.o estava aberta para quem quisesse trabalhar e ajudar na organização do 
encontro. Muitos encontristas acharam que não havia abertura para esta participação. 
Neste ponto Gandhi (UEL) discorda, acha que o Maranhão sempre deixou claro que 
todos eram bem-vindos, faltou foram pessoas para trabalhar. Já o Raoni (UnB) acredita 
que mesmo com o apelo do MA, principalmente na lista, a informação chegou a 
poucos, pois muitos dos estudantes não estão por dentro dos espaços de comunicação 
do ENEB e do MEBio.  

b) Avaliação dos Espaços do ENEB 2008 

Sobre os mutirões, foi dito que são ferramentas muito úteis, e que devem ser melhor 
explorados, mas devemos pensar em como fazer quando as funções deles quando não 
estiverem funcionando. Outro problema foi a sobreposição de funções (alguns 
trabalhando em muitas coisas). Gandhi (UEL) concorda com isso e acrescenta que 
faltou um curso de formação de coordenadores e que é um erro chamar militantes da 
ENEBio em cima da hora. Adianta que a UEL fará um curso de formação de 
facilitadores de espaços e coordenadores de mutirão antes do encontro e quem for de 
fora e quiser participar, pode chegar antes. Na avaliação de Baunilha (UFPB) faltaram 
militantes destacados para os espaços de acúmulo, como GD´s e GT´s. A sobreposição 
de tarefas também dificultou a facilitação destes espaços. Sobre isso, Raoni (UnB) 
pontua que o papel do MEBio nos GD´s/GT´s é mais de coordenar, e relatar. A 
condução da discussão poderia ser feito por convidados que dominem o tema. 

Segunda a avaliação de Gandhi (UEL) houve pouca discussão nos GD´s e durante os 
GT´s, o que refletiu na Assembléia, que teve pouca discussão política. O ELO acabou 
ficando mal divulgado e explicado. Sobre o ELO, Bananinha (UFS), colocou que vários 
pedidos de material para viabilizar o espaço foram muito específicos, muita gente não 
sabia bem de que se tratava. Mas para Baunilha (UFPB) a concepção do que seja o 
espaço do ELO foi muito interessante. 

Gandhi (UEL) avalia que para algumas atividades, há limitações da escola-sede, e isto 
deve ficar claro para todos. Danilo (UFMT) concorda e diz que temos que ver a 
realidade da escola para ver se o ELO proposto será possível. 

Sobre as apresentações das escolas, Gandhi (UEL) coloca que este espaço deve ser 
pensado para que cada delegação se apresente da forma que preferir. 

Sobre a abertura do ENEB 2008, Ciro (UFMA) fala que faltou uma contextualização 
sobre a mística da cobra, faltou relacionar a apresentação com a lenda da cobra de São 
Luís. Poca (UFRJ) coloca que faltou bastante sensibilização da galera na apresentação. 
Acha também que a galera deve chegar e expor sinceramente porque está no ENEB 
durante a abertura. 



Sobre a participação dos militantes mais ativos do MEBio que estiveram nas mesas do 
encontro, Thaí (UEFS) trouxe o questionamento de porque só os homens estiveram 
nas mesas. Relata que várias meninas ficaram incomodadas com isso. Nesse ponto, 
Poca (UFRJ) acha que não foi proposital ter mais homens nas mesas. Porém foi 
reforçado por Wardil (UFMG) que em vários espaços é importante pensar em ter um 
equilíbrio de gênero. Para Raoni (UnB), esta maior participação de homens nas mesas 
não é proposital, é espontânea. Por isto é preciso não deixar que a espontaneidade 
afaste as mulheres e tentar ter um equilíbrio proposital. Nesse sentido, Wardil (UFMG) 
avalia ainda que as mulheres que aparecem mais não devem depender de ter 
características de se impor e falar forte, é preciso inclusive convidar e propor que 
mulheres componham as mesas que não possuam essas características. É exposto que 
apesar de ser difícil delimitar participação de gênero e étnico, a ENEBio deve se 
preocupar com estas questões nos seus espaços. Gandhi (UEL) fala que há questões 
que são de perfil, exemplificando com as meninas da UEL, que normalmente não 
gostam de estar em mesas e outras que podem ser trabalhas para garantir um 
equilíbrio. Para finalizar essa discussão Wardil (UFMG) diz que é importante pensar em 
garantir este equilíbrio nos espaços como o MST faz. 

Agora avaliando o CINEBio, Júlio (UFC) diz que este foi mal explorado, propôs que seja 
pensado uma forma de utilizá-lo melhor e não como “tapa-buraco”. Reforça a 
importância do recurso audiovisual nos espaços do MEBIO. É dito que se um espaço foi 
proposto, devemos nos esforçar para garanti-lo. O CINEBio, por exemplo, tem grande 
potencial, mas é pouco explorado. Para Tom Hanks (UFRJ) faltou um moderador para 
amarrar uma discussão sobre o filme. Poca (UFRJ) acredita que os filmes foram mal 
divulgados. Em Viçosa funcionou muito bem, inclusive a discussão. Segundo Baunilha 
(UFPB) faltaram as discussões porque ninguém se propôs a moderar. Danilo (UFMT) 
coloca que seria interessante fazer uma preparação para formar moderadores para 
discutir os filmes. Raoni (UnB) acrescenta que o desperdiço de esforço é bem maior 
para filmes do que para palestras, por isto devem ser bem planejadas. 

Sobre as vivências, Gandhi (UEL) avaliou que estas comprometidas porque faltou 
facilitadores bem capacitados. Ela não cumpriu seu papel com grande efetividade. 
Temos que investir mais na formação dos facilitadores. Todos da UEL que foram ao 
ENEB avaliaram muito bem a jornada e pelo balanço ficaram até mais sensibilizados 
que as pessoas que foram para as vivências. Sobre isto foi falado que houve um fator 
surpresa para a jornada que contribuiu muito. Raoni (UnB) sentiu falta também de 
uma avaliação interna da vivência. Ciro (UFMA) explicou que a C.O não teve pernas 
para todas as vivências de forma adequada. Para Raoni (UnB) a C.O deve ser mais 
rigorosa na seleção das vivências. Defende que as vivências de dois dias são mais 
efetivas se bem planejadas. Abel (UFC) fala que o coletivo da UFC avaliou que as 
vivências não cumpriram a sensibilização esperada. Potiguar (UFC) acrescentou que 
pela avaliação deles faltou muito caracterizar claramente o papel da vivência /jornada, 
dessa forma ficamos expostos ao risco de bancar um espaço que descaracteriza o 
ENEB. Para o Poca (UFRJ) devemos colocar como parâmetro para comparar jornada 
com vivência o maior estímulo da C.O para fazer a jornada que a vivência, fora o fato 
de que dormir no local da vivênica também é importante. Sobre esse comentário 
Gandhi (UEL) discordou e expôs que o maior entusiasmo com a jornada não tem haver 



com a C.O e sim porque ela foi feita por pessoas de fora da C.O, que bancaram o 
espaço. A vivência com dormida fica dificultada pela aprovação da grade mínima. E a 
pré-vivência deve deixar claro: “você não é um menininho esperto que vai salvar as 
pessoas pobres. Isto aqui não é projeto RONDON”. 

Para Abel (UFC) o que houve realmente foi a falta de esclarecimento sobre o que é a 
vivência. 

Baunilha (UFPB) aponta que outra problemática é que na construção coletiva no 
CONEBio Extraordinário Sergipe houve poucas pessoas da C.O do Maranhão. 

Segundo Tom Hanks (UFRJ) todos concordam que o problema não é a vivência e sim 
como ela é organizada. Para ele faltou pontuar que ela pode gerar uma inquietação 
não apenas na hora, mas mesmo tempos depois. É falado que o crucial mesmo é uma 
boa formação dos facilitadores. Julio (UFC) fala que a discussão com os facilitadores 
ficou em cima da hora, isso foi o maior motivo do mau aproveitamento das vivências. 
Para Baunilha (UFBP) uma coisa é definir o papel e a metodologia da vivência, outra é 
como passar para os facilitadores (C.O do ENEB e escola-sede). 

Sobre o momento após a vivência, Anderson (UnB) diz que a pós-vivência foi muito 
esvaziada. Propôs que o jantar seja feito no local da vivência, antes de dispersarem. 
Potiguar (UFC) coloca que o esvaziamento na pós-vivência deve ter sido mais pelo não 
cumprimento dos objetivos (ex: a pós-jornada foi mais cheia, pois cumpriu melhor os 
objetivos). 

Thaí (UEFS) pede esclarecimento pra saber se a pós-vivência foi em grupo (todas as 
vivências juntas) ou dividido por cada vivência. 

Potiguar (UFC) relatou que o Centro Acadêmico de Biologia da UFC se mobilizou com a 
jornada, tendo umas duas semanas de reuniões lotadas. Ele também problematiza a 
metodologia da divulgação de como a jornada é feita para os participantes dela, isso 
desconstrói muito, pois quebra a dinâmica no inesperado, do novo. Ciro (UFMA) 
reforça que a C.O não divulgou a metodologia da jornada, pensando nesse sentido, de 
como divulgar sem quebrar a dinâmica do espaço. Para o Abel (UFC) se a divulgação da 
metodologia for feita depois da jornada, não diminui a sensibilização das pessoas. 

Potiguar (UFC) problematiza a postura das pessoas que estão construindo a jornada, 
pois temos responsabilidade com a sensibilização das pessoas. Houve algumas pessoas 
que estavam construindo a jornada que não se portaram com a seriedade cabível ao 
espaço. 

c) Avaliação política do ENEB 2008. 

É inicialmente problematizada por Baunilha (UFPB) a relação de inscritos e de 
participantes, aonde muitos vão pelo turismo barato. Avalia que as diferenças devem 
ser ultrapassadas pelo debate a exemplo do debate travado na plenária final. Tom 
Hanks (UFRJ) avalia que o esvaziamento foi mais evidente na Assembléia Final e que o 
encontro deve ser muito atrativo para que as pessoas não queiram turistar. Comenta 



que deve ser respeitada a idéia das pessoas e as divergências nas concepções de 
organização do movimento, pois nem todos vão com objetivo de discutir política. 
Baunilha (UFPB) não concorda com esse “respeito”, pois a maioria das escolas vai com 
dinheiro público e não é justo utilizar esse dinheiro para turismo barato. Gandhi (UEL) 
pontua que o ENEB está inserido numa sociedade capitalista e individualista. E mesmo 
que se pense em metodologias, os problemas da sociedade extrapolam os problemas 
do ENEB. As pessoas precisam estar organizadas para discutir essas contradições da 
sociedade, fortalecendo o papel dos CA’s. Para ele, precisamos repensar as 
metodologias, mas não culpá-las apenas. E quebrar o debate de que existem pessoas 
politizadas e não-politizadas, “não fazer nada é ter um posicionamento político”.  

Tom Hanks (UFRJ) fala que às vezes é melhor caminhas pouco com muitas pessoas do 
que caminhar muito com poucas pessoas. O problema esta tanto na sociedade como 
no ENEB. Baunilha (UFPB) diz que o ENEB não pode morrer em si. Por isso foram 
criadas as AN’s que são executivas dos encaminhamentos do ENEB. Para ele, as AN’s 
não funcionaram por vários motivos, mas principalmente por esvaziamento. Ele lança 
a pergunta: como fazer com que as discussões do ENEB cheguem às escolas? E 
responde: utilizando o instrumento que criamos: ENEBIO. 

João Maria (UFVJM) fala que um dos principais mecanismos para isso é o Curso de 
Formação Política da Biologia (CFPBio). 

Na avaliação de Thaí (UEFS) faltou confiança política nas escolas da AN. Outro 
problema é o comprometimento das escolas com os textos deliberados nos espaços 
legítimos da ENEBio. É preciso quebrar a idéia que as AN’s vão dar um golpe. 

Tom Hanks (UFRJ) coloca que é necessário mais esforço para mudar essa concepção de 
movimento estudantil. 

Para Gandhi (UEL) devemos tirar o foco do ENEB no individuo, nos precisamos 
fortalecer os centros acadêmicos ou coletivos. Quais escolas discutiram as pautas do 
CONEBio nas escolas? Quais escolas estão fazendo relatoria própria? Nós precisamos 
organizar as escolas através das dinâmicas da ENEBio. Faltou confiança no caso da 
“passada maranhão” antes do ENEB. 

João Maria (UFVJM) fortalece a importância das passadas nas escolas, pois a presença 
de uma pessoa de fora gera mais chance de movimentar as pessoas da escola. 

Potiguar (UFC) lança a pergunta sobre o que é uma construção coletiva. Para ele 
existiam dois movimentos completamente separados: as pessoas do camping e as 
pessoas dos outros espaços. Pecamos nesse ano na ENEBio com relação ao diálogo 
com a base. Estamos, dessa forma, sempre voltando ao debate sobre 
representatividade.  

Para Tom Hanks (UFRJ) precisamos abarcar o maior número de opiniões possível. 

Abel (UFC) fala que precisamos fazer passadas nas escolas desmobilizadas no 
movimento, como também nas escolas que já estão organizadas no MEBio. Às vezes 



alguém de dentro não tem tanta credibilidade. Sobre isso Raoni (UnB) fala que as 
escolas desmobilizadas têm mais dificuldades em conseguir levar pessoas aos 
encontros. São metodologias diferentes a serem utilizadas nas escolas mobilizadas e 
aquelas ainda novas no MEBio.  

Júlio (UFC) exemplifica a passada no Piauí realizada pela UFC em nome da AR-NE, que 
depois da passada o Piauí levou um ônibus ao ENEB e posterior a isso criaram um 
centro acadêmico na UESPI. 

Para Raoni (UnB) é preciso pensar metodologias que estimulem as pessoas a falar e 
não deixar que haja a centralização das discussões entre os militantes mais antigos. 

Potiguar (UFC) expõe que o grande desafio é conseguir chegar nos CA’s e DA’s. 

Baunilha (UFPB) fala que a AR-NE, para aproximar os estudantes do curso das 
discussões do CA, estão começando a debater academia X movimento estudantil.  

Wardil (UFMG) expõe o caso de sua escola. Fala que puxaram a proposta de AN pelo 
coletivo do qual ele faz parte por falta de escolas para assumirem tal estrutura. Porém 
não foi possível puxar assembléia para legitimar a proposta devido ao calendário da 
escola e por estar ocorrendo processo eleitoral para o DCE. Trouxe essa situação então 
para o CONEBio para que o Conselho avalie o que fazer. Gandhi (UEL) explicou que se 
não ratificar a AN neste Conselho teremos que puxar outro espaço para uma posterior 
legitimação. Fala que o mais certo seria abrir mão da vaga a priori. 

Foram levantadas algumas considerações sobre a legalidade perante o estatuto. 

Gandhi (UEL) falou que a Universidade Federal de Viçosa (UFV) assumiu a AN a partir 
de um coletivo, e que isso foi colocado em questão no CONEBio Rio 2007. Porém foi 
feita uma assembléia em Viçosa que legitimou esse coletivo. 

Para Raoni (UnB) a UFMG não deve assumir a AN agora. 

Gandhi (UEL) explica que a  UEL decidiu que não apóia que nenhuma escola pegue uma 
AN sem ter refletido isso anteriormente na base. 

Baunilha (UFPB) pergunta se a UFMG tem condições de puxar assembléia? 

Wardil (UFMG) responde que tem, mas tem que ser feita uma reflexão sobre isso, pois 
a base está desarticulada. 

Gandhi (UEL) fala que acha mais coerente trabalhar a base da UFMG primeiro para 
depois fazer esse tipo de discussão. Dessa forma Wardil (UFMG) retira a proposta da 
UFMG pegar a AN. Com isso, Gandhi (UEL) pede para a UFMG escrever na lista 
nacional a explicação da retirada do nome. 



Wardil (UFMG), então, pede ajuda de custo para o Fundo Nacional, pois todas as 
escolas que seriam AN’s vieram com ajuda e ele pagou do próprio bolso, uma vez que 
a situação da UFMG ainda estava em aberto. 

Baunilha (UFPB) coloca que todas as escolas que assumiram estruturas receberam 
ajuda para vir ao CONEBio e bancar as discussões, então a UFMG se enquadra nesse 
perfil, pois só retirou o nome aqui no CONEBio. Era necessária a presença deles para 
resolver essa questão.  

Foi levantada, então, a discussão de se futuramente alguma escola faça isso só para ter 
ida garantida ao CONEBio. Porém, logo foi finalizada já que todos avaliaram que isso 
era uma questão de bom senso e confiança nas pessoas que constroem o MEBio. 

PROPOSTA APROVADO POR CONSENSO: Que o Fundo Nacional compense o valor das 
passagens de ida e volta do representante da UFMG para Brasília-DF.  

Eleição da nova gestão 2008/2009 das AN’s 

Gandhi (UEL) propõe que as escolas sede de AN façam um repasse de como andam as 
discussões em cada escola sobre pegar uma estrutura nacional. 

Ciro (UFMA) expõe que a AN vai funcionar em co-gestão entre a UFMA e UEMA sendo 
a titular Dayse da UEMA e o suplente Ciro da UFMA. O restante das escolas do MA vão 
ajudar nas atividades e discussões.  

Hewton (UNIFAP) explica que puxaram uma assembléia e junto ao CABio indicaram os 
nomes Hewton e Arleson para titular e suplente, respectivamente.  

Bananinha (UFS) expôs que o coletivo fez uma discussão interna no ENEB e resolveu 
puxar no ENEB a AN e ao voltar para sergipe puxaram uma assembléia e indicaram os 
nomes de Emanuele (bananinha) e Wagner (Guinho) como titular e suplente, 
respectivamente. 

Os representantes da UFC colocaram que antes do ENEB fizeram reuniões e decidiram 
que só pegaríamos uma AN se não tivesse nenhuma outra escola para puxar. Dada a 
conjuntura do ENEB resolveram assumir uma AN. Já na escola foi travada uma 
discussão na base sobre trabalho local e nacional, puxaram uma assembléia e Bruno 
Lucas Camilo (abel) e Júlio Holanda foram indicados como representantes da AN UFC, 
sendo Abel o titular e Júlio o suplente. 

Wardil (UFMG) retirou o nome da UFMG como possível escola responsável pela AN por 
não ter conseguido discutir com a base assumir ou não essa estrutura. 

Foi colocado em discussão o estatuto que diz que as AN’s tem que ter pelo menos 6 
escolas. 

Thaí (UEFS) colocou que a UEFS fez avaliação de que se não houvesse escolas 
suficientes para puxar a AN a UEFS assumiria essa estrutura. Porém não foi feita 



assembléia ainda para decidir nomes. Mas falou que a UEFS quer colocar a escola à 
disposição para pegar uma AN.  

Dessa forma, Raoni (UnB) propõe que o CONEBio aprove a UEFS como AN desde que 
esta faça uma assembléia e envie posteriormente os nomes para a lista da AN. 

PROPOSTA APROVADA POR CONSENSO: Que a UEFS seja nova AN e envie os nomes 
do suplente e titular eleitos em assembléia geral do curso até o fim de 2008. 

A única escola presente no CONEBio que não tem nenhuma estrutura da ENEBio para 
bancar é a UFRJ, mas esta discutiu na base a possibilidade de puxar uma AN e esta 
proposta não foi aprovada. 

Eleição das Escolas Responsáveis pelos GTP’s Organização, Meio Ambiente e 
Universidade 

A UFC discutiu no coletivo e decidiu pela inviabilidade de ficar responsável por um dos 
GTP’s, uma vez que eram muitas as atividades que viriam com a nova gestão de uma 
AN. 

Marina (UFMT) explicou que no CONEBio passado, a representante da UFMT assumiu 
um GTP sem discussão com o grupo, o que levou à não realização das demandas. Para 
não se repetir este quadro, resolveram não assumir nenhum GTP. 

Raoni (UnB) falou que não foi discutido nada sobre os GTP’s na UnB, porém há um 
colega escrevendo a monografia sobre os currículos de biologia, e se interessou em 
fazer este trabalho em articulação com outras universidades por meio do MEBIO, o 
que seria um dos trabalhos do GTP Universidade. 

João Maria (UFVJM) interessou-se pelo GTP de Meio Ambiente. Conversou com 
integrantes do CABio por telefone e aceitaram propor que a escola  assumisse o GTP 
meio Ambiente. 

PROPOSTA APROVADA POR CONSENSO: a Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) será a escola responsável pelo GTP Meio Ambiente. 

Baunilha (UFS) explicou que a USP mandou e-mail se propondo a bancar o GTP 
Universidade. Também ressaltou a importância de se criar uma política de 
acompanhamento e divulgação dos materiais produzidos pelos GTPs. 

Foi então proposto que as escolas responsáveis pelo GTP Universidade sejam a UnB e a 
USP. 

PROPOSTA APROVADA POR CONSENSO: a Universidade de São Paulo (USP) e a 
Universidade de Brasília (UnB) serão as escolas responsáveis pelo GTP Universidade 



Gandhi (UEL) sugeriu que essa criação de uma política de acompanhamento e 
divulgação dos materiais produzidos pelos GTP’s fosse avaliado durante o 
planejamento das ANs. 

Houve um questionamento sobre qual a temática explorada pelo GTP Meio Ambiente. 
Algumas pessoas relataram que na plenária final do ENEB ficou decidido que esse GTP 
discutirá temas mais voltados a relação da sociedade com o meio ambiente e as 
políticas que interferem diretamente no meio ambiente. 

Nenhuma escola se propôs a pegar o GTP Organização  

Planejamento da Nova Gestão das AN’s 2008/2009 

Houve inicialmente um resumo das discussões feitas nos coletivos sobre as futuras 
atividades das AN’s nessa nova gestão. 

Thaí (UEFS) diz que pra esse ano tem-se dois objetivos principais para a ENEBio, o 
primeiro seria enraizar nas pessoas e escolas a identidade da Entidade. O segundo 
seria o de difundir a ENEBio, aumentando o seu alcance e agregando novas escolas. A 
UEFS pensou no planejamento dividindo em algumas funções a quais seriam, 
Comunicação Interna, que teria a função de acompanhar as escolas com as funções; 
ANs, ARs e sedes de encontros, além de centralizar toda a questão virtual (site, 
metodologia das reuniões virtuais, entre outros), comunicação externa, sendo 
responsável pela centralização, e circulação de materiais, manter contato com outras 
escolas que não tenham as funções de ANs, ARs e C.O’s de encontros e o 
acompanhamento das passadas. O Fundo Nacional geriria o dinheiro e pensaria 
propostas de arrecadação. E a última seria a AN de movimentos socias e movimento 
estudantil, que teria a mesma função da antiga proposta. 

Foi colocado que a atividade de Comunicação Externa, produção e circulação de 
materiais, para dividir tarefas e não ficar concentrado, pesando demais para uma 
escola só, deveria ser realizada por duas escolas. 

Seria ainda uma função da AN Comunicação Externa fazer uma lista das escolas 
militantes para conversar com essas escolas, aproximá-las do Movimento Estudantil de 
Biologia. Falando com escolas que não pegam GTPS, que não estão ativas para 
estimulá-las. 

É necessário começar a discutir a aproximação e o diálogo com outros movimentos 
estudantis como a ABEEF. 

Potiguar (UFC) falou que se pode traçar uma política de como abordar as escolas, de 
como fazer esse trabalho de aproximação. Expôs a dificuldade de fazer trabalhos de 
base em escolas como a USP, tida como referência nacional de Universidade modelo, 
mas é mais fácil fazer em escolas do nordeste, pois as condições estruturais, de ensino, 
de assistência estudantil são mais críticos, citou problemas dos bebedouros que é 
sistêmico na UFC. Devemos procurar achar como a ENEbio pode se tornar atrativa para 
os estudantes, respeitando as diferenças que existem no Brasil todo. Por fim lançou a 



pergunta: como a entidade encara a formação política? E disse que este debate é 
importante para orientar o nosso planejamento. 

Gandhi (UEL) diz que na UEL já fizeram uma reunião para discutir esses pontos. 

Baunilha (UFPB) explica que essa questão da formação política dos militantes da 
ENEBio é função do CFPBio.   

Potiguar (UFC) pontua que seria interessante que a USP ficasse com essa função de 
fundamentar espaços para a discussão dos rumos políticos da ENEBio, o que seria uma 
tentativa de aproximar essa escola que algumas vezes manda emails para a lista 
nacional que, ao seu ver, deixa a entender uma possível intenção segregacionista de 
algumas escolas que estão um pouco mais à frente das atividades da Entidade. 

Sobre a metodologia das passadas nas escolas, Gandhi (UEL) diz que não podemos 
partir do principio que nós somos os organizados e vamos ensinar para eles como se 
organizar. Temos que dar autonomia para que as próprias escolas achem seus 
caminhos. 

Pinduca (UEL) fala que devemos tentar estimular as escolas para criarem material, para 
não deixar a coisa morrer após o CFPBio. 

Mais uma vez sobre as passadas, Gandhi (UEL) acrescenta que ao invés de tentar cobrir 
o pais inteiro, vamos tentar focar em umas escolas e fazer várias passadas nelas para 
otimizar o resultado destas. É um erro achar que existem pessoas conscientes e 
pessoas não conscientes. E não passar essa idéia nas passadas, pois essa arrogância é 
ruim. Devemos tentar passar a idéia de que todos se movimentam, mas tentar ajudar a 
dar uma direcionada nessas escolas. Fazer as passadas pegando leve, fazendo debates 
sobre EIA/RIMAS, tentar relacionar isso as políticas como o PAC e tentar falar sobre o 
que esta por trás dessas coisas. Deixar copias de material feito pela ENEBio e deixar 
contatos para que a escola  mantenha relação com a ENEBio. 

Para Baunilha (UFPB) devemos nos esforçar para divulgar a ENEBio. O Fundo tem 
grana, para ceder para a confecção de adesivos, camisas, bandeiras, ímas de geladeira. 

Tom Hanks (UFRJ) fala que um CA só vai abraçar uma idéia se ele mesmo chegar a ela. 
Isto é, é importante darmos apóio e fomento para que ela tome uma posição, mas se 
ela mesma não chegar a essa posição por si própria ela não criará uma identidade 
(com essa idéia) e provavelmente vai acabar deixando o Movimento morrer. 

Raoni (UnB) lembou que na Assembléia Final do ENEB 2008, propôs de que AN fizesse 
uma passada em uma escola, mas que as passadas posteriores nesta mesma escola 
fossem feitas pelas escolas da AR. 

Foi exposto que são funções das AN’s a Comunicação Interna, Comunicação Externa, 
parte financeira, GTP’s e aproximar a ENEBio de outros movimentos sociais. 



Após algumas discussões chegou-se a um consenso sobre as funções de cada AN 
sugeridas nesse CONEBio.  

Dessa forma, foi aprovado por consenso que as funções de cada uma das AN’s 
seriam as seguintes descritas: 

Tarefas da AN Comunicação Interna 

Contato com as escolas relacionadas a estruturas da ENEBio – AN’s, AR’s, CO’s de 
Conselhos, EREB’s, ENEB’s, CFPBio e etc.. Manutenção do site, mediação das mesas de 
reuniões virtuais, moderação da lista de emails da AN, moderar comunidade da ENEBio 
do ORKUT, organizar todas as listas de discussão de grupos dos coletivos/ CA’s e 
mandar periodicamente informes sobre atividades da ENEBio através de mala direta.  

Tarefas da AN Comunicação Externa 

Centralização e vinculação do material produzidos pelas escolas da ENEBio, passadas 
(articulação, metodologia, material, logística) recolhimento e diagramação de textos 
para publicação no jornal impresso, contato com demais escolas da biologia, criação – 
quando necessário – de moções de apoio ou repúdio e divulgação a curto prazo das 
mesmas. Organizar material e montar uma barraca para divulgar a ENEBio no Fórum 
Social Mundial.  
  

Tarefas da AN Fundo Nacional 

Participar e divulgar editais relativos a projetos de extensão que se vinculem de 
alguma forma a ideais do MEBio; criar parcerias institucionais para captação de 
recursos financeiros; produção de camisas, blusas,  adesivos, chaveiros, canetas, 
bandeiras, canecas ,agendas para comercialização; gerir o Fundo Nacional a ser 
utilizado para financiamento de  passadas (quando não houver possibilidade de auto 
financiamento da escola visitante ou mediante solicitação de passada pela escola em 
questão e aprovação desta pela AN), financiar a produção de material publicitário e 
para comercialização; repassar as atividades financeiras da gestão em vigência sempre 
quando necessário.  

Tarefas da AN GTP’s e Movimentos Sociais 

Encarando movimentos sociais como aqueles assim denominados, o movimento 
estudantil e outros movimentos, é função desta AN escrever – quando necessário -  e 
encaminhar moções aos meios de vinculação da ENEBio e conscientização social  de 
estudantes de biologia a partir de vivências e seminários que tenham como objetivo 
aproximar os estudantes dos movimentos sociais respeitando deliberações anteriores 
às bandeiras e princípios da entidade. Contatar a escola mais adequada (em questões 
de proximidade geográfica e acúmulo, por exemplo) para que representantes desta 
escola possam ir às reuniões da Fenex como ouvintes e trazerem acúmulo para ENEBio 
ou votar em caso de pauta contemplada por pontos já discutidos pelas instâncias 
deliberativas da ENEBio. 



Foi discutido sobre que programa utilizar para a realização das reuniões virtuais. Vários 
deles foram cogitados, dentre estes o MSN, o Mirc, o Skype. Mas após algum tempo 
conseguiu-se consensuar a proposta que de estas sejam realizadas no Skype. Sendo 
assim: 

PROPOSTA APROVADA POR CONSENSO: As Reuniões Virtuais das AN’s serão 
realizadas pelo Skype. 

Baunilha (UFPB) fala da necessidade de haver um documento anexo com as normas a 
serem seguidas na reunião virtual e que este seja disponibilizado a todos interessados 
em participar da reunião. 

Gandhi (UEL) dá o informe sobre o funcionamento do site da ENEBio e pede desculpas 
pela demora da criação do mesmo. 

Raoni (UnB) informa sobre o exemplo positivo da lista de divulgação da Executiva de 
Estudantes de Letras. 

Baunilha (UFPB) atenta que para todos os textos que forem produzidos, que seja 
mandada uma cópia para o GTP Histórico e para o pessoal da “AN Comunicação 
Interna” que está cuidando do site.  
  

Divisão das Funções das AN’s 

Houve uma discussão entre as escolas que se propuseram a ser AN e, pela conjuntura 
do CONEBio, a proposta das funções comprometidas foram:  

Fundo Nacional – Universidade Federal de Sergipe (UFS)  

Comunicação Interna – Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) 

Comunicação Externa – Universidade Federal do Ceará (UFC) e  

                               – Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)  

GTP’s e Movimentos Sociais – Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) em co-
gestão com a Universidade Federal do Maranhão (UFMA)  

PROPOSTA APROVADA POR CONSENSO: As escolas-sedes e futuras gestoras das 
atividades da Articulação Nacional (AN), UFC, UEFS, UFS, UEMA, UFMA e UNIFAP, 
bem como a divisão funções acima proposta. 

Após a aprovação iniciou-se uma discussão sobre como agiríamos para cumprir a 
deliberação da ENEB 2008 que aprovou a contrariedade da ENEBio ao ENADE. Danilo 
(UFMT) falou da importância de não fazer o boicote pelo boicote e realizar um 
trabalho continuado nas escolas sobre essa questão. 



Foi decidido que os textos sobre ENADE  produzidos pela Articulação Regional 
Nordeste seriam divulgados na lista nacional se as “meninas” da UFPB (Bianca, 
Monique, Fabíola e Taíssa) conseguirem fazer isso. 

Sobre a proposta de construção de um Seminário de Formação Profissional foi 
proposta a formação de uma comissão para a elaboração uma primeira proposta para 
a construção do Seminário de Formação Profissional para ser discutida na reunião 
virtual das ANs. 

PROPOSTA APROVADA POR CONSENSO: Será formada uma comissão para a 
elaboração de uma proposta para a o I Seminário de Formação Profissional da 
ENEBio, que deverá ser apresentada e sujeita a aprovação numa Reunião Virtual da 
AN. Essa comissão será formada por Baunilha da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e pela Universidade Federal dos 
Vales de Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM).  

Seminário de Construção Coletiva do ENEB 2009 na UEL 

Inicialmente foi feita uma exposição pelos representantes da UEL sobre como 
andavam as discussões sobre a realização do próximo Encontro Nacional e dos motivos 
que os levaram a se proporem como escola-sede deste na Assembléia Final do ENEB 
2008. 

Gandhi (UEL) expôs que na UEL eles começaram com uma longa discussão no CA sobre 
o objetivo do ENEB, que levou a um conceito de ENEB. Primeiro, este questiona a 
concepção encontrista de ENEB, aonde organização do encontro deve atender aos 
inscritos, numa concepção mercadológica. Exemplifica com o caso de uma garota que 
queria acionar o Procom por problemas no ENEB-Maranhão. Mas avalia que não 
podemos achar que o problema está no ENEB se as pessoas não participarem, mas 
também nos valores da sociedade, que as pessoas trazem consigo para o ENEB. Foi 
firmado um compromisso de deixar os espaços do ENEB mais lúdicos, melhorando as 
metodologias, porém sem achar que isso nunca foi tentado antes e nem que tornar os 
espaços mais lúdicos vai por si só gerar um encontro de luta. É importante a idéia de 
que o ENEB não é o espaço mais importante do MEBio. Se a escola não tiver um 
coletivo que estude, que prepare, e que dê continuidade, vamos ficar limitados a 
encontros isolados. A UEL acha que necessitamos de encontros mais densos e 
temáticos, como foi o caso do EREB-NE, porém sem deixar o encontro muito amplo. A 
idéia é deixar o encontro mais focado e denso quanto a um aspecto ou tema. 

Baunilha (UFPB) coloca que a UFPB também avaliou que o problema da não 
participação não está especificamente no encontro. Há o problema de, durante o ano, 
haver apenas 15 escolas acompanhando e envolvidas com o MEBio, e no ENEB ter mais 
de 50 escolas, com boa parte delas sem um bom entendimento do que seja o ENEB e o 
MEBio. Explica que na UFPB eles passaram por cinco encontros estudantis este ano, e 
a conjuntura em outros cursos não é muito diferente da biologia, em alguns casos até 
bem pior. Isto tem a ver com o contexto material que os estudantes estão vivendo, 
que se reflete nos encontros. É importante que as pessoas que estão trazendo os 
debates e direção do MEBio, conduzindo uma avaliação sobre o papel do estudante de 



biologia e do biólogo, estejam bem qualificadas. Para isto é importante o papel dos 
CFPBio’s. A formação do MEBio se dá mais nestes cursos e outros espaços do que no 
próprio ENEB. A definição de um projeto de ENEB depende da avaliação do que seja o 
papel do ENEB: espaço de formação, de aglutinação e encontro, ou um meio-termo. 
Sua avaliação pessoal é que o meio-termo tem sido mais promissor. Cita como 
exemplo o EREB-NE, que focou a transposição do São Francisco, que foi por esse meio-
termo e teve um resultado que foi avaliado como muito positivo, apesar de ter sido 
muito denso. Para o próximo EREB-NE, pensaram em uma metodologia mais leve, mas 
que consiga abarcar a discussão necessária. Esta avaliação foi feita pelas escolas do NE 
como um todo. 

Tom Hanks (UFRJ) fala que a UFRJ  acha que o ENEB é sim um momento dos mais 
importantes do MEBio, porque é lá que podemos chegar em grande parte dos 
estudantes da biologia. Além disso, a diversidade de opiniões, como as pessoas que 
têm uma concepção encontrista e mercadológica do encontro, deve ser respeitada, 
apesar de achar que não seja este o propósito do ENEB. Concorda que um ENEB mais 
denso é mais eficiente em questão de formulação, porém menos atrativo. Sobre a 
focalização em um tema, acha muito difícil fazer um encontro de um tema só que 
estimule as pessoas a participar. Acha que devemos fazer espaços que abarquem essa 
diversidade de opiniões para atrair as pessoas, pois para que as elas participem, elas 
devem querer participar. 

Raoni (UnB) cita o exemplo do CBEEF (Congresso Brasileiro dos Estudantes de 
Engenharia Florestal), que entre o círculo da militância, inclusive dos movimentos 
sociais, foi avaliado como muito politizado, porém denso demais, ao menos na 
avaliação dos estudantes da UnB. 

Potiguar (UFC) relata que na avaliação da UFC um fator de complicação para a 
construção dos encontros é que a Entidade ainda não tem claro qual o papel dele. A 
partir da discussão se o ENEB é um fim ou um meio para o MEBio, cabe delimitar 
melhor seu papel dentro da ENEBio. Ele questiona a construção coletiva, por ser um 
pouco falha a divulgação deste trabalho. Diz que falta dar mais gás nesta divulgação, e 
deixar claro durante a realização do encontro o que ele é, quem o constrói, por quê e 
para quem. Sendo o encontro um espaço legal para discutir estas coisas, porque não 
apresentar estes pontos de forma estruturada, e avaliar porque a construção coletiva 
não está sendo tão bem sucedida, porque tantas escolas não se propõem a participar 
da construção do encontro. Se o encontro não tiver um objetivo claro, resulta em um 
grupo de pessoas indo para um lugar se encontra e aí ver o que vão fazer após, sem 
estar claro quem vai fazer. Concorda com a avaliação de que a reduzida participação é 
explicada não só pelo encontro em si, mas também pelo que as pessoas já levam 
consigo para o encontro. Várias pessoas colocaram que o encontro estava muito 
denso, com muita discussão, dificultando que as pessoas participem dos espaços todos 
e que o encontro seja mais encaminhativo. O que dificulta inclusive que o encontro 
tenha a função de acumular e encaminhar para a Entidade. 

Wardil (UFMG) fala a partir de um acúmulo da UFMG não só da biologia, mas dos 
movimentos de área em geral. No debate se o ENEB é o espaço mais importante ou 



não, a gente deve definir primeiro para que serve a ENEBio, para só então definir o 
papel do ENEB. Em relação à formação, acha que o ENEB não é um espaço de 
formação, e nem deveria ser. Na UFMG, eles avaliam que o debate de área é mais 
atrativo para os estudantes para discutir política, podendo amarrar com o que se faz 
nas universidades, e até em sala de aula. É uma ilusão achar que uma bela palestra de 
40min no ENEB cumpra formação política. Talvez uma temática única, abordando o 
encontro todo por uma linha de acúmulo e raciocínio, culmine com um resultado mais 
produtivo. 

Baunilha (UFPB) entende que uma mesa do ENEB não seja exatamente um espaço 
formativo, porém é um momento que forma. Tem gente que nunca teve contato com 
um tipo de raciocínio como o apresentado nestas mesas. Sobre a linha de raciocínio 
citada pelo Wardil, avalia que a experiência do EREB-NE foi muito positiva, partindo da 
discussão sobre o São Francisco para formas de organização, atuação, etc. Um dos 
avanços na Paraíba foi construir o primeiro ato público a partir de um encontro da 
biologia, e houve bastante gente participando. Foi quando se experimentou a Jornada, 
que instigou os estudantes para no outro dia estarem na rua conversando com as 
pessoas. Praticamente 90% dos participantes foram. É importante colocar a galera no 
meio da rua para enxergar as contradições, inclusive do encontro. Isto gera indagações 
e reflexões sobre o papel do encontro e do papel dos estudantes de biologia. 
Mudando de foco, sobre como trabalhar as bases antes do ENEB, talvez devêssemos 
começar a repensar como a gente faz o que chamamos de pré-ENEB: trocamos três 
textos no site e dizemos “vai, discutam o texto”. Uma crítica para nós que estamos 
mais ativamente no movimento: estamos desorganizados na divulgação dos espaços 
que estamos construindo. É preciso enviar cartas convocatórias pelo Correio, porque 
nem todas as escolas estão na lista de emails ou próximas do MEBio. 

João Maria (UFVJM) avalia que o problema de direcionar o tema, é que quem não 
tenha interesse por aquela área não vai se interessar pelo encontro. Talvez o meio-
termo seja o mais interessante. Considera que uma abordagem histórica sensibiliza 
muito. Exemplifica com o chamar atenção para o fato de que são 30 anos de ENEB, e 
que durante este tempo muita coisa aconteceu (visão política, defesa do meio 
ambiente, discussão sobre educação). Defende a idéia de pegar um tema, como, por 
exemplo, “30 anos de ENEB”, e destrinchar como foi a participação política durante 
este tempo, o que os encontros contribuíram para o país, como os estudantes se 
organizaram, etc. Utilizar o passado para chegar no presente de forma gradual, com o 
esforço de fazer todos se sentirem parte desta história.  

Ciro (UFMA) fala que está acontecendo um processo de aproximação dos estudantes 
com o MEBio. Inclusive nos ônibus e no encontro pessoas novas e antigas nos ENEB’s e 
MEBio se encontram e interagem. É importante pensar no trabalho de base, inclusive 
diante da postura de várias pessoas de pensar no ENEB de forma consumista. Isto 
gerou questionamentos na C.O, que às vezes sentiu fazendo um encontro para as 
pessoas se encontrarem e se divertirem. É importante nem fazer um encontro para 
este objetivo, nem para que apenas os veteranos de militância fiquem discutindo os 
rumos do MEBIO. Bananinha (UFS) acrescenta que esta concepção da prestação de 
serviços vem desde os CA’s, por isto é importante o trabalho de base. 



Para o Potiguar (UFC) falta um diálogo melhor com os estudantes durante o próprio 
encontro e antes deles. Não sabemos qual o perfil dos estudantes que estão indo, 
inclusive há a idéia de a partir deste ENEB fazer um levantamento da posição dos 
inscritos no curso e do que esperam do encontro. Se grande parte dos estudantes já 
participaram de algum dos inúmeros congressos disponíveis para estudantes de 
biologia, cabe ao ENEB desfazer a concepção de um encontro na forma de um 
congresso com hotel, uma organização que oferece um serviço, etc. A partir do 
momento que a gente banca estes encontros e não coloca como organizadora a 
ENEBIO, além da escola-sede, perdemos uma aproximação da entidade com os 
estudantes. Se não construirmos o ENEB e outros espaços como ENEBio, a coisa fica 
perdida, e não fica claro o papel dos encontros. 

Thaí (UEFS) coloca que em Feira de Santana há pessoas que não aparecem para 
discutir os temas, como o currículo. Entre as pessoas que se propõem é possível ver o 
que eles acham melhor para o MEBio, porém fica prejudicado o diálogo e também o 
que é proposto. Cita o exemplo da última calourada da UEFS, que em vez entrar 
falando da ENEBio, colocou discussões sobre meio ambiente, que é basicamente o que 
os calouros queriam ouvir, e a partir disto falaram da necessidade de se organizar. Às 
vezes esquecemos, quando discutimos entre nós militantes os temas e as estratégias, 
de contemplar as idéias das pessoas que não são militantes. 

Danilo (UFMT) reforça a idéia de criar um questionário objetivo perguntando o que as 
pessoas querem e esperam do encontro. Inclusive colocar na própria página do 
encontro o quanto a atividade turística durante o encontro prejudica o movimento. 
Sobre isto, Potiguar (UFC) fala que devemos ter cuidado em como tratamos o turismo 
nos encontros, que é cultural as pessoas quererem passear, e temos que lidar com 
isto. Por exemplo, há a possibilidade de chegar antes ao encontro para conhecer os 
pontos turísticos. É mais interessante trabalhar nessa perspectiva de mostrar 
alternativas para que o turismo ocorra sem prejudicar o andamento do Encontro, que 
atacar fortemente a atitude dos turistas. 

Raoni (UnB) acrescenta que seria interessante colocar no site uma sugestão das 
delegações chegarem antes do encontro para conhecerem os pontos turísticos e talvez 
durante o encontro haver um momento para as pessoas conhecerem não só pontos 
turísticos, mas também a cidade. 

Gandhi (UEL) diz que entende que há os turistas, há as pessoas que não se interessam, 
mas eles têm o posicionamento de que não há como atrair boa parta da galera, pois o 
desinteresse é um posicionamento político. Há os espaços oficiais e os espaços 
paralelos e nós, como organizadores, temos de pensar nos espaços oficiais. Londrina 
não tem pontos turísticos. Querem fazer algumas discussões que sejam mais focadas, 
evitando discussões que gerem devaneios, seguindo uma linha de raciocínio. Neste 
sentido, eles avaliam como extremamente positivo a experiência do ENEB-Viçosa, que 
foi um encontro difícil de fazer por ser estatutário, e mesmo assim foi atrativo. Quanto 
ao que Baunilha falou sobre os pré-ENEBs se limitarem aos textos no site, têm a 
preocupação de elaborar uma proposta de preparação, mas como um direcionamento 
e não exatamente um método de pré-ENEB.  



Para Raoni (UnB) os pré-ENEB’s ficam reforçados se associados com as passadas, 
utilizando tanto a proposta de método de passada a ser formulada pela AN 
responsável pelas passadas, quanto a orientação de pré-ENEB’s que a UEL pretende 
elaborar. 

Potiguar (UFC) coloca que enquanto entidade, quanto à turistagem, devemos dialogar 
sobre o assunto com os estudantes, e não garantir, por exemplo, alojamento para 
quem chegar antes para conhecer os pontos turísticos ou criar espaços durante o 
encontro para que as pessoas façam turismo apenas neles. Sobre os pré-ENEB’s, a UFC 
algumas vezes acabou caindo no erro de discutir mais o ônibus e a viagem do que o 
encontro. As pessoas foram para o ENEB com pouca discussão política e entendimento 
do papel da entidade. Defende que as preparações não sejam o fim, e sim mais um 
instrumento para construir um movimento de luta. 

Rafael (UFVJM) defende a preparação e a passada como uma sensibilização para que 
as pessoas cheguem no ENEB e se identifiquem e entusiasmem com o encontro. 

Júlio (UFC) comenta que devem existir passadas com caráter de pré-eneb, pois a 
exemplo da passada realizada no Piauí deu muito certo. A idéia é chegar à escola, 
apresentar o MEBio e fomentar discussões acerca do tema do encontro. Construir a 
passada a partir de problemáticas locais. A sensibilização é mais difícil de ser realizada 
na própria passada, então se propõe que a passada tenha objetivo de levar a escola ao 
ENEB, para que no encontro a escola como um todo se sensibilize e passe a sentir-se 
participante da ENEBio. 

Pinduca (UEL) sistematizou os objetivos do ENEB e os agrupou em duas esferas: 
primeiro, trabalhar a fomentação do ME, o levantamento de bandeiras, etc. (como 
espaço MEBio, GT’s, GD’s e Assembléia) e outro que visa a aglutinação de pessoas. 
Quanto aos objetivos de mobilização e aglutinação, não somos nós que fazemos o 
indivíduo entrar no MEBio, ele deve se identificar com o movimento. Para isto ele deve 
se ver parte do MEBio, e aí ressalta que poucas escolas se vêm parte do MEBio. 
Defende que as metodologias do ENEB devem conseguir relacionar estas duas esferas: 
ao mesmo tempo que o indivíduo se identifique com as discussões e propostas, ele 
enxergue o que o movimento estudantil está construindo. Compartilha da idéia de que 
o ENEB não é o espaço mais importante do MEBio justamente porque ele não deve se 
encerrar em si. O movimento estudantil tem que demonstrar para os estudantes que o 
ENEB não acaba lá. Quando formos focar nas metodologias, temos que focar nesta 
continuidade entre trabalhar a base e o movimento. 

Gandhi (UEL) faz um histórico da conjuntura da UEL: em 2005 havia poucas pessoas 
interessadas em política, e ganharam o CA. A usina de Mauá acabou gerando 
discussões que eles avaliaram como fundamentais para a aglutinação: a prática é 
fundamental. Sem prática, as discussões ficam num senso comum absurdo. Cita o 
exemplo do efeito formador que as coleta de assinaturas contra a usina de Mauá, feita 
pelos estudantes de biologia, geraram na população. Uma forma de quebrar o senso 
comum das pessoas, a favor do capital. Além de levar uma galera pro ENEB, temos que 
dar uma experiência organizativa, buscando as contradições do local. Há necessidade 
de dar militância. Enquanto não pensarmos que são escolas que vão para o ENEB, e 



não indivíduos; enquanto não pensamos que o ENEB é um meio, e não um fim; 
enquanto não pensarmos em produzir materiais, continuaremos nos frustrando. 

Tom Hanks (UFRJ) defende que devemos fazer um encontro para todos, que respeite 
as opiniões e não priorize nenhum lado. Temos que trabalhar em cima das diferenças, 
e não vetar as pessoas que resolvem turistar, por exemplo. O encontro é uma ótima 
oportunidade para dialogar com estas pessoas, começando com quem é diferente.  

Para Baunilha (UFPB) respeitar a diversidade não implica em negar as idéias próprias. 
Se há diferentes concepções de mundo, de sociedade e de biologia diferentes, nem 
tudo poderá chegar no consenso. É uma disputa ideológica, partindo do pressuposto 
de que ninguém é inconsciente do que faz, todo mundo tem uma história e uma carga 
de vivência. Só não podemos repudiar os pensamentos diferentes, como o que 
aconteceu algumas vezes na Plenária do ENEB (“vocês de partidos são assim”). Ele 
particularmente não acredita que deverá concordar com todas as opiniões diferentes. 
Porém, defende que os espaços devem ser construídos e discutidos, e quando não 
houver consenso, haverá disputa e votação. 

Pinduca (UEL) fala que boa parte dessa separação é inexistente, pois se baseia na idéia 
de que há os que discutem política e os que não discutem. Não debater é uma opção 
política. 

Potiguar (UFC) entende a importância de respeitar as opiniões todas no encontro. Se 
há uma preocupação da UFRJ de que alguns espaços tendem muito para um lado, 
podemos discutir isto na construção de cada espaço. Não identificou divergências na 
metodologia da construção dos espaços de modo que contemple a todos. 

Raoni (UnB) fala que o MEBio já tem no mínimo um esboço do que propõe enquanto 
concepção e estratégia e temos de lutar por ela. Construímos isto a duras penas, e 
continuamos dedicando muito esforço para por em prática uma estratégia para os 
objetivos construídos coletivamente na Carta de Princípios. Isto não anula as idéias 
contrárias, desde que façamos isto de forma dialética. 

João Maria (UFVJM) concorda, e diz que isto reforça a grande importância das 
passadas, para efetivar a comunicação dialética sobre o que propomos enquanto 
MEBio. Quando as pessoas chegam nos espaços com algum embasamento este diálogo 
é muito melhor sucedido.  

Poca (UFRJ) esclarece que a UFRJ não questiona se o encontro tem um caráter de 
direita e esquerda, e sim que ele pode estar restringindo a opção de escolha dos 
estudantes de não participar do encontro por não gostar de discussões políticas. A 
imensa parte do encontro era sobre discussões políticas, e a maioria das pessoas não 
se identifica com estes espaços. Restringimos sim se fizermos um ENEB com cinco ou 
seis dias sobre movimento estudantil. Estas pessoas contribuem para o movimento de 
diversas formas, como contribuindo para o debate em GD’s não diretamente 
relacionados com política. 



Gandhi (UEL) acha perigoso afirmar que alguém foi tolhido ou restringido de falar, 
porque há achismos nestas afirmações. Pergunta se as pessoas que estão querendo 
dialogar e sendo tolhidas são maioria. Questiona a separação pessoas que gostam de 
política e as que não gostam como sendo um vício de linguagem. Se abrimos o 
planejamento do ENEB com a construção coletiva e as pessoas não aparecem para 
questionar a forma do encontro, ele não vê de verdade aonde há falta de respeito e 
tolhimento das pessoas. Ele não pode deixar de colocar na construção coletiva a 
opinião construída na sua escola. Além disso, enquanto ser político, ele não pode 
deixar de questionar as contradições da sociedade. As divergências surgem de fato na 
prática, como a definição de como será o ENEB, e não sente que houve desrespeito às 
divergências no ENEB. 

Baunilha (UFPB) Concorda com bastante coisa do que o Gandhi falou, e tenta entender 
o que o Poca falou, pois na Paraíba também há uma galera que está a fim de 
acompanhar o movimento, porém não está a fim de participar ativamente. Cita o 
exemplo da galera de Sergipe que acredita na Agroecologia e a constrói como técnica 
de transformação, porém não está disposta a tomar a frente dos processos políticos. 
Acha que a opção de não participar nos processos coletivos e políticos é uma posição 
individualista.  

João Maria (UFVJM) diz que por um lado é interessante abrir o leque do encontro, 
estimulando quem não gosta de política a participar. Porém, é altamente questionável 
pessoas não participarem e depois criticarem o encontro na Assembléia Final. Na 
maioria dos casos, as críticas não são construtivas, são apenas desacordos de pessoas 
que não estão dispostas a trabalhar pelo encontro. 

Poca (UFRJ) diz que não quer ser interpretado de forma agressiva, mesmo porque a 
UFRJ discutiu de forma muito horizontal estas posições. Em momento nenhum ele quis 
dizer que a insatisfação das pessoas devesse se tornar uma retaliação. Ele defende que 
as pessoas simplesmente queriam fazer coisas diferentes, e acha que é possível fazer 
um encontro totalmente diferente do que temos feito. Um encontro que represente 
melhor a preferência de todos os estudantes de biologia. 

Raoni (UnB) fala que se as pessoas não se interessam pelo encontro porque ele fala de 
política, primeiro há uma má interpretação do que seja política. Esse é inclusive um 
sinal do distanciamento do movimento estudantil e os estudantes. Segundo, se mesmo 
com as pessoas tendo refletido sobre o assunto e entendido o que seja política, elas 
acham que o encontro tem um caráter de discutir temas que não apontem para 
nenhuma forma de organização ou objetivo, ou mesmo qualquer desdobramento, esta 
é uma atitude individualista. Não dá para descaracterizar o caráter de busca da 
coletividade e de continuidade do encontro em nome destas opiniões. Se a construção 
é coletiva, e acreditamos em um movimento estudantil com recorte de classe, com 
outras pessoas não se propondo a trazer outra concepção de encontro e trabalhar por 
ela, talvez elas devessem buscar um congresso acadêmico, e não um ENEB. Mas 
devemos questionar se realmente esta opção pela não-organização foi feita, ou se há 
uma compreensão do que seja a organização e atuação política. 



Tom Hanks (UFRJ) comenta que a questão é como não deixar de contemplar as 
pessoas que não percebem a importância da organização e da atuação política em 
nome do intuito de se organizar e atuar. É muito importante contemplar estas pessoas, 
até mesmo para somar forças. Não podemos isolar ninguém, pois o encontro não 
muda o mundo, ele muda pessoas, e pessoas mudam o mundo. Talvez as duas 
concepções discutidas não tenham objetivos diferentes, ambas querem mudar o 
mundo porque não concordam com a forma como ele está. 

Gandhi (UEL) pede cuidado com as palavras, pois isolar traz uma idéia que não 
procede. Não estamos tentando algo que nunca foi tentado, não acreditamos no 
mundo encantado do MEBio. Questiona a idéia de existirem diversas ideologias, pois 
existe apenas uma ideologia: a dos grupos sociais dominantes em uma determinada 
época. Indo para o ENEB, não dá para nós, como C.O, pensar em espaços paralelos. 
Existe o ELO para que a C.O garanta um espaço oficial para que as pessoas tenham a 
liberdade de fazer suas atividades e proporem. Existiu o espaço para que as pessoas 
coloquem seus questionamentos, porém ele não foi usado desta forma. O espaço 
paralelo cabe a cada um, e cabe à concepção e construção do ENEB pensar nos 
espaços oficiais. Além disso, não dá pra dialogar e chamar pro ENEB, por exemplo, a 
Aracruz Celulose, porque o que eles fazem contra o meio ambiente e os segmentos 
oprimidos da sociedade não é inconsciente, eles sabem o que estão fazendo. Aqui há 
uma diferença de concepção crucial, eles sabem sim o que estão causando. 

Poca (UFRJ) fala que o que o Raoni colocou foi que as pessoas que não querem a 
discussão política porque elas preferem discutir temas acadêmicos, como em um 
congresso. Mas acredita que elas buscam, mais que isso, uma troca de experiências. 
Muitas vezes elas não têm fobia de política, mas apenas querem outra coisa. O que 
estão propondo não é que tenha um espaço oficial para estas intenções, mas que 
possa haver, no encontro, a coexistência entre estas intenções e o propósito de 
organização e atuação posterior. 

Baunilha (UFPB) coloca que não dá pra pensar que existem várias pessoas que não 
compreende a realidade e só falta chegar alguém e mostrar como são as coisas. O 
mundo está como está porque as pessoas fizeram opções quanto a várias coisas, e não 
podemos achar que eles são ingênuos e não tiveram oportunidade de saber o que está 
acontecendo. Partindo de que as opiniões estão em disputa, temos que ter uma 
estratégia. Isto não é de forma aleatória, é de forma pensada. A opção de um 
movimento estudantil organizado anda concomitante com a formação dele e da base. 

João Maria (UFVJM) reafirma o que o Raoni disse: o que será o ENEB está claro para 
todos, e a partir disso cada um opta por ir ou não. Por isto, reafirma mais uma vez a 
importância das passadas para despertar o interesse em ir ao ENEB da forma como ele 
foi planejado. 

Para Ciro (UFMA) a partir do momento que a entidade propõe um evento para discutir 
uma temática e convoca as escolas a participarem, é importante que as pessoas que lá 
estão discutam esta temática. Até mesmo dentro do evento, nos espaços principais, é 
possível integrar estes diferentes propósitos. 



Potiguar (UFC) fala que temos que jogar a bola pra frente, definir como vai ser o 
encontro e outras atividades, e tentar fazer um trabalho bom. Se discutirmos uma 
metodologia para a formação da sociedade, devemos agregar mais pessoas. Concorda 
com Tom Hanks e João Maria de que devemos jogar muito mais peso nas passadas. 
Não podemos colocar o encontro como o principal objetivo da entidade.  

Pinduca (UEL) coloca que antes de discutir o próprio objetivo do ENEB temos que 
discutir a concepção do ENEB para a construção da ENEBio. Tentar criar espaços e 
metodologias que contemplem as diversas formas de pensamento. 

É proposto que os objetivos do encontro sejam fechados. 

Devido ao avançar do horário, foi feito um intervalo para o almoço, continuando a 
discussão no espaço da tarde.  

Discussão dos Espaços do ENEB 2009  

Metodologia 

1. A escola sede colocaria suas propostas  
2. Discussão de espaço por espaço  
3. Discussão da Grade do Encontro.  

  

Proposta da Escola sede:   

Tema: 

A escola sede do próximo Encontro Nacional, a UEL, traz como indicativo para o XXX 
ENEB o tema Transgênicos como forma de aumentar a relação com outros 
movimentos sociais, relacionar outros aspectos como agroecologia, monoculturas, etc. 
Levanta à questão do Paraná como grande produtor agrícola com atos de violência no 
campo e relaciona ao governador pelo fato dele apoiar a produção de transgênicos.  

Grade do encontro:  

 Deliberações para a abertura:  

  

A abertura contará com mística.  

Apresentação das delegações com falas organizadas para cada escola. 

 Segunda manhã do encontro:  

  



Apresentação dos mutirões e como estes seriam organizados.  

Levantado a necessidade de ter um curso prévio de formação de facilitadores para os 
mutirões.  

Introdução ao MEBio - onde seria tratado sobre a ENEBio e sua organização (de forma 
mais introdutória)  

 Segunda tarde do encontro  

  

Espaço MEBio - de forma a analisar realmente o funcionamento das AN’s e da ENEBio 
durante o ano, sendo relatado esta posição quanto a uma melhor análise da 
conjuntura da entidade no início do encontro que guiaria o resto dos 
encaminhamentos e propostas no encontro.  

Apresentação das estruturas do ENEB dentro dos mutirões.   

 Segunda noite do encontro  

  

Mesa Tema - a história da luta do campo no Brasil (questão agrária) e das técnicas 
agrícolas desde a revolução verde até o atual dos transgênicos. Foi relatado a não 
necessidade de colocar-se debatedores com visão antagônicas devido a diminuição do 
debate por parte do discurso mais governista, relacionando também a complexidade 
excessiva do discurso do debatedor para que se faça uma discussão nos mutirões de 
forma mais fácil e mais participativa. Propõe-se o Sérgio (...) de Porto Alegre que já 
tem um discurso muito bom sobre a questão dos transgênicos, ressaltando também a 
necessidade de colocar um debatedor com um discurso mais inteligível.   

 No terceiro dia pela manhã  

  

Mesa Tema 2 - responsabilidade ambiental, com discussão sobre: mídia, marketing 
verde, rotulagem, apropriação desta temática por parte de grandes empresas como 
forma de aumentar seu marketing, relação dos indivíduos diante de tal 
responsabilidade e das ONGs mundiais dentro dessa problemática.   

 Terceiro dia pela tarde  

  

GD’s - proposta de redução do número de GDs para 9 e de GTs para 3. Um dos 
objetivos desta redução seria trabalhar melhor as questões para questionar o senso 
comum sobre as temáticas propostas, como forma de uma contextualização maior.  



Proposta de GTs e GDs:  

GT Alimentos da produção ao consumo  

      GD Agroecologia e produção de alimentos (contextualização da agroecologia 
dentro do mercado)  

      GD Agronegócio e produção de alimentos (tratar a produção de em massa e o 
mercado em que está inserida) 

 GD Relações institucionais entre produção e consumo (rotulagem, saúde pública, 
relações econômicas de produção e demanda, rotulagem de orgânicos...) 

GT Produção científica 

      GD Produção científica e autonomia universitária (independência frente a iniciativa 
privada e Estado focando na discussão do socialmente referenciado, discutindo a 
interferência da iniciativa privada na pesquisa dentro da biologia) 

      GD Produção científica livre e produção científica privada (discussão sobre a 
aquisição de patentes sobre pesquisas em transgênicos) 

      GD Biotecnologia e aplicações (relacionando ao direito de produção e patentes na 
via dos transgênicos e de suas aplicações)  

GT sem tema (fazer relação mais próximas com os movimentos sociais, relacionar a 
economia, como a crise de alimentos, relacionar a produção e legislação em diferentes 
regiões do país).  

 No terceiro dia a noite  

  

Congresso MEBio -  Tendo o caráter de exposição onde as escolas mostrariam sua 
atuação ao longo do ano e haver uma discussão. Semelhante ao ENEB - Viçosa.  

 No quarto dia pela manhã  

  

GTs- Sendo eles: GT Alimentos da produção ao consumo, GT Produção científica, GT 
sem tema  

 No quarto dia pela tarde  

ELO (Espaço de Livre Organização)   

 No quarto dia pela noite  



  

Pré-vivência e pré-jornada.  

Na discussão sobre vivência e jornada na UEL, viu-se a jornada como um espaço com 
poder de sensibilização maior, mas que as vivências sejam mantidas.  

As vivências seriam diminuídas para cerca de seis, para que estas sejam realmente 
sensibilizadoras e com facilitadores conhecedores da realidade delas. As vivências 
foram mantidas também pela longa data deste espaço dentro dos ENEBs, tentando-se 
ao reduzir às vivências a diminuição dos custos do ENEB.  

Propondo-se que todas as pré-vivências já tenham um caráter de sensibilização com 
outras formas de comunicação como vídeos da própria área das vivências. 
Necessidade de a vivência ter uma duração maior para melhorar o caráter de 
sensibilização.  

 No quinto dia inteiro  

  

Vivência e jornada e a noite a pós-vivência e uma atividade para as pessoas que 
participaram da jornada.   

 No sexto dia  

  

Assembléia Nacional durante o dia inteiro.   

 No sétimo dia pela manhã  

  

Ato público que dialogue com a população sobre o que foi discutido dentro do 
encontro, com metodologia podendo abordar místicas mais dinâmicas, podendo se 
utilizar da distribuição de cartilhas no ato. Até o início da tarde do sétimo dia seria o 
ato público   

 No sétimo dia pela tarde  

  

Encerramento do encontro em um almoço coletivo produzido pelos estudantes.  

Tendo também feira de trocas e outras propostas alternativas.  

Proposta de data do ENEB 2009: terceira semana de julho. 



Discussão espaço por espaço do encontro 

Tema: 

Aprovou-se o tema relacionado a Transgênicos, para o próximo Encontro Nacional.  

Abertura: 

Não houve dissenso sobre abertura e apresentação das escolas.  

Ficando aprovado que a Abertura contará com uma mística e terá uma apresentação 
das delegações com falas organizadas para cada escola.  

Apresentação dos mutirões: 

Proposta de não colocar barbantes como sinalizador dos mutirões e de que sejam 
usadas categorias mais relacionadas à biologia, conforme ocorreu no ENEB - Viçosa. 

Uma das funções dos mutirões durante o encontro seria a de levar uma visão do 
movimento estudantil para as mesas. 

A escola sede tentará relacionar as categorias à temática do encontro.  

Espaço Mebio: 

Baunilha (UFPB) propõem que o Espaço MEBio pela manhã seja mudado para 
Introdução ao MEBio onde seria para repassar aos calouros e novos integrantes do 
MEBio a organização e histórico e abordar o contexto geral do movimentos estudantis.  

Colocou-se as necessidades de um espaço que seja discutido os temas abordados 
antes da Assembléia Nacional e a de colocar a temática de histórico do movimento 
estudantil em geral também no Espaço MEBio pela manhã. 

Importante também para o espaço MEBio seria realizar uma analise do funcionamento 
das AN’s e da ENEBio durante o ano. 

Raoni (UnB) encaminha que o Espaço MEBio pela manhã seja dado histórico do 
movimento estudantil, histórico do MEBio e depois a organização do MEBio e que 
sejam realizado em dias diferentes para que não haja um esvaziamento no início do 
Espaço MEBio a tarde devido a introdução rápida da organização pela manhã. 

Deliberou-se que teria um espaço chamado de Introdução ao MEBio, onde seria 
repassado a organização atual do MEBio e abordaria o contexto geral dos 
movimentos estudantis e teria outro espaço intitulado de Espaço MEBIO que 
abordaria uma análise do funcionamento das AN’s e da ENEBio durante o ano,   
sendo eles realizados em dias diferentes.  

Mesas Temas:  



Mesa tema I: 

Baunilha (UFPB) comenta sobre a caracterização mais explícita nas mesas das políticas 
públicas na área de transgênicos e apoio deste a expansão, como o conselho de 
biossegurança do governo e visão deste na relação com transgênicos e que fosse 
aprofundado a questão para que ficasse mais determinado o contraponto quanto à 
participação dos estudantes na produção científica ligada pesquisa molecular e 
agronegócio. Trabalhando na perspectiva de relacionar a via institucional deste tipo de 
pesquisa biotecnológica na produção e consumo de transgênicos. 

Poca (UFRJ) encaminha que esta temática seja encaixada dentro de um novo GD, visto 
que fosse melhor discutido dentro dos grupos e de não deixar a mesa sobrecarregada. 

Aprovou-se que a temática da CTNBio ficou para ser abordada em um GD.  

Aprovou a temática da mesa tema I, a proposta da UEL, seria trazido aos encontristas 
dois dados históricos: a história da luta do campo no Brasil (questão agrária) e das 
técnicas agrícolas desde a revolução verde até o atual dos transgênicos. E que fosse 
colocado aos palestrantes a ligação da questão agrária da política brasileira com a 
perda biodiversidade – fazendo um paralelo com preservação.  

Mesa Tema II: 

Não houve dissenso em relação à proposta levada pela UEL. 

Aprovou-se a temática da mesa tema II, sendo ela: responsabilidade ambiental, com 
discussão sobre: mídia, marketing verde, rotulagem, apropriação desta temática por 
parte de grandes empresas como forma de aumentar seu marketing, relação dos 
indivíduos diante de tal responsabilidade e das ONGs mundiais dentro dessa 
problemática. 

Levantou-se a necessidade do mediador explicar a não colocação de visão antagônicas 
nos debatedores das mesas e que uma metodologia de participação nas mesas seja 
adotada para uma maior participação das pessoas nelas. E de um cuidado ao colocar 
visões antagônicas nas mesas o que pode gerar discussões muito ilusórias por parte do 
participante de direita e não defesa suficiente da proposta.  

Aprovou-se colocar os debatedores das mesas como temas específicos e não com 
visões contrastantes.  
  
  

GD’S E GT’S 

Analisou uma falta na discussão mais direta sobre a questão dos transgênicos, já que 
os GD’s abordam mais a questão de consumo e produção. 



Propôs a criação de um GT Educação tendo um GD que inclua o contexto das políticas 
públicas educacionais dentro do eixo temático, a partir da análise da reestruturação da 
educação na formação de profissionais para o setor produtivo.  Outros GD’s propostos 
para estarem nesse GT Educação: “Educação do campo” e “Universidade e mercado”. 
Propõe que seja criado um criado GD sobre essa temática da CTNBio, talvez 
relacionada à temática de bioética. 

Poca (UFRJ) propõe aumentar o número de três GD’s para quatro, com a inclusão do 
GD de Produção Animal no “GT Alimentos: da produção ao consumo”, com maior 
colocação do vegetarianismo e suas problematizações e que esta temática não fique 
vinculada a outros GD’s, causando um menor aprofundamento 

Baunilha (UFPB) fala da melhor separação temática entre os GD’s para que estes não 
abordem a mesma temática com desenvolvimentos um pouco diferentes. 
Comentando sobre a possibilidade de destrinchar de mais a temática dos GT’s no GD’s, 
levando a sobreposição de algumas diretrizes destes. 

Comentou-se a inclusão da temática produção animal dentro dos eixos temáticos dos 
GD’s do GT Alimento de produção ao consumo. Fala sobre a possibilidade de 
diferenciar os eixos temáticos desse GT, cabendo às habilidades dos facilitadores de 
ressaltar pontos diferentes de cada GD. E de que no GD que trata da Agroecologia 
também abordará os processos estruturantes que darão base para produção animal, 
tanto na relação homem-vegetal quanto homem-animal.  

Raoni (UnB) propõe que o ELO seja um espaço ideal para que tal discussão seja 
proposta, podendo ser divulgada com maior antecedência. 

Encaminhou votação quanto à criação ou não de um GD sobre Produção Animal. 

Proposta 1 – Criação do GD de Produção Animal 

Proposta 2 – Não criação do GD de Produção Animal 

   

Votos: 

Proposta 1 – UFMT, UFRJ, UNIFAP, UFVJM 

Proposta 2 – UFC, UFS, UEFS, UEL, UFMA 

Abstenção – UFPB 

Aprovada a proposta 2 por 5 votos a 4. 

Discutiu-se sobre o GT 2,  que fosse incluído um GD sobre bioética. Colocou que os 
objetivos desse GT que ele teria a função de discutir a questão das patentes e a 
apropriação privada sobre a vida.  



Foi proposto um novo GD sobre a atuação que a CTNBio vem desempenhando e o 
papel dela sobre o desenvolvimento dos Organismos Geneticamente modificados no 
GT 2. 

O conselho aprova que com esses 4 GD´s (GD Produção científica e autonomia 
universitária, GD Produção científica livre e produção científica privada, GD 
Biotecnologia e aplicações e GD Atuação da CTNBIO) propostos fique fechado o 2º 
GT. Todos os outros GTs e GDs propostos pela UEL foram aprovados.  

Discussão sobre a criação de um 4° GT 

Baunilha (UFPB) Expõe que muitas das tecnologias que são pensadas e desenvolvidas 
para a questão agrária não são expostas para a avaliação da sociedade, tendo mais 
uma ligação maior sobre a extensão. Outra coisa que ele acredita ser válida é a 
questão profissional sobre a influência do mercado nos currículos dos cursos de 
biologia e que isso deveria ser pautado nesse 4° GT; 

Avaliou se essas proposições de Baunilha não fugiriam dos objetivos apresentados pela 
UEL na proposta da escola, que seriam de ter GT´s e GD´s mais enxutos que pudessem 
desenvolver um acúmulo mais aprofundado sobre a temática do encontro; 

Abel (UFC) relata sobre a viabilidade de se abordar como os currículos de biologia são 
alterados pelas demandas de mercado e sobre a divulgação científica, num sentido de 
que quando essa é mais relacionada a essa área de pesquisa de biotecnologia e 
transgênicos que não tem resultados e efeitos tão favoráveis a sociedade ela não é 
divulgada para a sociedade; 

Gandhi (UEL) coloca que há uma proposta que o CFBio aprove brevemente que as 
universidades devam escolher que caráter tem os seus cursos de Bacharelado 
(Ambientais, saúde, tecnológicas) e que avalia que seja viável um GD nesse GT de 
como são formados os biólogos, como é orientado a formação profissional da Biologia 
pelas demandas de mercado de trabalho, outro GD sobre como os currículos de 
Biologia estejam sendo orientadas pelas questões mercadológicas e como a Extensão e 
educação do campo pode estar cumprindo o papel de divulgação do conhecimento 
científico e transformação social na sociedade; 

Baunilha (UFPB) Propõe um GD sobre a educação do campo; 

Aprovou-se a criação de um 4º GT com o nome de Educação e Formação Profissional. 

Tendo os GDs:  

1. Formação e demanda de mercado;  
2. Educação do Campo;  
3. Currículo;  
4. Extensão e educação popular.  

  



E que os facilitadores de GD´s e GT´s sejam escolhidos pela UEL e que 
preferencialmente sejam militantes do MEBio, e que estes terão a responsabilidade 
de chegar antecipadamente na escola para uma prévia formação.  

 Restrição quanto ao número de estudantes e de estudantes por escola para o 
ENEB  

  

Poca (UFRJ) coloca que a UFRJ é totalmente contrária a essa posição de por limite ao 
número de estudantes por escola; 

Baunilha (UFPB) expõe que essa questão é uma tentativa de garantir que o encontro 
possa ser heterogêneo na participação das escolas e que todas possam enviar 
representantes; 

Gandhi (UEL) fala que por hora é impossível avaliar a quantidade de estudantes que a 
UEL pode comportar nesse ENEB, ficando decidido pelo conselho que essa questão 
será avaliada posteriormente.  

 O Congresso de Escolas de Biologia  

  

Ressaltou a necessidade de exposição do GTP arquivo histórico no Espaço MEBio pela 
manhã, sendo encaminhado que o material desse GTP seja utilizado no Congresso 
MEBio. 

Aprovou-se que o material do GTP arquivo histórico seja utilizado no Congresso 
MEBio.  

É discutido se a apresentação de trabalhos e atividades será por estudantes de Biologia 
ou por escolas de Biologia. 

É concensuado que a apresentação de trabalhos será por escolas.  

Esclareceu o caráter do Congresso, que este é um espaço onde as escolas de biologia 
têm a oportunidade de divulgar o trabalho realizado com as suas bases, por elas, para 
elas, o resultado desse trabalho. 

Fica decidido que este Congresso será realizado tomando por base o Congresso 
realizado no ENEB de Viçosa.  

 ELO  

  



São apontadas algumas problemáticas encontradas nesse espaço realizado no ENEB-
MA. Observou algumas necessidades para este espaço no próximo encontro:  

1. Necessidade de maior divulgação  
2. De que ocorra um contato antecipado com a CO do encontro pelas pessoas que 

ministraram algo no ELO, para solicitar material que seja necessário para 
bancar esse espaço, afim de que estes possam ser garantidos com tempo 
hábil para que possam ser divulgados durante a inscrição e principalmente no 
ENEB de bolso.  

  

 Vivências e Jornada  

  

Gandhi (UEL) coloca que foi pensado em um número próximo de 6 vivências e uma 
jornada para cumprir esse papel de sensibilização no encontro, relata as limitações da 
UEL em se montar vivências, as condições de Londrina  ser cercada por monoculturas, 
a escassez de movimentos sociais e os custos que essas acarretariam, mas caso o 
conselho delibere que 12 vivências devam ser bancadas, essas 12 serão. 

O conselho abriu ampla discussão para a avaliação das vivências. 

Abel (UFC) expõe a posição da UFC de ser contrária a vivência e que estas no NEB-MA 
não cumpriram os seus objetivos e que são muito custosas e assim não justificam 
como espaço no ENEB. 

Bananinha (UFS) Expôs a avaliação que a vivência deveria ser retirada enquanto espaço 
dos ENEB´s. 

Potiguar (UFC) faz novas colocações tiradas para a UFC sobre que as vivências são 
apenas ferramentas para alcançar os objetivos da sensibilização, que estes têm um 
preço social, no sentido que criam expectativas nas comunidades visitadas que não 
serão cumpridas, de expor como vitrine humana certas pessoas, que é muito alto e 
que atualmente, por não alcançarem os seus objetivos, não devem ser assumidos; 

Baunilha (UFPB) expõe a posição da AR-NE de ser contrário à realização da vivência e 
problematiza a questão; 

Anderson (UnB) coloca o não conhecimento de como é realizada a jornada e a própria 
vivência, e que estes esclarecimentos devem ser melhor pensados; 

Raoni (UnB) deixa claro que a posição mais madura, em seu ver, é não eliminar esse 
espaço, que é tradicional do MEBio, é que alcançará bem o seu objetivo caso as 
vivências sejam muito bem selecionadas, em comunidades onde o impacto expectativo 
não seja tão grande e que seja muito bem construído. 



Marina (UFMT) colocou que não deveria ser excluída da grade a vivência,  a jornada 
era muito pouco conhecida pelas escolas do Mato Grosso e conclui dizendo que seria  
mais viável manter-se as vivências e também as jornadas; 

Thaí (UEFS) colocou que a jornada tem um papel importante como a vivência deveria 
ter, e que mesmo que ela não esteja cumprindo o seu papel era inviável para agora 
retirar as vivências da grade do encontro, e que concorda com a idéia de ter a vivência 
e jornada neste encontro, ratificando a importância de trabalhar bem a pré-vivência e 
pós-vivência.  

Abel (UFC), sendo completado pelo Júlio (UFC) Concorda com o posicionamento de 
Thai, porém fala que os métodos de sensibilização funcionam em ciclos, que todos 
tendem a um desgaste e propõe outro método de sensibilização para substituir as 
vivências. 

Raoni (UnB)  propõe que se encaminhe a discussão. 

João Maria (UFVJM) Colocou que a jornada tende a um desgaste maior que as 
vivências. 

Raoni (UnB) Colocou que usando os dois métodos de sensibilização faz com que se 
desgaste menos cada um. E encaminhou votação para o encaminhamento proposto 
pela UFC e UFS de suprimir as vivências do ENEB Londrina.  

Votação:  

Proposta 1- Suprimir as vivências 

Proposta 2- Não suprimir as vivências 

Votos: 

Proposta 1- UFS e UFC 

Proposta 2- UNIFAP, UNB, UEFS, UEL, UFMT, UFRJ, UVJM 

Abstenções: UFPB e UFMA 

Por 7 votos a 2 deliberou-se que terá vivência no ENEB londrina.  

Discutiu se o Conselho deixaria um número fixo de vivência ou não.  

E se as vivências deveriam ser atreladas estritamente a movimentos sociais ou se elas 
teriam o objetivo, também, de propor aos participantes algo que não é acessível com 
facilidade, ou seja, ter outras vivências na atreladas necessariamente a outros 
movimentos. 



Gandhi (UEL) relatou que as comunidades isoladas têm um choque grande quando se 
relaciona com pessoas desconhecidas. A ENEBio é um instrumento de luta assim como 
as comunidades visitadas, e que visitar áreas proposta pela UFRJ não alcançaria o 
objetivo de sensibilizar os participantes. O problema de ir numa comunidade sem 
organização é cair no método de voluntarismo, o que influencia a dinâmica da 
comunidade visitada, propiciando um impacto maior à comunidade. 

Encaminhou votação para o mínimo de vivências. 

Proposta 1: Proposta de realizar vivências, todas dentro de suas concepções de 
vivencia. 

 Proposta 2: Elaborar vivencias com concepções diferentes da UEL e com uma maior 
quantidade.”  

Votos: 

Proposta 1: UNIFAP, UFMA, UFC, UFPB, UEFS 

Proposta 2: UFRJ. 

Asbtenções: UFS, UFVJM, UNB, UFMT. 

Portanto a proposta 1 foi escolhida pelo conselho, por  5 votos a 1.  

Júlio (UFC) encaminha que se usem recursos áudios-visuais no espaço pré-vivencia. 

Baunilha (UFPB) Colocou que não é necessário um espaço de pré-jornada no ENEB 
londrina. 

Analisando que as vivências teriam que ser paralelas as jornadas, então, o espaço para 
jornada não é necessariamente a realização da jornada, e que utilizaria os espaços da 
jornada para realização de outras tarefas para os participantes. 

Poca (UFRJ) propõe que durante a vivência e jornada ocorra um espaço alternativo 
para pessoas que não consigam ir vivência e não queiram participar da jornada. 

Baunilha (UFPB) discorda da idéia de criar espaços alternativos para pessoas que não 
queiram participar deles, pois enquanto C.O é preciso bancar os espaços oficiais e 
trabalhar para que as pessoas participem. 

Ciro (UFMA) relata que como a jornada dura apenas um turno, e a vivência dois, seria 
necessário criar espaços para que as pessoas da jornada participem enquanto as da 
vivência não retornarem. Podem ser espaços relacionados com a jornada ou espaços 
alternativos, porém não há motivo para criar espaços alternativos durante a jornada. 



Raoni (UnB) propõe que o espaço após a jornada procure gerar a produção de algum 
material ou outra forma de socializar a experiência com as pessoas que não foram para 
a jornada. 

Baunillha (UFPB) não é interessante amarrar a jornada com uma atividade de relato 
dela, devido à natureza da experiência e da perda do choque emocional. Propõe que 
esta atividade esteja relacionada com a preparação do ato, até mesmo para amarrar o 
formato do ato, que tenha o intuito de mostrar para a sociedade o debate feito.  

 Entrou na discussão do ATO  

  

Baunilha (UFPB) colocou que é inviável a realização de um ato público no último dia do 
evento. E propõe o ato no sexto dia pra que tenha uma maior influencia da 
sensibilização adquirida na vivência e na jornada. E de que papel do ato seria apontar 
uma forma de dialogar com a população sobre a discussão e o acúmulo do encontro, 
apesar das divergências. 

Discutiu-se se o Ato seria realizado antes ou depois da assembléia, visto que de acordo 
com UFC, o ato após a assembléia teria o papel também de levar para a população as 
pautas e discussões feitas, que este espaço como muito importante para colocar o 
MEBIO como movimento social e em diálogo com a sociedade. E se não dialogarmos 
com a sociedade, todo o movimento perde o sentido completo. Defendem que o ato 
mostre a cara da entidade: encampe as deliberações e nossos princípios favorecendo o 
lúdico, a vida e a energia da juventude.  

Colocaram o ato um pouco desvinculado do processo de sensibilização, que seria feito 
nas vivências e jornadas. Há um gás muito bom para fazer o ato após as vivências e 
jornadas, mas ele não necessariamente precisa vir após estes espaços. Além disso, se 
for depois da assembléia o discurso será mais homogêneo e representativo. 

Gandhi (UEL) esclarece a proposta da UEL, que seria mais interessante o ato ser no 
último dia. A UEL não pensou em uma estrutura de carro de som e outros, porém 
pensaram na possibilidade de chamar a imprensa e a ENEBIO entregar um documento 
sobre o resultado da Assembléia. Pensaram em fazer no calçadão, aonde já é 
tradicional haver atos, sempre dialogando com os transeuntes, inclusive usando um 
material a ser definido. 

Baunilha (UFPB) acha que o ato não pode se resumir a uma mística no calçadão, mas 
se focalize nas diversas formas de dialogar com a população. Concorda em não ter 
bloqueio de rua ou carro de som, porém defende o uso de faixas e cartazes. Acha que 
o tipo de ato proposto pela UEL, se feito no último dia, corre o risco de ter mais gente 
no almoço coletivo do que no ato. A UFPB pensou em um espaço após o ato, que não 
fosse obrigatório, sobre avaliação do ato. 



Raoni (UnB) não acredita que o acúmulo feito durante a assembléia torne tão 
importante que o ato seja feita após a assembléia e não antes. Não há tanta mudança 
assim em 24h. 

Thaí (UEFS) propõe que a assembléia seja feita no 5º dia e não no 6º, pois a 
programação proposta para o 6º dia não tem nenhum espaço encaminhativo para a 
assembléia. 

Poca (UFRJ) acha que a Assembléia Nacional fica muito prejudicada se for feita no 
último dia, como tem sido feito. Propõe inclusive que seja fixa a decisão de fazê-la sem 
ser no último dia. 

Gandhi (UEL) a escola-sede poderia propor uma formatação de ato, e ele ser refinado 
e construído pelos participantes durante o encontro, logo após a jornada. 

Wardil (UFMG) tem que ficar claro para todos os estudantes que o ato estará sendo 
construído anteriormente porque não se planeja um ato em dois dias, e não que será 
construído no encontro. 

Baunilha (UFPB) coloca que um prejuízo do ato ser feito antes seria ele interferir nas 
deliberações da assembléia. Após defender exaustivamente a posição da UFPB de que 
o ato fosse no 6º dia, abriu mão da proposta para que a discussão avançasse.  

O deslocamento para o ato será feito através de ônibus.  

 Mutirões  

  

Poca (UFRJ) fala da proposta de fazer encontros durante todo o dia no segundo dia do 
ENEB, com a subdivisão em mutirões dentro do Espaço MEBio e na Mesa Tema a noite 
-  havendo maior interação entre estes. 

Thaí (UEFS) relata a necessidade de colocar na grade um espaço para reunião dos 
mutirões, para que estes não sejam suprimidos aos intervalos dos espaços.  

Gandhi (UEL) fala sobre a possibilidade de no segundo, terceiro e quarto dia haver um 
maior espaço para organização dos mutirões no final da tarde devido a menor duração 
dos espaços nestes horários. 

Aprovou-se um espaço fixo para encontro dos mutirões, sendo ele a 17:30.   

 Espaços lúdicos  

  

Poca (UFRJ) propõe a criação de uma “sinapse” fixa logo após o almoço dentro do local 
onde será realizado o espaço do encontro a tarde, como forma de aglutinar mais 



pessoas dentro destes espaços. Sendo explicado no ENEB de bolso a distribuição 
destes em cada dia.  

Gandhi (UEL) fala sobre a possibilidade de integração por meio de teatro e rádio 
comunitária em toda a universidade do encontro, ressaltando a possibilidade de isto 
causar uma dispersão maior dos participantes. E ressalta a dificuldade de fazer  uma 
introdução lúdica em cada  espaço. 

Raoni (UnB) defende esta introdução lúdica em cada espaço, mas que este espaço seja 
organizado por uma equipe fixa que cuidará dos horários e disposição das atividades. 
Mantendo a proposta que o espaço fique aberto para qualquer apresentação. 

Aprovou que esta mobilização antes dos espaços poderá ocorrer independente das 
outras pessoas se proporem a organizar, sendo organizado pela CO.  

Continuação Seminário de construção coletiva ENEB-Londrina. 

Baunilha (UFPB) faz um repasse de como ficou o ato, seria feito um CONEBio 
extraordinário no ENEB para finalizar o texto do ato. 

A respeito dos espaços vagos para a jornada no horário das vivências, propõe o 
Cinebio. 

Fica decidido que o Cinebio ocorreria no horário vago do dia da jornada.  

Discute-se o horário do Cinebio, lembrando que os participantes da vivência não 
poderão participar devido o horário da vivência, mas que podem esvaziar a pré-
vivência para participar do cinebio. 

Foi posta a questão de ‘amarrar’ a participação da vivência a participação na pré-
vivência. 

Poca (UFRJ) lembra que termos poucas vagas para vivência e que por isso seria injusto 
fazer uma “corrida” para ver quem consegue vaga nas vivências. E que poderíamos 
arrumar um modo de distribuir melhor as vagas nas vivencias. 

Decidimos que as vagas das vivências ficaram atreladas a ordem de inscrição como 
sempre foi.  

 Almoço Coletivo  

  

Colocou-se que o almoço seria um ótimo mecanismo de confraternização, encerrando 
o encontro e que os próprios estudantes o fariam. 

Gandhi (UEL) diz que podemos ir de ônibus.  



 Discussão da grade do Encontro  

  

Gandhi (UEL) propõe que façamos na quinta de manhã algo que seja relacionado ao 
tema da vivencia, que a pós vivencia seja à tarde e a noite seja livre. 

Baunilha (UFPB) propõe que na quinta à noite façamos algo para o ato, como cartazes 
e faixas, para aproveitar o sentimento que foi despertado na jornada. Propõe o Cinebio 
quarta a noite e pré-vivência, na quinta a tarde a jornada e a noite a preparação de 
material pro ato e que o tempo do congresso não seja suficiente podendo trocar com a 
parte da tarde do mutirão. 

Discutiu se trocaria o espaço MEBio como o Congresso da grade proposta pela UEL. 
Colocando que o Espaço MEBio tem maior dificuldade de participação de pessoas 
novas, e que seria melhor não pôr como primeiro espaço. 

Encaminhou para a votação se inverteria a ordem desses dois espaços da grade ou 
não. 

Proposta 1- Manter como está a grade 

Proposta 2- inverter o espaço mebio (segundo dia a tarde) com o congresso (terceiro 
dia a noite).  
  

Votos: 

Proposta 1: UFRJ, UnB e UFVJM. 

Proposta 2: UFS, UEFS, UFC, UFMA e UFPB. 

Abstenções: UFMT, UEL e UNIFAP. 

Por 5 votos a 3 trocou-se a ordem da grade. 

Aprovou que o ato seria realizado no último dia do encontro, e que a assembléia 
seria realizada no penúltimo dia. A preparação do ato ocorreria na noite do 5º dia na 
mesma noite que ocorrerá a pós vivência.  

Grade do ENEB  

Turno 1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia 6º dia 7º dia 
Manhã Chegada das 

delegações 
Introdução ao 
MEBIO 

Mesa 
Tema II 

GT’s Vivência/ Pré 
Jornada 

Assembléia Ato 
Público 

Tarde Chegada das 
delegações 

Congresso 
Universitário 

GD’S Elo Jornada/ 
Vivência 

Assembléia Almoço 
coletivo 



Mutirões Mutirões Mutirões 

Noite Abertura Mesa Tema I Espaço 
Mebio 

Pré-
vivência/ 
CINEBIO 

Pós-Vivência/ 
Preparação do 
ato 

Assembléia   

Cultural 
“Cultural” Cultural Cultural Cultural 

  
  
  

A UFS se retira do CONEBio.  
  

 Voltou à discussão dos espaços para discutirmos as culturais.  

  

Gandhi (UEL) esclarece que as culturais vão acabar cedo e não terão bem um caráter 
de festa, e mais de uma confraternização, mais integrador e com bandas regionais e 
peças teatrais. E que estão previstas para acabar no máximo às duas horas.. 
Planejando para não haver cultural antes da Assembléia Nacional e com a cultural 
antes do ato público com caráter mais mobilizador.  

Lembrou-se dos problemas que algumas pessoas podem causar devido a bebida e 
perguntou se as culturais serão afastadas do camping, até para o participante ter a 
liberdade de ficar acordado além do horário da programação do ENEB. 

Propôs que tenham espaços para apresentação de vídeos, e que haja o “cine curta 
lua”, apresentação de curtas a luz da lua. 

E damos por encerrada a construção coletiva do ENEB!   

Mudanças no Estatuto 

Proposta 1- Reformulação dos incisos I, III, IV e V do Art. 24 por comunicação e 
divulgação do MEBio. 

É consenso que não se reformule esses incisos alteração do estatuto.  

Proposta 2: Discussão do número mínimo de escolas da AN para no mínimo 3. 

Analisou que atualmente não possuímos a conjuntura que permita manter este 
número mínimo de 6 escolas.  

Levantou a problemática de que caso diminuirmos o número de escolas, possamos 
apenas estar suprimindo esse número, em vez de aumentar a participação na AN. 



Colocou sobre a possível sobrecarga, para as escolas, que possa vir a existir ao diminuir 
esse número, já que possivelmente ao atingirmos o número mínimo, as outras escolas 
provavelmente não vão se propor a fazer parte da AN. 

Essa alteração agora é precipitada, por termos um estatuto recente e que deveria ser 
analisado é se o problema é falha do estatuto ou da nossa atuação na AN. 

Rejeitamos essa outra proposta de alteração do estatuto por consenso.  

 Número mínimo de participantes do ENEB:  

  

Discutiu se limitaria ou não as vagas de participantes no ENEB por um ônibus por 
escola. 

Levantou-se a necessidade de melhorarmos a distribuição do numero de participantes 
por escolas, por região. 

Colocou como um mecanismo para as escolas estarem restringindo as vagas no ônibus 
a participação nos Prés-ENEB, já que o encontro não é o fim dos espaços do MEBio, e 
que as passadas devem estar ligadas a participação no MEBio, e não no ENEB 
especificamente, sendo assim as escolas que vierem  estarem preparadas para 
participar das atividades, que tenham feito pré-ENEB. 

Gandhi (UEL) lembra que o número de participantes no ENEB foi limitado por que 
algumas delegações enviavam vários ônibus, limitando a participação de outras, mas 
lembra que as vagas podem ser remanejadas e que a UEL se compromete a abrir o 
maior número de vagas possível, de acordo com a estrutura da UEL. 

Colocou que as vagas remanescentes deveriam ser remanejadas para as escolas mais 
articuladas.  

Poca (UFRJ) relata que devemos procurar para os próximos encontros, lugares que 
suportem um maior numero de participantes. 

Entramos em regime de votação 

Proposta 1: que exista a restrição de um ônibus por escola no ENEB 

Proposta 2: que não exista a restrição de um ônibus por escola no ENEB  

Votos  

Proposta 1: UFMT , UEFS, UEL, UNB, UFC, UFMA, UNIFAP, UFPB E UFVJM. 

Proposta 2: UFRJ. 



Fica decidido que haverá restrição de um ônibus por escola. 

Fica encaminhado que a CO fará o remanejamento das vagas através de uma lista de 
espera que será individual e não por escola. E que o prazo de divulgação fica a 
critério da CO.  

 Problemática dos Certificados  

  

Discutiu-se se o certificado estaria atrelada a uma participação mínima nos espaços do 
encontro ou não. 

Baunilha (UFPB) coloca a questão dos certificados, que deve ser ligada a participação 
de no mínimo 75% dos espaços e que isso seja posto na plenária inicial do ENEB. E que 
a plenária final não seja tão aberta para evitar que pessoas que não participaram do 
encontro vão para a plenária apenas para votar em bloco. 

Raoni (UnB) diz que devemos divulgar antes do ENEB e por para avaliação na plenária 
inicial do ENEB, mas levando como proposta e não como regra do encontro. 

Poca (UFRJ) põe em questão se a participação no ENEB está ligada todos os espaços do 
ENEB ou apenas nos espaços oficiais. 

Fica decidido que o certificado será emitido tendo em vista a participação nos 
espaços oficiais do encontro que terão chamadas. Sendo os espaços: 

Apresentação dos mutirões, congresso, mesas temas, gd’s, gt’s, elo, espaço mebio, 
vivência/jornada, assembléia.  

UFPB se retira do CONEBio  

Calendário de atividades da ENEBio  

Raoni (UnB) propõem um indicativo de um seminário de formação da ENEBIO, em que 
acumulemos uma análise de conjuntura sobre questões ambientais e educacionais, 
tendo em vista um projeto estratégico para a Entidade. Esse seminário seria voltado 
principalmente as AN´s e AR´s.  

 Discutiu sobre a proposta desse seminário de formação da ENEBIO  

  

Potiguar (UFC) fala que precisamos pensar a concepção de movimento que desejamos, 
o porquê organizamos um CONEBio extraordinário apenas para construir o ENEB, 
ainda entendemos esse espaço como o prioritário para a ENEBio. Precisamos de um 
espaço em que tenhamos uma longa discussão de concepção de movimento, para 
podermos ter uma avaliação mais precisa de nossa concepção e organização, que seja 



melhor para o MEBio. Acredito que ainda não temos muita base para uma real 
avaliação. Temos diversas questões sobre conjunturas do Brasil, política, econômica 
em que precisamos acumular para a Entidade para longo prazo. Para ganhar espaço na 
sociedade, nos estudantes como uma Entidade realmente de luta, precisamos ter um 
maior acúmulo, pensamos em vários passos e avaliamos mal qual é realmente o 
próximo passo. E temos que refletir, como será realmente essa próxima gestão da 
ENEBio. 

O Abel (UFC) acredita que  para organizar a gestão da AN é uma questão a curto prazo, 
precisamos pensar também para frente. 

Thaí (UEFS) diz que temos escolas muito novas, e é necessário uma formação para não 
perder esse acúmulo de escolas antigas, e a ENEBio como um todo não possui muito 
acúmulo, seria interessante discutir densamente concepções de organização. 

Tom Hanks (UFRJ) afirma que se vocês querem que as pessoas realmente abracem as 
idéias de vocês, mostrem para ela o que você pensa no futuro. 

  
Para o Poca (UFRJ) o espaço do CFPBio foi muito importante, tivemos um espaço sobre 
a Universidade Ideal e podemos enxergar qual o futuro que desejamos 

O Tom Hanks (UFRJ) relata que não podemos excluir ninguém, não existe 
uniformidade, não podemos divergir das ideologias e devemos abarcar a todos, não 
consigo enxergar o futuro é uma questão de fé e moral. 

Para Raoni (UnB) a idéia do seminário é pensar muito bem o presente e para traçar 
possibilidades para o futuro. 

Potiguar (UFC) coloca um exemplo, no ENEB aprovamos o boicote ao ENADE e 
conseguimos tirar um documento sobre, por ser um tipo de avaliação que não cumpre 
os objetivos. Mas devemos pensar que o ENADE está dentro de um contexto sobre 
educação no país. Tivemos um debate extenso quanto ao ENADE e surgiu a seguinte 
proposição, qual avaliação queremos? A mesma questão para o REUNI, qual é o plano 
de extensão que vocês pretendem?  E depois do REUNI? Precisamos parar de esperar 
propostas e formular políticas educacionais e ambientais, precisamos apresentar para 
a sociedade um projeto histórico, que não virá imediatamente, mas servirá de acúmulo 
para a posteridade. O que o estudante de biologia orgnanizado pode fazer para a 
sociedade? Se conseguimos expor de maneira clara nossa proposta para a sociedade.  

Tom Hanks (UFRJ) fala que todos aqui já discutiram muitas questões, os outros são 
ignorantes então? Não existe verdade/não verdade tudo é infinito, as coisas mudam e 
remudam. Não podemos impor nossa verdade. Mas o que vocês estão fazendo é certo 
também. 

Para o Wardil (UFMG) é muito importante existir um espaço de formação desse tipo, é 
um avanço para a ENEBIO que seja principalmente voltado para as AN´s e AR´s, e o que 
queremos apresentar para a sociedade, sem imediatismos, em um sentido mais amplo, 



como iremos executar nosso primeiro princípio? Necessitamos de uma base teórica 
para pensar a ENEBIO como algo maior a cada ano. Não é função do ME pensar em 
como iremos chegar a determinada demanda, precisamos pautar nossas propostas 
apenas. E concebo que existam sim verdades, a realidade não é relativa.  

João Maria (UFVJM) diz que somos muito mais do que biólogos, somos cidadãos, 
temos direitos que devem ser respeitados. Tem uma frase que diz “se você quer 
debater determinado assunto, você deve ter conhecimento sobre o que falamos” 
Devemos ter embasamento sobre o que falamos, para podermos divergir de maneira 
mais expressa. Em minha opinião, devemos pautar antes o Seminário de Formação do 
Biólogo. 

Raoni (UnB) expõe que a idéia do seminário não é voltada somente a militantes, a 
discussão em Um CA é fundamental, para o trabalho de base, nós temos que ter uma 
formação mais densa para os nossos quadros. Não temos uma cara para a ENEBio, não 
temos acúmulo histórico. A FEAB por exemplo já tem uma cara, lógico que ela se 
transforma ao longo do tempo, mas várias pessoas da FEAB diferentes que eu já 
conheci, tem uma visão muito próximo de concepção de organização do ME, a nossa 
militância no momento não consegue colocar uma proposta clara de organização. É 
difícil dialogar com os estudantes porque ainda não temos uma proposta clara de 
como iremos propor e por isso devemos trabalhar mais as questões de fundo, para 
pensarmos qual é o papel de cada instância que temos (ENEB, passada, CFPBio). 
Reforço que é apenas um indicativo de formulação do seminário,precisamos de um 
acúmulo para a próxima gestão da ENEBio talvez. 

Colocou-se que espaços propostos anteriormente sejam precedentes. 

O nome do Seminário pensado pelo Raoni (UnB) ficou: Seminário de formação: Rumos 
e Organização da ENEBio  

Encaminhamento: Seminário de acúmulo sobre conjuntura educacional, ambiental e 
concepção sobre organização do MEBio.  

Aprovou a realização do Seminário de acúmulo dobre conjuntura educacional, 
ambiental e concepção sobre organização do MEBio, ficando o Raoni (UnB) e o 
Potiguar (UFC) responsáveis por escrever uma nota de esclarecimento sobre o 
seminário enviando  pra lista  

 

 Ponto: Formulação do Calendário da ENEBIO  

  

A reunião virtual da ENEBIO será mensal, e as AN´s e AR´s irão elaborar um boletim 
mensal de suas atividades. E que a primeira reunião ocorreria no dia 20/12 com a 
pauta: Fórum Social Mundial, Repasse dos CFPBios e Seminário de Formação do 
Profissional biólogo.  



Tirou-se datas limites para os envios de textos para a construção da Cartilha de 
Recursos hídricos para meado de fevereiro, para que a AN possa fazer a diagramação, 
sendo os textos aprovados em Reunião virtual .  
  
  
  
  

Nov  

15 – 20: 
CFPBio  - NE  

21-22: 
COREBio - NE  

Dez  

11 – 18: CFPBio – Sul  

20: 1º reunião virtual  

Pauta: 

- FSM 

- Repasse CFPBio´s 

- Seminário de 
Formação Profissional 

Jan  

28/12 – 22/01:  

Estágio Interdisciplinar de 
Vivência Belo Horizonte. 

Fev  

Meados de Fevereiro: Entrega de textos 
sobre a cartilha de recursos hídricos  

2º Reunião Virtual. 

Pauta: 

Textos da cartilha para aprovação. 

Informe das passadas. 

  
  

Mar  Abr  

Semana Santa – EREB – NE 

18 – 21 Interbio 

Maio  

EREB –CO  

1 – 3 Indicativo do Seminário de Formação Profissional 

Jun Jul  

19 – 25 ENEB 

  
  

O Que Ocorrer 

Consensuou que liberaremos R$ 1000 (mil reais) para o CFPBio Sul.  
  

 


