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Aracaju; 09 a 13 de janeiro de 2008. 



Participantes: 

Região Sul: 

UEL - Vanessa Gonçalves Gardim 

          Paula Cerruti da Costa 

Região Sudeste: 

Unesp São Vicente – Elena Fuksawa Galvanese 

UFV - João Gabriel 

           Juliana Lins Góis (não participou integralmente do Conebio) 

Região Nordeste: 

UEFS –  Elkiaer Moraes 

 Eduardo Santana (só chegou no sábado) 

UFPB – Felipe Baunilha 

UFMA – Denes Wenem 

UEMA – Dayse Pestana 

UFS - Aline Castelo Carneiro 

          Leandro Sacramento 

          Thiago Souza 

          Wagner Vieira 

          Emanuele Suzart 

          Jaciara Duarte 

          Elis Correia 

          Rafael Alves 

          Felipe Sena 

          Ram Sashi Dória Duarte (Engenharia Florestal) 

          Philipe Alves Rolemberg Caetano (Engenharia Florestal) 

         José Ubiratan (Engenharia Florestal) 

 



PROGRAMAÇÃO DO CONEBIO 

 

Quarta (09/01) Quinta (10/01) Sexta (11/01) Sábado (12/01) Domingo (13/01) 

 Café da Manhã Café da Manhã Café da Manhã Café da Manhã 

Chegada FENEX ENEB (Grade 
Mínima) 

ENEB 
(Construção 
Coletiva) 

ENEB (Construção 
Coletiva) 

 Almoço Almoço Almoço Almoço 

Fundo Nacional Reforma 
Universitária 

ENEB (Grade 
Mínima) 

ENEB 
(Construção 
Coletiva) 

ENEB (Construção 
Coletiva) 

Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar 

Filme + Teatro Transposição do 
São Francisco 

ENEB (Grade 
Mínima) 

ENEB 
(Construção 
Coletiva) 

Encaminhamentos 

 



 

Quarta-feira (09/01) – Tarde 

 

O primeiro espaço do Conebio onde iria se discutir o Fundo Nacional não pôde acontecer 

porque não tínhamos a prestação de contas. 

A UFV deveria trazer a prestação de contas do ENEB 2007, mas o seu representante ainda não 

tinha chegado no momento da discussão. 

O Conebio também iria discutir a prestação de contas referente ao ENEB Porto Alegre (2006) e 

ao EREB/Sul (2006), mas as meninas da UEL não haviam recebido as devidas prestações de 

contas. 

Com a ausência das prestações de contas, o espaço foi cancelado e deliberou-se que iríamos 

voltar a discuti-lo no Conebio assim que tivéssemos as devidas prestações de contas. 

 

Quarta-feira (09/01) – Noite 

 

O espaço começou com a exibição do documentário “Um pequeno grão de areia”, que trata 

sobre a organização dos movimentos populares no massacre da cidade de Oashaka – México e 

depois se abriu para a discussão. 

Após a exibição e discussão acerca do documentário, teve a apresentação do Grupo de Teatro 

Urucubaca, com a exibição do espetáculo “O evangelho da agonia”.  O Grupo de Teatro surgiu 

no curso de Biologia da UFS e já apresentou diversos espetáculos dentro e fora da 

Universidade. Hoje o grupo se estendeu e conta com a participação de estudantes de outros 

cursos da UFS. A peça retratou um pouco a questão do São Francisco. 

 

Quinta-feira (10/01) – Manhã 

 

O espaço começou com uma dinâmica de apresentação, onde os/as participantes se 

apresentaram falando seu nome e sua universidade. Depois, fez-se um espaço para que as 

pessoas colocassem em uma folha, através de um desenho ou uma frase, quais eram as suas 

expectativas em relação ao Conebio e como visualizavam a importância desse Conebio para o 

momento em que o MEBio (Movimento Estudantil de Biologia) vive. 

Após a dinâmica abriu-se a discussão sobre a FENEX (Fórum de Executivas de Federações de 

Curso). O estudante da UFS, Leandro Sacramento (Pel), fez uma pequena explanação sobre o 

histórico e as atuações da FENEX. Colocou que a FENEX surgiu em meados de 1998 e 1999, 



ainda no Governo FHC, e que inicialmente a pauta prioritária do Fórum era a discussão acerca 

do Provão (avaliação institucional). O surgimento da FENEX se deu em decorrência da falta de 

atuação da UNE (União Nacional dos Estudantes) e no fato da mesma não ter puxado o debate 

sobre o Provão. Algumas Executivas de Curso, então, resolveram pautar o debate e levar a 

discussão adiante. 

Após a explanação sobre a FENEX, surgiram alguns questionamentos: por que estamos 

discutindo a FENEX no Conebio? Esse Conebio vai deliberar sobre a entrada da ENEBio na 

FENEX? 

Esclareceu-se que essa discussão era para ter sido feita no ENEB, mas como a Assembléia 

estava esvaziada, jogou-se a discussão para o Conebio. No Conebio que ocorreu no Rio de 

Janeiro (17 a 20 de novembro de 2007), tirou-se que as escolas deveriam debater o tema e 

trazer a discussão para esse Conebio. Nesse momento da discussão, surgiram algumas dúvidas 

sobre o que ocorreu na Assembléia do ENEB 2007 (UFV), sobre a mesma ter deliberado se a 

ENEBio entraria ou não na FENEX. Foi colocado por Pel (UFS) sobre o desrespeito que acontece 

nos ENEBs: as escolas marcam a volta do ônibus antes do fim da assembléia e isso dificulta a 

construção do movimento. Outro ponto que foi colocado é que faltam relatorias claras que 

ditem o que foi deliberado em cada espaço. Ainda foram feitas algumas discussões acerca da 

assembléia e da legitimidade das discussões dentro do CONEBio. A UFV foi criticada por não 

ter lançado um documento oficial do ENEB 2007. 

Foi colocado que o CONEBio só está discutindo FENEX porque foi deliberação do ENEB 2007 

(UFV). Ressaltou-se, ainda, o peso das executivas de curso como representatividade dos 

estudantes, já que estas estão mais intimamente ligadas a base do que outras organizações 

estudantis como a UNE e o Conlute. 

Colocou-se que as pessoas estão meio perdidas sobre o que é a FENEX e sobre os rumos do 

MEBio. A une não representa os estudantes de biologia e o MEBio não pode querer construir a 

UNE. Tem que pelo menos construir como observadora a FENEX. Falou-se ainda da 

importância dos estudantes de biologia se organizar, pois existem várias políticas postas e nós 

estamos aquém disso, ressaltando a importância de construirmos a FENEX como uma 

alternativa ao que está posto (UNE). 

Após essa discussão, Pel (UFS), lançou a proposta de que a ENEBio entre para a FENEX e tenha 

a obrigação de fazer o repasse das discussões. Vamos pras reuniões para ficar por dentro delas 

e começar a tentar construir junto. Fala da importância da AN e das ARs na socialização das 

informações e na construção da luta.  

Proposta colocada por Pel (UFS): que se delibere que a ENEBio acompanhe como observadora 

da FENEX e faça o repasse para a base, aliando AN e ARs. 

PROPOSTA APROVADA POR CONSENSO: A ENEBio vai participar das reuniões da 

FENEX como observadora, só expressando sua opinião e construindo a luta quando o 

movimento já tiver um posicionamento tirado em seus fóruns legítimos sobre o tema 

discutido. 



 

Após a discussão sobre a FENEX, como ainda havia tempo no espaço da manhã, abriu-se para a 

discussão do Fundo Nacional. 

Foi colocado por Vanessa (UEL) que Curitiba (sede do último EREB/Sul) vai mandar o repasse 

do EREB para a Comissão Organizadora do CFPBio – Sul (UEL). Colocou que há uma dificuldade 

porque as pessoas que construíram o EREB se formaram e que estão tendo dificuldades de 

comunicação. Sobre a grana do ENEB Porto Alegre (2006), a Comissão Organizadora falou que 

está com a prestação de contas feita e que vai entregar no ENEB 2008. A relatoria do ENEB – 

RS não existe completa e ninguém sabe onde está. 

Foi colocado que o movimento não pode mais contar com a grana do sul, mas não pode deixar 

essas coisas passarem em branco. Cogitou-se a possibilidade de uma representação da AN ir a 

Porto Alegre conversar com a galera sobre a grana. 

Foi falado do modo como as prestações de contas são feitas “de bolo” e deixadas de lado pelo 

movimento. Feira de Santana tem um modelo de prestação que pode ser adotada pelo MEBio. 

Também foi cogitada a possibilidade de um meio de coibir as formas erradas de prestação de 

contas. 

Após essa discussão, Elkiaer (UEFS) fez um repasse do levantamento que a escola fez sobre a 

abertura da conta para a ENEBio. Eles pesquisaram três bancos em Feira de Santana (Caixa 

Econômica, Banco do Brasil e Bradesco). Colocaram que para a UEFS, o melhor seria abrir a 

conta no Bradesco porque tem agência dentro do Campus Universitário e que a maior 

dificuldade seria abrir na Caixa Econômica porque a agência fica muito longe do Campus. 

Colocou-se que por questões práticas, não só para a UEFS, mas para as escolas que receberão 

repasse, o ideal seria o Banco do Brasil. Levantou-se também a discussão sobre a importância 

de não abrirmos uma conta em um banco privado. 

PROPOSTA APROVADA: a conta será aberta no Banco do Brasil e será conta conjunta. 

Banco do Brasil: UFS, UFMA, UEMA, UFPB, UFV. 

Abstenções: UEL, UEFS e UNESP São Vicente. 

 

Quinta-feira (10/01) – Tarde 

 

Reforma Universitária 

A metodologia proposta pela Comissão Organizadora incluía a exibição de dois vídeos, mas os 

mesmos não puderam ser passados. 

Diante disso, Pel (UFS) fez uma pequena introdução sobre como andam as discussões acerca 

da Reforma, considerando o projeto de reforma universitária e a forma fragmentada como ela 



está sendo implementada. Fez questionamentos sobre as manifestações recentes contra a 

reforma e de como elas refletem a reestruturação do ME. 

Foi colocada a importância de pautarmos isso enquanto ENEBio, já que a Reforma ainda não 

foi passada completamente e que a mesma também ainda não afetou as Universidades 

Estaduais.Considerou-se também a importância de uma análise da reforma dentro do contexto 

do plano de neoliberalismo para os países da América Latina. 

Colocou-se também a importância de tentar agregar os estudantes de biologia à discussão da 

reforma universitária, produzindo material e fomentando as discussões na base, relacionando 

com a realidade dos estudantes de biologia. 

Ressaltou-se a importância do ME compreender que o processo de massificação da educação 

superior atende a população carente vendendo a ilusão de ascensão social a partir da 

educação e nós temos que saber dialogar com esse jovem. Temos que debater também as 

reformas curriculares, formação profissional, qualidade de curso enquanto processo de 

precarização da educação.  

Não se pode esquecer que profissionais da Biologia, como Roberto Leher, está à disposição 

para o debate de Educação e também para debater o profissional Biólogo. Foi feita uma 

discussão sobre o perfil do profissional que queremos e sobre o como não temos esse conceito 

formado. Foram feitas várias falas com relação aos questionamentos de que tipo de biólogo 

que queremos que sejam formados. 

Colocou-se a proposta da AN realizar um seminário nacional sobre a formação profissional 

(lançar proposta no ENEB – MA).  Fala também do debate sobre ENADE que tem que ser 

fomentado e usar isto como método para discutir educação. 

Proposta de formação de uma cartilha sobre formação do profissional, reforma e ENADE. 

Na reunião da AN (virtual) dá pra articular o processo de formação do material. 

PROPOSTA APROVADA – AN vai construir uma proposta de Seminário Nacional sobre 

Formação Profissional para apresentar no ENEB - MA 

PROPOSTA APROVADA: Criar material da ENEBio sobre Reforma Universitária, 

ENADE, REUNI e formação do profissional biólogo. É de responsabilidade da AN 

encaminhar para as escolas os textos a serem construídos e discutidos na lista 

nacional da AN. 

Começaram a ser discutidos os eixos a serem abordados nos textos do material a ser 

produzido pela ENEBio. Foi lido um texto produzido por Rafaela (UEFS) sobre Reforma 

Universitária. Todos/as acharam o texto muito denso e ‘consensuaram’ pela reformulação do 

texto para que este dialogue mais com os estudantes de biologia. 

Sugestão de dividir o texto em 3 eixos: Reforma (contexto real), ENADE e REUNI. 

 



TEXTO: Reforma Universitária  

• Breve histórico (contextualizando nacional e latino-

americanamente) 

• Educação feita por decreto 

 

REUNI 

• Professor equivalente (relação com ensino, pesquisa e 

extensão) 

• Índice de 90% de aprovação  

• Expansão desenfreada da universidade (criação de novos 

cursos), sem estrutura, e aumento do número de vagas 

• Aumento da relação professor-estudante 

ENADE  

• SINAES 

• Não leva em consideração cada regionalidade e coloca 

toda responsabilidade sobre o estudante com este tipo de avaliação 

• “Rankeamento”  e avaliação punitiva  

• Obrigatoriedade e por que e como boicotar  

 

Formação Profissional 

• Reforma curricular 

• Diminuição da carga horária mínima e “bônus” pras IES 

que cumprirem essa carga horária mínima. 

• Especificidades do currículo e descontextualização com a 

sociedade, perda do conceito mais amplo de educação 

• Relação com a atuação depois da formação (atuação 

profissional) 

 

DELIBERAÇÃO: AN delibera sobre o nome do jornal-informativo e sobre onde vai ser 

impresso e como será distribuído. 

 

Quinta-feira (10/01) – Noite 

 

Transposição do Rio São Francisco 

Rafael Alves – Tourinho (UFS) fez um repasse de como andam as discussões sobre a 

transposição no Nordeste em geral e enquanto MEBio – NE. Foi feita a leitura do texto 

produzido pela UFAL (Anexo 1). Felipe Baunilha (UFPB) fez uma fala declarando que a posição 

da AR/NE era contra a transposição e que já estava sendo construída a luta. As escolas 



presentes que não eram do NE (UEL, UFV e Unesp) colocaram que há pouca ou nenhuma 

discussão sobre o tema. 

Foi colocado que a transposição não é uma obra isolada, que está atrelada as políticas de 

‘desenvolvimento’ do Governo Lula previstas no PAC (Plano de Aceleração do Crescimento), e 

que precisa ser discutida de forma mais ampla, não apenas como mais uma obra e sim como 

um projeto político que visa o latifúndio e a concentração de renda. 

Colocou-se a indignação com relação às outras escolas fora do Nordeste não estarem 

discutindo a Transposição.  

Por consenso, saiu que a ENEBio é contra a Transposição do Rio São Francisco. 

Foi proposto que a AN distribuísse material impresso e os DVDs sobre a transposição para 

fomentar a discussões nas escolas pelo resto do Brasil. 

PROPOSTA APROVADA: A ENEBio é contrária à transposição do Rio São Francisco. A 

AN fica responsável de enviar material escrito e vídeos para as escolas. As escolas do 

NE ficam responsáveis de fazer o levantamento do material escrito e do audiovisual.  

Abstenções: Unesp e UFV 

Após a discussão sobre a Transposição foram discutidos ainda dois pontos acerca do 

funcionamento da Articulação Nacional. 

 

DISCUSSÃO SOBRE SITE  

 

A UEL fez um repasse sobre a pesquisa que haviam feito acerca dos domínios para 

hospedagem do sítio da ENEBio. (Anexo 2). 

 

Alguns pontos foram colocados acerca da hospedagem, mas a discussão não foi aprofundada 

porque ninguém presente no CONEBio tinha conhecimento aprofundado sobre hospedagem. 

 

PROPOSTA APROVADA: O preço máximo a pagar por ano é de R$ 100,00 e o domínio 

não pode ser ‘.com’. 

 

DISCUSSÃO SOBRE FINANÇAS 

Elena (Unesp) fez um repasse de como anda a construção do IICFPBio/SE e colocou algumas 

dificuldades estruturais e financeiras. 

PROPOSTA APROVADA: repasse financeiro para a sede do II CFPBio/SE é de 

R$1.000,00.  

Abstenções: UFV. 

 



Sexta – feira (11/01) – Manhã 

 

ENEB – Grade Mínima 

A metodologia do espaço foi dividir os/as participantes em quatro grupos para que pudessem 

discutir quatro pontos específicos acerca do ENEB. Os grupos giravam em torno dos cartazes 

para que todos os grupos pudessem discutir o tema de todos os cartazes. 

Após esse primeiro momento, houve uma socialização das discussões com a leitura dos 

cartazes. 

Relatoria dos Cartazes: 

1. Para que e a quem serve o ENEB? 

Agregar pessoas e promover troca de experiências; 

Introdução de novos debates para estudantes de Biologia; 

Espaço de discussão democrática e diversidade de conceitos; 

ENEB para todos/as os/as estudantes de Biologia; 

ENEB para despertar a militância; 

Introdução, fortalecimento e aprofundamento de debates em geral; 

Articular organizações (ONGs, Movimentos Sociais, etc); 

Fortalecer o movimento e criar identidade com a ENEBio; 

Encaminhar práticas do que foi discutido; 

ENEB para todos/as os/as estudantes (não só de Biologia); 

Espaço de apresentação da Entidade; 

Definição de formas de atuação; 

Espaço de exposição de acúmulos do movimento; 

Espaço de formação. 

 

2. Qual a importância do local e do nacional? 

O local subsidia o nacional, mas é uma via de mão dupla. O Nacional é um pouco de 

todos os locais. 

Problemática em prender-se apenas no local, como uma limitação e conformismo de 

ficar preso às mudanças. A atuação somente no âmbito local pode levar ao tarefismo. 

A existência de um nacional forte e um local fraco é complicado de crescer. Havendo 

um local forte e um nacional fraco as coisas podem ser melhor encaminhadas pela 

Entidade. 

Os locais se sobrecarregam, enfraquecendo-se. Isso é um reflexo do Nacional que não 

subsidia as atuações locais. 

Processos individuais durante a construção do movimento. Os locais necessitam de 

uma identificação com o Nacional e o nacional deve fazer-se presente nos locais. 

As atuações locais são cruciais para a construção do Movimento Nacional. 

Necessidade de trabalho de base nos locais. 

Discussão de temas mais abrangentes e transversais via nacional. 



Que o Nacional considere as diferenças locais para não massificar/generalizar. Saturar 

os problemas locais numa perspectiva nacional seja dentro de mesmo contexto sócio-

político-ambiental ou não. Os locais não devem se fechar apenas neles mesmos e sim 

abrir ao nacional. 

O local e o nacional, apesar de terem nomes e ações diferentes, são unidos, ou seja, 

são apenas um. Significa a união, dependência, compromisso, integração. Confidentes 

e acima de tudo irmãos inseparáveis. 

 

3. Por que ter vivências? 

 Pontos negativos: turismo; muito custo e muito trabalho; não cumpre seu papel; em 

sua maioria, não sensibiliza; atrapalha outras organizações do encontro. 

 Pontos positivos: turismo e sensibilização. 

 Proposta de mudança para as vivências, mesmo que corra o risco de não dar certo. 

Talvez mudar em um encontro e avaliar os ônus disso tudo.  

 É importante uma discussão sobre as vivências no ENEB. 

 A vivência é importante, mas ela é subaproveitada porque não tem um objetivo claro e 

não há preparação e finalização das mesmas. 

 Pensar a relação custo/benefício das vivências: Qual o objetivo/impacto que as 

vivências proporcionam ao MEBio, à comunidade e aos/às estudantes? 

 Avaliar outras formas que causem reflexão e impacto com uma mensagem mais clara e 

explícita. 

 Vivências não abarcam toda a discussão sobre a realidade local; 

 Vivências não cabem dentro de um encontro; 

 Construção da vivência é muito complexa e seu custo é muito alto; 

 A vivência não tem uma boa metodologia trabalhada e prévia; 

 Proposta: discussão sobre extensão popular e EIV. Realização de um ato no lugar da 

vivência. O ato deve ser preparado, executado e avaliado. 

 Encontro sem vivência fica mais barato e pode atrair mais pessoas. 

 Tentar modificar as vivências. 

 Maior facilidade em tirar as vivências dos EREBs do que do ENEB, já que no EREB elas 

só ocupam um dia e o objetivo de sensibilizar não é tão forte. O pouco tempo também faz com 

que não haja uma integração tão grande como ocorre nas vivências do ENEB. 

4. Quais espaços devem ter no ENEB? 

 Apresentação das delegações fora da Cultural. 



 Apresentação do ENEB (para um melhor funcionamento do Encontro). 

 Mesa tema 

 Cine ENEB (não essencial) 

 Espaço de socialização dos GTPs (Grupos Temáticos Permanentes) 

 Espaço MEBio, mas com uma metodologia diferente e melhor aproveitada. 

 GDs, com diminuição do número de temas para as discussões não ficarem tão 

dispersas. 

 Espaço para oficinas e mini-cursos deve ser avaliado. 

 Cultural enquanto cultural e não como festa. 

 GDs com eixos principais definidos, priorizando a participação de militantes como 

facilitadores. 

 Mutirões com objetivos claros, lembrando seu papel educativo. 

 Encarar a grade mínima como dinâmica e não como contextual. 

 Espaço de discussão e livre organização. 

 Ato público. 

 Oficinas com caráter mais político. 

 Avaliações diárias e final. 

 GDs com temas específicos, oriundos de temas mais gerais e GTs mais encaminhativos. 

 Rádio permanente para uso da CO e dos/as participantes. 

  

 Após a apresentação das discussões ocorridas no grupos, abriu-se para o debate. 

 

1. Para que e a quem serve o ENEB? 

 Colocou-se que o ENEB não pode ser apenas um espaço de formação, mas também de 

deliberação dos rumos do movimento. O Encontro não deve ser encarado como um fim em si 

mesmo. 

 Tem que se ter muito cuidado com a metodologia do encontro e dos facilitadores  para 

não atravancar o ENEB e não fazê-lo apenas de formação de novos militantes. 

 



2. Qual a importância do local e do nacional? 

 

Não devemos encarar como apenas uma proporção.  

 O principal objetivo da ENEBIO este ano é a reestruturação da base (DAs CAs). Tomar 

cuidado com coletividade e individualismo. Tem que construir o respaldo da AN junto à base. 

 A atuação das escolas localmente esta atrelada a luta nacional e tem haver uma 

globalização das lutas.  

 A ação deve ser bioregional, mas a consciência deve ser planetária. 

 

3. Quais os espaços que devem ter no ENEB?  

 

 Proposta de um espaço de livre organização, mostrando a importância da organização 

dos espaços pelos participantes. 

 Responsabilizar o encontrista nos mutirões dando temas relacionados ao tema do 

encontro para apresentar alguma coisa no final do encontro. 

 Importante fazer uma discussão sobre opressões já que não vem sedo debatido no 

ME, formando um espaço no encontro para estes debates. 

  Tomar cuidado com a criação de um ato público e este tem que ser bem pensado para 

discutir qual o propósito do ATO. O ato tem que ser informativo (para que, pra quem e o que 

informar). O ato quem que informar e ter um tema bem geral com um tema de importância 

nacional, e que a gente tem que mudar e tentar. Na realização de um ato tem-se que tomar 

cuidado pra não tornar a galera massa de manobra. Tomar cuidado com a formação de grupos 

dentro da ENEBio para não haver segregação. 

Colocou-se que o EREB/NE vai realizar um ato com o tema da Transposição do Rio São 

Francisco. Importante lembrar que o tema vem sendo discutido nas escolas e que as mesmas 

já estão informadas sobre o mesmo. 

Não há discussão de cultural e precisamos encará-la como algo que vai além de uma discussão 

de o que é cultura. 

Sobre a criação de uma rádio durante o ENEB comenta-se sobre a proposta da formação de 

uma rádio durante o encontro. Importância de contactar o CMI (Centro de Mídia 

Independente). 

 

4. P

or que ter vivência? 



É importante fazer uma análise das vivências que já aconteceram e ver se houve algum 

trabalho após a mesma. 

A vivência não é ruim, apenas não tem cumprido o seu papel. Em apenas um dia não dá para 

vivenciar aquele lugar. Se pensarmos a vivência apenas com o objetivo de sensibilizar talvez 

possamos pensar outra atividade que cumpra esse papel. Ver como exemplo uma jornada. 

O Maranhão teve problemas para discutir vivências, por achar complicado encontrar lugares 

para fazer as mesmas. 

Pel (UFS) conta suas experiências em vivências e acredita que a vivência parece turismo social. 

Acredita que não deve tirar vivência neste ENEB, mas sim diminuir o tempo e reduzir o número 

de vivências. 

Felipe (UFPB) comenta que na Paraíba já tem o turismo vivencial e acredita ser complicado 

bancar as vivências sabendo que elas não estão funcionando. 

Colocou-se que a vivência afeta mais a comunidade do que sensibiliza.  

Elkiaer (UEFS) coloque que a UEFS, apesar de bancar a retirada das vivências do EREB, acredita 

que no ENEB esta discussão tem que ser maior e traz a proposta de manter as vivências no 

ENEB Maranhão, garantindo um espaço no encontro para discutir vivências.  

É importante avaliar e perceber a viabilidade da retirada das vivências do ENEB Maranhão, 

principalmente por causa das mudanças e criação da AN para não haver um racha no 

movimento. A vivência é tática e por isso deve ser mantida, mas reformulada, porque do jeito 

que esta ela não serve. 

 

Discussão sobre ENEB (Grade Mínima) 

Houve uma discussão prévia nos grupos para que estes levantassem alguns espaços de 

importância no ENEB. 

Repasse dos grupos: 

- Abertura: apresentação das escolas e dos espaços, informações da comissão organizadora e 

divisão dos mutirões. 

- Duas mesas temas  

- GD e GT como processo de afunilamente. GDs encaminharem propostas para os GTs. 

- Espaço MEBio com dois períodos. 

- Assembléia 

- Cinebio 

- Congresso MEBio 



- Oficinas 

- Avaliação diária 

- Avaliação do encontro 

- Plenária final 

- Socialização dos GTPs 

- Cultural 

- Mini curso  

Depois da socialização dos grupos, abriu-se para uma discussão geral. 

Foi feita a leitura do e-mail da UFRJ para avaliar a proposta de não haver uma grade mínima, 

mas sim a obrigatoriedade de um seminário de construção coletiva todo ano. A partir disto 

acontece uma discussão sobre o que seria uma grade mínima e que a mesma não estaria 

dissociada de um seminário de construção coletiva. 

Todas as escolas presentes concordaram em haver uma grade mínima aliado a um 

seminário de construção coletiva obrigatório para construção do ENEB. A UNESP São 

Vicente se absteve. 

Quanto à formulação de uma Grade Mínima para os ENEBs, a UFPB e UNESP São 

Vicente se abstiveram. UFMA, UEMA, UEFS, UEL, UFS e UFV aprovam a formulação 

de uma grade mínima. 

Fica deliberado que o ENEB terá uma Grade Mínima. 

A UFV lança a proposta de que a Grade Mínima seja um esboço da do ENEB 2007. 

Somente a UFV é favorável a proposta. 

Lançou-se a proposta de uma Grade Mínima para o EREB Sul. UEFS, UFS, UEL, UEMA 

e UFMA concordam. UFPB e Unesp São Vicente se abstêm.  

 

Sobre a Grade Mínima do ENEB. 

Abertura 

 A discussão gira em torno da presença da apresentação das escolas dentro da abertura ou na 

cultural. 

Fica aprovado, por consenso, que na abertura vai conter a apresentação das escolas. 

Mesas 



Quanto à presença das mesas fica deliberado por consenso que a grade mínima terá 

pelo menos duas mesas temas. 

Congresso MEBio 

A UNESP Rio Claro propõe que o Congresso MEBio entre como grade mínima e a partir disto 

aconteça uma discussão sobre a entrada do congresso MEBio na grade levando em 

consideração que o mesmo é interessante por ser um espaço de socialização das realizações 

dos DAs e CAs. A discussão fica voltada para o fato deste espaço ainda ser experimental e o 

fato dele poder ser colocado no seminário de construção coletiva. 

 Encaminhou-se para a votação. 

Manter o Congresso MEBio na grade mínima: UNESP São Vicente e UFV. 

Não conter o Congresso MEBio na grade mínima: UFS, UFPB, UEL, UEFS, UFMA e UEMA. 

Proposta aprovada: não manter o Congresso MEBio. 

ASSEMBLÉIA FINAL 

Aprovado por consenso a presença da Assembléia Final na grade mínima. 

GD 

Aprovada a presença dos GDs sendo estes de aprofundamento de discussões. UNESP 

São Vicente se absteve. 

GT 

Aprovado por consenso a presença dos GTs, sendo estes com caráter de deliberação 

para Assembléia Final.  UNESP São Vicente se absteve. 

A UNESP São Vicente se absteve por não ter participado de nenhum evento com esta 

distinção entre GDs e GTs. 

Espaço MEBio 

Aprovado por consenso a presença do Espaço MEBio na grade mínima. 

Acontece uma discussão sobre a presença ou não de uma avaliação da AN dentro da grade 

mínima.  

Avaliação final e diária 

A UFS propôs a entrada de avaliação diária e final, mas com as discussões de que 

este espaço nunca aconteceu no ENEB. A UFS avalia e retira a proposta de que as 

avaliações entrem na Grade Mínima. 

Cultural 



Aprovada, por consenso, a presença da cultural dentro da grade mínima. 

 

Seminário de Construção Coletiva do ENEB 

Repasse da Comissão Organizadora do ENEB (UEMA e UFMA) 

A Comissão Organizadora, na pessoa de Dayse (UEMA), pede desculpas por não terem 

comparecido ao CONEBio na UERJ. Relata que não tem experiência em ENEB e que estão 

fazendo muitas coisas baseando-se no ENEB Viçosa. 

Fizeram repasse de que estão ocorrendo reuniões quinzenais entre a UEMA, a UFMA e o 

CEFET. No repasse, colocaram que o Restaurante Universitário da UEMA é gratuito e que isso 

pode ajudar no ENEB. A UEMA não tem muita estrutura física. Inicialmente a proposta de tema 

era “Luta, meio ambiente e educação, mas durante as reuniões das universidades o tema foi 

modificado para “Consciência, meio ambiente e educação”. Colocaram que existem lugares 

para correr atrás de patrocínio, mas que será difícil conseguir. 

Discussão sobre a forma de financiamento do ENEB. Quais são os patrocínios saudáveis? 

Pel (UFS) sugeriu que corramos atrás do contatos de ex-militantes do MEBio que estão dentro 

do Ministério do Meio Ambiente e parcerias com Governos, não ferindo o princípio de 

autonomia do MEBio. 

Baunilha (UFPB) sugeriu correr atrás do MEC e do CESE, órgão da igreja católica que financia 

eventos. 

Sê (UEL) falou que tem um contato da UEL no setor de aprovação de projeto no IBAMA. 

Dayse (UEMA) falou que tem um professor do Departamento de Biologia da UEMA que 

também está no IBAMA e que pode facilitar alguma coisa. Colocou também a questão dos 

Sindicatos, como a Associação Docente da UEMA e da UFMA. 

Pel (UFS) sugeriu que as escolas contribuíssem com algumas coisas, como canecas, cartazes, 

etc. Colocou que a AN pode encaminhar junto com a Comissão Organizadora a construção do 

projeto e viabilização do que for necessário pra conjuntamente com a CO correr atrás de 

patrocínio. O projeto tem que está pronto daqui a um mês (contando do final do CONEBio). 

Foram colocadas ainda algumas propostas de possíveis patrocinadores: Banco do Brasil, Caixa 

Econômica, Banco do Nordeste, ONGs, SESI e SENAI. 

Elena (Unesp) questionou sobre a possibilidade do dinheiro que falta ser repassado pela USP e 

pela UFRGS não poder ir direto pro Maranhão.  Esse dinheiro está vigorando regido pelo antigo 

estatuto? Colocou a proposta de que o repasse dessa grana seja repassado pro Maranhão pra 

começar a tocar o trabalho do ENEB.  

Elena retirou sua proposta. 



Tiaguinho (UFS) propôs que determinássemos um valor desses repasses do EREB USP e ENEB 

Porto Alegre para o ENEB Maranhão e o restante iria para o Fundo Nacional. 

Aprovada por unanimidade a proposta de Tiaguinho. Os valores são de até R$ 2500,00 para o 

ENEB. Caso o repasse seja menor que esse valor, vai todo para o Maranhão. Acima de R$ 

2500,00, o restante vai pro Fundo. 

 Elena (Unesp) solicitou que uma parte da grana fosse repassada pro EREB/SE. 

 

Discussão do Número de participantes no ENEB 2008. 

Dayse (UEMA) colocou que é possível construir para 600 pessoas. 

 O CONEBio aprova a construção para 600 pessoas, deixando claro que a escola sede 

pode ampliar as vagas. 

Colocou-se a importância de deixar claro no sítio do ENEB que o encontro tem limite de vagas. 

Pel (UFS) propôs que só seja permitida a inscrição de um ônibus por escola, no 

máximo.  

Proposta APROVADA. 

Dayse (UEMA) propôs a realização de um Seminário de Construção do ENEB no Maranhão. 

Alegou que seria muito bom já que a galera do Maranhão é bastante nova. 

Elena (UNESP) perguntou se o CONEBio não teria mais função , no que diz respeito a parte da 

construção coletiva do ENEB. 

Pel propôs manter a proposta de discussão da pauta do CONEBio e fazer um espaço no 

Maranhão tendo em vista que a galera é bem nova. 

John (UFV) colocou da importância de todas as instâncias estarem presentes nesses espaços 

coletivos do MEBio. Sugeriu pensar punição pra galera. 

Baunilha (UFPB) acha que pode rolar um espaço, tipo uma passada no Maranhão e que não 

precisa ir todas as escolas. 

Pel (UFS) propôs que as pessoas que forem ficar em Aracaju após o CONEBio 

elaborem uma proposta de passada para ser apresentada na primeira reunião virtual 

da AN e que no final do CONEBio se pense uma proposta de data para realização 

dessa reunião da AN. 

Proposta aprovada por consenso. 

 

Discussão do tema 



Acontece uma discussão acerca do eixo que o maranhão trouxe: Educação e Meio Ambiente. 

Pel (UFS) propõe que o tema seja em cima deste eixo, mas que seja ligado a políticas públicas 

em educação e meio ambiente.  

A partir disto ocorreu uma discussão se o tema não ficaria muito abrangente e complicado de 

interligar os dois. Além disso, o Encontro pode levar o espaço de organização do movimento 

pela formação da AN e a necessidade de avaliação desta. Colocou-se a preocupação de não 

fazer um encontro muito denso fazendo com que os encontristas acabem não acompanhando 

as discussões. Leva-se em consideração que esta preocupação pode ser um problema de 

metodologia dos espaços de discussão e não do tema. 

A discussão começa a girar em torno de que a biologia não vem discutindo sobre meio 

ambiente e a problemática do papel do ENEB de ser ou não espaço de formação e de que pode 

ser possível interligar educação e meio ambiente. 

Propôs-se os eixos Educação, Meio Ambiente e Saúde, mas na discussão acredita-se que a 

discussão de Saúde não deve ser um ponto prioritário para esse ENEB. 

A proposta de tema para o ENEB, aprovada por consenso, é que os eixos de 

discussão devem girar em torno das políticas ambiental e educacional. 

 

Sábado (12/01) – Manhã 

 

Construção coletiva do ENEB (Abertura e Mesas). 

METODOLOGIA 

• Abertura 

• Mesas temas (metodologia e tema) – Discutir tema, importância, objetivo e 
metodologia.  
 

A metodologia desse espaço será a seguinte: no grupão será decidido o tema das duas mesas. 
Feito isso, o grupo será dividido em dois grupinhos e cada um ficará responsável por definir pra 
cada mesa: importância do tema pro ENEB e pro MEBio, objetivo, metodologia e possíveis 
nomes.    
 

• A

bertura 

Aberturas ultimamente não têm tratado do tema do ENEB. É uma boa metodologia trabalhar 

com a sensibilização das pessoas.  

Tentar manter a abertura mais leve, pois as pessoas terão acabado de chegar de viagem. Ex: 

mística com a apresentação superficial do encontro. 



Apresentação do encontro detalhada no dia seguinte, junto com separação dos mutirões já 

que na primeira as pessoas estarão cansadas e nem todas as escolas terão chegado. 

O trabalho bem feito da abertura é importante, uma vez que é o primeiro contato das pessoas 

com a Comissão Organizadora, com o tema do ENEB. Esse contato é primordial para o resto do 

encontro. 

É importante deixar claro que a CO não se restringe à escola sede e que  todos são 

responsáveis pelos espaços. 

- O que a CO deve expor num primeiro momento? Mutirões na primeira noite ou na manhã do 

primeiro dia? 

Não ter reunião dos mutirões no primeiro dia pode atrasar o início das atividades dos mesmo 

no sai seguinte. 

Espaço dos mutirões de manhã para ter identificação das pessoas com os mutirões, de forma a 

se reunirem e se sentirem parte dos mutirões como uma unidade. 

A metodologia do espaço que vai potencializá-lo, de forma que não necessariamente será um 

espaço vago. É necessário encarar os mutirões como um espaço educativo. 

Não extrapolar na primeira noite, pois as pessoas não estariam com os olhos tão voltados para 

esse espaço. Estreitar relação CO/enebianos na manhã seguinte. 

Espaço de formatura para criar unidade do mutirão. Ex: Congresso da florestal. 

Reunião na primeira noite para dar instruções sobre horários e estrutura e no segundo dia o 

mutirão se reunir para criar a unidade. Proposta retirada. 

Deixar brechas na grade para trabalhos dos mutirões. 

 

DELIBERAÇÕES PARA ABERTURA NA PRIMEIRA NOITE 

Mística na abertura. 

Apresentação das delegações.  

Apresentação básica do ENEB (estrutural). 

Encontro dos mutirões e apresentação do ENEB na primeira manhã.  Importante uma breve 

discussão sobre autogestão no primeiro espaço do mutirão. 

Importante que a Comissão Organizadora exponha as dificuldades de estrutura na 

apresentação do ENEB, para minimizar os impactos sobre a CO. 

É importante que as escolas presentes no CONEBio se vejam como CO. 

Proposta de que os/as coordenadores/as dos mutirões façam a alvorada na primeira manhã. 



É importante que descentralize da CO a execução e elaboração de alguns espaços. 

John (UFV) coloca que a falta de objetivos pré-definidos para o encontro pode dificultar a 

montagem dos espaços. 

Colocou-se que o objetivo já tinha sido definido ontem, na discussão do tema. O objetivo não 

seria organizar movimento e sim tirar bandeiras para os temas trabalhados. 

O objetivo dos encontros é diferente do objetivo de um encontro, ser para todos os 

estudantes de biologia (e outros objetivos discutidos nos cartazes são gerais); mas o que se 

espera para o último dia, na assembléia final, o que esperar do processo do ENEB como um 

todo? 

Discussão sobre objetivos do ENEB, de acordo com discussão de ontem. 

Os objetivos gerais do ENEB 2008 são: 

• P

osicionamento da ENEBio sobre as políticas ambiental e educacional atuais; 

• A

valiação da ENEBio. 

 

Retomada da programação das discussões 

• P

rimeira manhã do encontro 

 

� A

presentação do ENEB  

Ficaria a cargo da escola sede, pois é a única a saber sobre a realidade estrutural e 

política do local, portanto não será debatida agora. 

 

� R

eunião dos mutirões  

- Pontos a serem abordados: 

. Função do mutirão no encontro. 

. Abordar a unidade do mutirão e organização de encontro, resultando em algum material 

(grito de ordem, por exemplo). 

Colocou-se a proposta de discutir autogestão nessa primeira reunião do mutirão. Houve 

discordância e colocou-se que não daria para debater autogestão pois a mesma seria uma 

forma de organização. Como as pessoas ainda não estão organizadas é mais interessante 

discutir participação. Lançou-se a proposta de iniciar uma discussão sobre participação nos 

mutirões. Colocou-se que o debate de participação pode não ser atrativo para a maioria dos 



estudantes, mas está inteiramente ligado ao tema do ENEB  e que seria uma ação tática casar 

participação e organização com o tema (escala local-mutirão e escala geral-atuação da ENEBio 

nas políticas ambiental e educacional). Propôs-se introduzir o tema participação de uma forma 

mais ampla e durante o encontro desenvolver o debate de participação nas políticas 

abordadas nos outros espaços. Aline (UFS) colocou como sugestão a discussão sobre 

Participação dentro dos mutirões serem baseada em um livro chamado “O que é 

Participação”. 

 

Deliberação de quantas Mesas no ENEB 2008 e suas abordagens  

- O ENEB 2008 deverá ter, no mínimo, duas mesas, sendo uma mesa-tema e outra ligada aos 

GDs e GTs.  

- Depois da discussão sobre as vivências, avaliar se há possibilidade de colocar mais uma mesa. 

 Abordagem das mesas 

Primeira mesa:  

- Histórico das políticas públicas de forma geral e das políticas ambiental e educacional mais 

especificamente. Importante ter cuidado para não fragmentar o tema. 

- Foi colocado a preocupação com relação aos palestrantes fugir do tema. Caso algum 

palestrante não corresponda ao que esperamos para a mesa, puxar as discussões dentro dos 

mutirões. 

- Algumas coisas importantes colocadas: ver a possibilidade de colocar palestrantes que 

tenham um contato prévio para que elaborem melhor suas falas conjuntamente; pensar em 

um espaço de discussão aberto junto com os palestrantes após a discussão nos mutirões; os 

coordenadores dos mutirões terão que cumprir o papel de ligar os temas colocados pelos 

palestrantes. 

-Tratar sobre reforma universitária, especificamente REUNI (coleta de vídeos). 

- Os nomes para a mesa-tema podem ser a cargo da escola. 

- Metodologia da mesa: 30 minutos para cada palestrante, sendo que serão 3 palestrantes e 

um estudante para mediar o debate. Divisão em mutirões, com 1 hora pra discutir. Retorno à 

plenária e mais uma hora e meia para discussão. 

- A última fala deve feita pelo estudante que estiver compondo a mesa. 

- Após a discussão sobre a mesa tema, voltou-se para a discussão de quantas mesas teriam no 

ENEB. Foram colocadas duas propostas: 

 1 - Proposta de duas mesas. 



2 - Proposta de três mesas: uma primeira mesa, mais ampla, que inicie o debate sobre as 

políticas públicas e as políticas ambientais e educacionais. Depois, em outras duas mesas, 

aprofundar a discussão sobre a política ambiental e política educacional.  

A discussão caminha para quantas mesas haverá. 

Consenso de que haverá mais duas mesas, totalizando três, sendo que uma para 

tratar de política ambiental e outra para política educacional. 

 

Discussão sobre a segunda mesa: Políticas Ambientais 

- Pontos a serem abordados: relação homem/natureza; contexto da educação ambiental, que 

está relacionado com a visão da natureza; análise das políticas públicas brasileiras. 

- Interessante colocar duas visões. Por exemplo, uma instituição e um movimento social 

(ex:IBAMA e MAB), preservacionista e conservacionista. 

- Colocar um estudante para interligar as visões e fazer uma análise mais abrangente. 

- Fortalecer o debate nas escolas antes do ENEB, para ser mais propositivo. 

- Metodologia: elaborar perguntas geradoras que casem o MEBio com as abordagens da mesa. 

 

Discussão sobre a terceira mesa: Políticas Educacionais 

-Duas visões sobre o tema, com uma terceira pessoa relacionando com a política educacional 

brasileira. 

-Duas visões que poderiam ser MEC (visão do sistema), Roberto Leher  e Mauro Iasi (processo 

de formação de consciência na educação). 

- Metodologia: pensar em uma mística para abrir o espaço da mesa e deixar o estudantes mais 

sensibilizado para iniciar o espaço. 

 

Sábado (12/01) – Tarde 

 

Construção coletiva do ENEB (Continuação) 

O espaço retomou um pouco a discussão da manhã sobre as mesas do ENEB. 

1-MESA TEMA 

Discussão pendente sobre quem vai compor a primeira mesa. 



Colocou-se a proposta dos nomes de Michael Lowy e Roberto Leher para o debate sobre as 

políticas educacionais.  

Foi colocado que talvez o nome de Michael Lowy fosse mais interessante para a mesa que 

tratará sobre as políticas ambientais, visto que ele tem um bom debate sobre o 

Ecossocialismo.  

Levantou-se a possibilidade de buscar alguns nomes dentro da Biologia: Felipe Aléssio (PE), 

Vitim (MG). 

Colocou-se a preocupação em chamar nomes muito visados. Talvez pudéssemos pensar em 

nomes do próprio MEBio. 

Levantou-se o nome de Guillermo Foladori para a discussão das políticas ambientais.  

Foi colocado que é muito importante que conheçamos as pessoas que estarão na mesa. 

Precisamos saber o que a cara pensa ideologicamente para não nos decepcionarmos com a 

abordagem da pessoa. 

 

2-MESA DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

Defendeu-se que a mesa de Políticas ambientais viesse antes da de políticas educacionais. 

Temos que pensar qual pressuposto de educação vamos defender. 

Ver a possibilidade de colocar alguém do MEC e alguém do ANDES para compor essa mesa. 

Colocou-se que as políticas educacionais que estão postas influenciam o comportamento dos 

professores de ciências. As escolas surgem como reprodutoras da ordem vigente. Pesquisar 

nomes interessantes e ler materiais a respeito dos nomes escolhidos. Proposta de que a Mesa 

de Políticas Ambientais seja antes da de Políticas Educacioais. 

Levantou-se a proposta do nome de Marilena Chauí para uma exposição inicial e depois abrir 

para a discussão.  

Propôs-se que os nomes para compor as mesas do ENEB sejam tirado na reunião virtual da AN 

ou durante a passada que será realizada pela AN no Maranhão. 

Propôs-se que pensássemos uma metodologia diferente para as três mesas. 

PROPOSTA DE METODOLOGIA ACEITA PARA A MESA DE EDUCAÇÃO: Uma hora de 

discussão nos mutirões, meia hora para uma intervenção (pode ser uma mística), 

meia hora para cada debatedor e em seguida abre para o debate aberto. 

PROPOSTA DE PALESTRANTES: um nome do ANDES e outro nome do MEC. 

3. MESA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS 



Nomes: fazer uma pesquisa do autor que Samashi utilizou no texto dele e ver possibilidade da 

presença da Ministra do Meio Ambiente. 

Metodologia:  

Proposta 1: iniciar o espaço com um vídeo, depois os palestrantes fazem uma 

explanação, depois abre-se para discussão nos mutirões e para finalizar, abre-se para 

o debate geral. 

Proposta 2: ter diferentes notícias de jornal nos mutirões para debates atuais sobre o 

tema, depois ir para a exposição dos palestrantes e por fim abrir para o debate geral. 

PROPOSTA 2 APROVADA POR CONSENSO.  

4. GDs 

Pela discussão do dia anterior, foi proposto que colocássemos poucos temas (oito) gerais para 

os GDs.  

Houve um debate sobre esta proposta e sobre a quantidade de GDs e GTs. 

Colocou-se a proposta de diminuirmos a quantidade dos grupos mas mantermos a mesma 

quantidade de GDs e GTs. 

Deu-se a proposta de que os GDs fossem mais específicos dentro de uma categoria mais 

abrangente e com discussões mais teóricas e que os GTs fossem como uma plenária com 

socialização e tirada de encaminhamento.  

Importante ressaltar que a metodologia dos GDs e dos GTs servirá para que a Enebio possa se 

posicionar em determinados assuntos específicos este ano. Pensar em um número reduzido de 

temas para que não tiremos milhões de deliberações e a ENEBio acabe por não fazer nada. 

Exemplo de como poderia ficar a metodologia: colocaríamos três GDs, um sobre Transposição, 

outro sobre as barragens e outro sobre o MAB e depois teríamos um GT para discustir um 

tema mais geral como Recursos Hídricos. 

- METODOLOGIA DOS GDs 

Relacionados ao tema do ENEB. 

Haverá uma relatoria de cada GD onde estará escrita toda a discussão. Uma comissão 

organizaria estas relatorias e seriam encaminhadas para os GTs para dar embasamento ao 

mesmo. 

5.  GTs 

Foi consenso que os GTs não votariam sobre o tema, mas ficaria encarregado de enxugar o 

tema e levar uma proposta concreta a ser aprovada na Assembléia Final. 



Importante que os GDs e GTs tenham bons coordenadores e relatores e que os mesmos sejam 

bem preparados. 

Importante que os GTs encaminhem as propostas para as mesmas serem sistematizadas antes 

da Assembléia. 

Fazer com que nos GTs os encaminhamentos tenham relação com a Carta de Princípios da 

ENEBio. O Coordenador deve conhecer a Carta de Princípios da ENEBio. 

Foi dada a proposta de discutir Opressões nos GDs, mas a proposta foi retirada, pois colocou-

se que esse debate poderia entrar em outro espaço do ENEB. 

Cebola (UEFS) acha que o tema de emancipação humana não caberia em um GD, mas sim no 

tema de um encontro devido a polemica, ao amplo debate que se poderia estar travando em 

cima. 

- TEMAS DOS GTs 

1. GT Recursos hídricos: Ligado a três GDs (Transposição, Matrizes Energéticas/Energia Hídrica 

e Privatização das águas). 

2. GT Biologia e Transformação Social: Ligado a três GDs (Agroecologia, Ciência: Conhecimento 

Popular x Conhecimento Científico e Reflexões e críticas sobre a atuação local e global). 

Avaliou-se se cabia ou não o debate sobre as Reflexões e críticas sobre a atuação local e global. 

Colocou-se que isso pode levar a uma fragmentação, mas o GD foi aprovado. 

3. GT Educação: Ligado a três GDs (Educação no Ensino de Ciências e Biologia, Mercantilização 

do Ensino e Extensão Institucional x Extensão Popular).    

4. GT Biodiversidade: Ligado a três GDs (Aquecimento Global, Monoculturas e Biologia da 

Conservação e Comunidades Tradicionais).   

6. CULTURAL 

Colocou-se a importância de uma discussão do que encaramos como Cultura e que a Cultural 

não deve ser apenas um espaço de integração. Ressaltou-se a importância de não só mostrar a 

cultura local, mas também o contexto das Comunidades. 

Questionou-se como colocaríamos um espaço de discussão sobre Cultura nos horários em que 

a maioria das pessoas estão cansadas. 

A idéia de socializar as Culturas é interessante, mas não precisa estar presente em todas as 

Culturais. 

A discussão sobre a Cultura não precisa ser um espaço de explanação, mas os encontristas 

precisam entender que a Cultural não é só festa! Uma exposição, sobre o que se passa naquele 

lugar. 



Questionou-se se seria uma explanação da comunidade sobre o grupo folclórico (por 

exemplo)? 

Cebola (UEFS) colocou que no CFPBio/NE 2008 iriam fazer uma discussão de cultura, já que há 

uma venda da cultura, há um choque de culturas nos Encontros e tudo que fazemos e 

pensamos é fruto de uma origem cultural. Cultura estreita os laços, fazer Cultural em outros 

moldes (só uma estrutura de palco e tal...). Interagir com o artista. 

Colocou-se que muitas vezes a cultura é padronizada. Levantou-se a proposta de exibir curtas 

nos dias do Encontro e que as Escolas mostrem o que elas encaram como Cultura. Não 

devemos “politizar” a Cultura, sempre procurar um cunho político em tudo. Ir além disso já é 

forçar. 

Levantou-se a proposta de que cada mutirão tenha contato com um grupo folclórico e produza 

algum material para expor no Encontro ou que cada delegação leve algum costume da sua 

região. 

Colocou-se a proposta de que os espaços a noite sejam mais “light”, sem mega estrutura de 

SHOW, onde as pessoas possam conversar. Cultural tem que ser livre, espaço de crescimento 

de calouros no Encontro. Que a cultural seja realizada num espaço que disperse, mas que 

agregue (fisicamente e afins). Cultural não é só show. 

Levantou-se a proposta de que em cada cultural seja usada uma metodologia diferente 

(bandas, palco livre, grupos folclóricos). 

A decoração do próprio Encontro pode trazer as características (culturais, comportamentais, 

etc). Expor textos que expressem o que se encara como Cultura, a forma política está 

relacionada também em como expomos. Que não ultrapasse duas apresentações. 

Proposta de que as culturais tenham dias temáticos e que não perca o caráter de relaxamento.  

Proposta de que o tempo da Cultural seja limitado. 

Proposta de montagem de um Centro Cultural Permanente. 

A discussão sobre as Culturais se encerrou e nada foi deliberado. A idéia era colocar alguns 

elementos a serem debatidos e amadurecidos e considerados pela CO do ENEB. 

 

Sábado (12/01) – Noite 

 

A pauta foi trocada: ao invés de discutir vivências e ato, discutiu-se Assembléia e Cinebio. 

Assembléia 

Proposta de que a Assembléia não seja no último dia. 



Proposta de que a Assembléia comece na sexta à noite. (Aprovada) 

Lançou-se uma proposta para complementar a já aprovada de que não tenha cultural 

na sexta. Colocou-se que a cultural seja light e para a revelação do anjo e que o 

espaço da cultural fique aberto pra galera não ficar festando  no alojamento, 

dificultando o descanso da galera. A CO não vende bebida nesse dia. (Aprovado) 

Metodologia da Assembléia – Garantir uma mesa que cumpra bem a função de coordenar a 

assembléia.  

Garantir um data show pra facilitar a visualização das propostas a ser votadas. 

Lançou-se a proposta de que a CO mande junto ao material do pré-eneb algo que fale sobre a 

necessidade das escolas trabalharem entre os enebianos/as o respeito aos espaços do 

encontro e a galera que ta participando. 

A pauta da assembléia deve ser aprovada no começo da mesma. 

Mandar junto ao material um texto que enfatize a importância das delegações ficarem até o 

final da assembléia. 

 

A discussão foi interrompida por motivos de exaustão e reorganizou-se a ordem das discussões 

para o domingo. 

1.  Vivências 

2. Curso de coordenadores 

3. CFPBio/NE 

4. Fundo nacional  

Por último, saiu o indicativo de que o ENEB seja na primeira quinzena de Setembro.  

 

Domingo (13/01) – Manhã 

 

VIVÊNCIAS 

Como Dayse (UEMA) teve que ir embora antes do fim do CONEBio, a escola deixou uma carta 

colocando sua opinião e justificativas em relação ao espaço de vivências no encontro.  

Pel (UFS) acredita que a proposta que foi colocada pela UEFS em um momento não oficial do 

CONEBio seja a melhor proposta para as vivências. Que não se tire as vivências este ano, e que 

possamos fazer um numero bem reduzido de vivências, cerca de 5 ou 6, para muitas pessoas. 

 

Colocou-se que devemos rediscutir o caráter das vivências antes de pensarmos em retirá-las. 



 

Foi colocado que as vivências normalmente trazem um nível de stress bem grande e que se 

colocarmos vivências para um número muito grande de pessoas isso pode virar um caos e ser 

muito mais estressante. Para não correr este risco as vivências precisariam ser muito bem 

amarradas e fazer isso de forma organizada é bem complicado. Parece até uma massificação 

do encontro, de maneira extremamente anti-didática. 

 

Chegamos a um impasse já que a UEMA coloca a inviabilidade de construir vivências da 

maneira que era construído antes e outras escolas presentes pensam que a vivência precisa 

existir. 

 

Foi proposto que fizessem algumas jornadas e algumas vivências. 

 

Foi colocado que a discussão está vaga e superficial e foi proposto que encontremos 

um objetivo para as possíveis vivências no ENEB MARANHÃO para que, a partir daí, 

trabalhemos a viabilidade de construir este espaço e que tipo de metodologia pode 

ser usada. (Aprovado)  

 

Começa a discorrer sobre os objetivos das vivências: 

 

Colocou-se que a discussão tem que ser feita de forma geral e não específica do ENEB 

Maranhão, já que está em “cheque” se teremos ou não as vivências neste ENEB. 

 

Para alguns a vivência cumpre o papel de integração, para outros ela sensibiliza sem um 

objetivo concreto e de forma muito passageira e que não há como pensar que impactos 

positivos as vivências podem trazer ao MEBio. 

 

Colocou-se que sensibilizar não é mudar de uma hora pra outra. A sensibilização é um pontapé 

inicial de mudança, muitas vezes individual, mas ainda assim muito importante. O objetivo da 

vivência é um pouco mais do que intervir na realidade que você visita, mas sim conseguir 

transpor as experiências vistas na vivência colocando-as na sua vida, na sua organização e no 

seu coletivo. 

 

Outro problema colocados com relação as vivências é que nos preparamos para a vivência mas 

não preparamos as comunidades que nos recebe. Colocou-se que no ENEB 2007 (UFV) as 

vivências foram avaliadas pelas comunidades. 

 

Questionou-se o que o MEBio fez pelos lugares que já fez vivência e que passam por 

problemas ambientais extremamente ligados a biologia? Então a questão é: qual é mesmo o 

objetivo da vivência?  

 

Colocou-se que um dos caminhos das vivências deve ser a não intervenção na realidade 

visitada. 

 



Propôs-se que hajam alguns GDs relacionados diretamente com as vivências que vão ocorrer. 

Com uma lista de presença se “controlaria” a participação das pessoas e iria se garantir o 

aprofundamento daqueles encontristas no assunto. Assim os participantes da vivência terão 

um contato teórico com a realidade e depois um contato de vivência mesmo. 

 

Questionou-se se as vivências têm só o papel de sensibilização e colocou-se que talvez 

pudéssemos pensar em fazer as vivências de acordo com as bandeiras do movimento de 

biologia. 

 

As vivências parecem circo e a galera não se sensibiliza e nem conscientiza. Pensar qual o 

impacto que a gente leva para as pessoas da comunidade quando levamos pessoas 

despreparadas para comunidades. Considerando isso, foi proposto que sejam tiradas as 

vivências das comunidades. 

 

Colocou-se que as vivências poderiam ser pensadas em comunidades organizadas para servir 

de exemplo para o MEBio. 

 

Questionou-se novamente quais os objetivos das vivências e quais os resultados que elas 

trazem e colocou-se que a galera tem que ir para ver a “bagaceira” nas vivências. 

 

Pensar na possibilidade dos GDs serem aliados às vivências e seguir as bandeiras da ENEBio. 

 

Foi colocado que vai ser complicado todo mundo ir para as vivências, porque é meio 

complicado colocar muitas pessoas no espaço. Provavelmente não teremos vivências para 

todas as pessoas e talvez possamos pensar no papel que o ELO (Espaço de Livre Organização) 

possa cumprir nesse dia. 

 

Se não for ter vivência para todo mundo temos que pensar o que faremos: colocar o valor 

diferenciado para quem for para as vivências e informar para a galera. Precisamos garantir um 

espaço no ENEB para discussão com a base sobre vivências. 

 

É importante pensar que um valor diferenciado no preço das inscrições pode provocar 

exclusão dentro do ENEB. 

 

Outro ponto importante a ser considerado é que isto vai causar muitos problemas estruturais 

para a CO e precisamos estar preparados para isso. 

 

Acontece o debate em torno do custo do evento quanto ao valor diferenciado e quanto ao alto 

valor dos encontros e passa-se a discutir a metodologia das vivências. 

 

Proposta aprovada: O ENEB do Maranhão terá vivências. Todas as escolas, exceto a 

UFS, votaram a favor da proposta. 

 

Proposta aprovada: Que a socialização das vivências seja com os próprios “seres 

vivos” das vivências. 



 

Proposta aprovada: Que as vivências terão apenas um dia de duração. 

 

O CONEBio deixa como indicativo que a Comissão Organizadora busque vivências 

quem estejam ligadas a comunidades organizadas. 

 

Discussão acontece em torno da proposta de as vivencias serem diminuídas e com mais 

pessoas, e que não tenha vivencias para todo mundo. 

 

Proposta aprovada: Que a Comissão Organizadora faça um levantamento de quantas 

pessoas eles suportam nas vivências e dessa forma definam quantas vivências terão. 

 

Proposta aprovada: As inscrições terão o mesmo valor para todo mundo. 

 

CFPBio-NE 

 

Foi feito um repasse da decisão da UEFS de adiar o curso com a leitura da carta que a escola 

produziu acerca do adiamento do mesmo.  (Anexo 3). 

 

Colocou-se que o número reduzido de inscritos levou a decisão de adiamento do curso. Isso 

acarretaria em problemas estruturais, visto que tinham fechado a estrutura para 80 pessoas 

junto a UEFS e ao MST. Colocou-se ainda que a grana repassada pela AR não teria como ser 

devolvida pois já tinha sido utilizada para garantir a estrutura do curso. A pouca mobilização 

dos estudantes para ir ao curso foi problemática. Dos 10 inscritos, apenas 05 eram do 

Nordeste. Além disso, a UEFS teve um prejuízo com a não vinda de militantes de Feira para o 

CONEBio por causa da demanda do  CFPBio. O cancelamento da PB e AL, a redução do número 

de pessoas de SE e as poucas pessoas da BA foi um problema que surgiu de última hora. 

Parece que o adiamento do curso mostra a desarticulação do MEBio no Nordeste. O EREB/NE 

decidirá sobre o assunto. A não realização do CFPBio/NE também traz um impacto para as 

outras regiões do Brasil, visto que as escolas que estão organizando o CFPBio/SE e Sul iriam 

participar do CFPBio/NE. As escolas precisam avaliar porque não enviaram militantes. 

 

Depois das colocações feitas pela UEFS, abriu-se para o debate. 

 

Colocou-se que Sergipe ainda não fez uma avaliação e que conversou superficialmente com as 

pessoas que estão no CONEBio. Colocaram que a desmobilização não ocorreu por ser no inicio  

do ano e que faltou organização da escola e compromisso dos militantes que estavam 

interessados em participar do curso. 

 

Foi colocado que a não realização do curso é um problema bem maior do que a falta de 

organização das escolas e que pode ser um reflexo do refluxo que o MEBio passa no Nordeste. 

 

A UEFS colocou que assumiu uma posição branda e que a questão do refluxo é muito séria 

dentro do MEBio. Falta disposição da militância. Isso pode ter um reflexo negativo nas outras 



escolas que estão construindo o curso. O Nordeste tem que começar a refletir sobre sua 

atuação. Problema de organização dos coletivos, já que existem condições para fazer 

movimento. Preço da inscrição e localidade não foi fator determinante. A preguiça militante, 

sim.  

 

É preciso avaliar a conjuntura do MEBio no Nordeste, a metodologia de divulgação e 

comunicação. As inscrições deveriam ser de pessoas e não de grupos e parece que as pessoas 

não estavam empolgadas para ir ao curso.  

 

A UEFS colocou que talvez tenha ocorrido um erro na estratégia de comunicação. Avaliaram 

que era mais fácil o Centro Acadêmico fazer essa discussão das inscrições do que as pessoas 

individualmente.  

 

Foi colocado que o erro não foi de comunicação, visto que o curso de Sergipe teve uma 

divulgação mais falha e teve mais gente. 

 

Colocou-se que o fato de irem pessoas avulsas como foi em Viçosa pode ser problemático. 

Temos que refletir para quem estamos fazendo os cursos de formação. 

 

Julicka (UFV) colocou que o curso em Viçosa não foi tão aprofundado, mas teve um impacto 

muito positivo. Temos que pensar a forma de divulgação, visto que não dá para depositarmos 

toda a comunicação nos CAs/DAs. 

Colocou-se que é importante pautar o movimento dentro dos CAs, já que são estruturas 

importantes e precisamos refletir sobre como usar essas estruturas. 

 

Levantou-se, novamente, a questão do refluxo dentro do MEBio colocando-se que as pessoas 

mais velhas no movimento não estão assumindo as responsabilidades que lhe cabem. O que 

ocorreu foi o afastamento pelo afastamento e faltou fazer um bom trabalho de base. As 

pessoas enxergam o ME com uma temporalidade ridícula. As pessoas mais velhas deveriam ter 

se tornado ponto de referência para as pessoas mais novas. Talvez ainda haja tempo de 

chamar as pessoas mais velhas à responsabilidade. 

 

Colocou-se a dúvida sobre a permanência das pessoas mais velhas dentro do movimento, de 

forma que isso pode vir a acomodar os mais novos e criar uma dependência. 

 

Depois dessa colocação, citou-se que não pode haver uma relação de dependência, mas 

também não pode rolar uma relação de abandono, considerando que as pessoas precisam se 

auto-avaliar se auto-criticar.  

 

É preciso fazer uma avaliação e uma discussão sobre os indivíduos e o coletivo: até que ponto 

a individualidade fere o coletivo? Como respeitamos a individualidade?  

 

Questionou-se que pontos perpassam o CFPBio e se essa discussão caberia dentro do Conebio. 

 



Respondendo ao questionamento, foi colocado que a questão do CFPBio caberia mais ao 

COREBio, para avaliar como está a região. 

 

Sugeriu-se que o pessoal da Unesp (Comissão Organizadora do II CFPBio/SE) visse a melhor 

estratégia para o CFPBio com o pessoal de Viçosa, já que o primeiro curso deu certo. 

 

Questionou-se como o Sul está pensando o CFPBio: qual o público alvo?  

 

Ressaltou-se que as pessoas mais velhas saem do processo de construção do movimento, mas 

não podem deixar de lado o processo de formação. Qual o papel das pessoas mais velhas? 

  

Para Pel (UFS) o CFPBio é o principal espaço do MEBio e não deve ser encarado como único 

espaço de formação política da militância. Temos que pensar outros espaços de formação seja 

nas escolas ou em nível nacional. Escolas que organizarão cursos chamar outros cursos e 

entidades. 

 

Colocou-se uma preocupação em relação co Curso: a ENEBio sabe o que quer com o curso? 

 

Van (UEL) colocou que visualiza características bem diferentes entre a UEL e Unesp com 

relação as pessoas que constroem o movimento. A ENEBio nunca foi tema específico nas 

conversas, mas implicitamente ela sempre esteve presente. No sul algumas pessoas tem 

preconceito com relação ao CFPBio achando que o mesmo tem um caráter doutrinador. 

Vemos o curso como um espaço de informação e não queremos dar um posicionamento ao 

curso. Dar subsídio para as pessoas pensarem e decidirem se querem ou não participar do 

movimento. 

 

Na Unesp também não se quer colocar um posicionamento, mas mostrar os dois lados. 

 

Colocou-se que quando construímos os dois primeiros cursos nós não tínhamos a estrutura de 

movimento que temos hoje (bandeiras e princípios) e ressaltou-se a importância dos cursos 

reforçarem as bandeiras e princípios do MEBio. 

 

Ressaltou-se que a construção histórica dos últimos anos dentro do MEBio de ter reforçado 

uma crítica muito severa a estrutura do movimento pode ter feito com que as pessoas mais 

novas ficassem mais desestimuladas. 

 

PROPOSTAS: Que saia uma carta justificativa sobre o cancelamento do CFPBio 

destinada ao MST do Conebio. 

 

Como a UEFS já tinha encaminhado a construção dessa justificativa para as entidades 

que iriam ser parceiras do Curso de Formação, nada ficou encaminhado. 

 

Fundo Nacional 



 

Alguns questionamento foram feitos acerca do Fundo Nacional. 

 

- O que fazer com os lucros dos encontros anteriores que ainda não prestaram conta? Essa 

grana entra na legislação do antigo ou do atual estatuto? 

 

- Os COREBios e CONEBios podem deliberar grana para os encontros se estiver no 

planejamento das articulações a construção dos mesmos? 

 

- O estatuto não diz nada com relação a não presença de AR. O que fazer com a grana do 

Encontro se não houver AR? 

 

Em cima disso, alguns esclarecimentos foram feitos: 

 

 - Quem decide se a grana da AR pode ir para a organização de encontro ou curso de formação 

é o COREBio. 

 

- Dentro do atual estatuto as escolas sede ficam com parte do lucro dos encontros. No caso 

dos encontros anteriores que ainda não prestaram contas, a grana deve ficar com o Centro 

Acadêmico. 

  

- As prestações de contas que se efetuarem depois da aprovação do atual estatuto, devem 

prestar contas de acordo com o mesmo. Ex: Quando o ENEB Porto Alegre fizer a prestação de 

contas ela deve obedecer aos critérios do atual estatuto. 

 

- Se houver CA regular o mesmo fica com 20%do lucro do encontro que realizou, caso 

contrário, a grana vai para a AN e fica retida para ser decidido o que fazer na próxima 

Assembléia (Regional ou Nacional). 

 

- Se não houver AR o repasse da grana será feito para a AN e o EREB decide o que fazer. 

 

- Se a AR for descentralizada (mais de uma escola em sua composição), o lucro do EREB deve 

ser dividido pelas escolas. 

 

Questionou-se de dentro da conjuntura de reorganização do MEBio, é positivo ter uma AR 

descentralizada. Em cima disso, colocou-se que caso a discussão surja em alguma região 

propor a metodologia de trabalho com as escolas satélites. 

 

Colocou-se que o fato da UFV não ter trazido a prestação de contas foi complicado, visto que 

vai atravancar os encaminhamentos da AN.  

 

Antes da aprovação das propostas, questionou-se como iríamos deliberar o uso da grana sem 

aprovação das contas do ENEB 2007? 

 

Questionou-se como contar com a grana do sul se não temos certeza se ela vem? 



 

Julicka da UFV informou que o lucro do ENEB foi de R$ 13.043,44. 

 

Colocou-se que aprovarmos as contas do ENEB 2007 sem a prestação poderia ser um suicídio 

político, já que algum grupo pode cair em cima da AN em virtude dessa prestação de contas. 

Estamos preparados para bancar um debate político sobre essa prestação de contas? 

 

Propostas: 

1) Aprovar, com ressalvas, as contas do ENEB UFV e arcar com os ônus que 

possam surgir, na perspectiva de não atravancar o andamento do MEBio, 

escrevendo um texto. 

2) Não aprovar as contas do ENEB UFV e arcar com os ônus do não andamento 

do MEBio; 

 

     

Foi feito um repasse por Julicka (UFV) acerca das contas do ENEB 2007. 

 

- Receita aproximada do ENEB: R$ 71 mil reais (inscrição +repasse da ENEBio* +patrocínio cfbio 

e crbio). * repasse da CO do ENEB Sergipe = R$ 2.700 reais; era para ter sido 3.500. 

- Gastos de aproximadamente R$ 58 mil, sendo que R$ 53.331,00 tem comprovação (recibo ou 

nota fiscal), ou seja, 91% dos gastos. 

- Saldo final de aproximadamente R$ 13 mil. 

  

Após esse repasse, as escolas reuniram-se para discutir a proposta de aprovação ou não das 

contas do ENEB 2007. 

 

Encaminhou-se para a votação: 

 

Proposta 1 – UFS, UFPB, U, então FAL, UFV, UEL, UFMA 

Proposta 2 – UEFS 

Abstenções – UNESP SV. 

 

Proposta 01 aprovada.  

 

Fica encaminhado que a carta será escrita na semana subseqüente ao Conebio, por Elena, Pel, 

Van, Tourinho, Denis, John. 

 

Proposta: Que a grana que vai ser repassada pelo Sul seja encaminhada para a Comissão 

Organizadora do ENEB 2008.  

 

Proposta: Depois da prestação de contas do Sul e de todos os repasses terem sido feitos de 

acordo com o estatuto atual para a AN, se houver grana que ultrapasse os 15 salários 

mínimos, repassar R$ 2500,00 para o MA. 

 



Proposta: Delegar a AN a função de avaliar as contas do ENEB UFV. 

 

Proposta: Repassar R$ 2.000,00 para o MA do lucro do ENEB da UFV e deixar o resto para 

tocar o movimento. 

 

Em cima dessas propostas fica deliberado que o dinheiro do ENEB Porto Alegre não 

deve ir para o Maranhão se for repassado antes do ENEB. Fica aprovado, por 

consenso, que o dinheiro do ENEB Porto Alegre será encaminhado para o Fundo 

Nacional, de acordo com o estatuto da ENEBio. 

 

 

Domingo (13/01) – Tarde 

 

O espaço da tarde foi para fechar algumas pendências sobre a construção do ENEB 2008. 

 

CURSO DE COORDENADORES: 

 

Julicka (UFV) falou um pouco sobre as intenções da UFV para o curso de coordenadores. A 

idéia do curso veio de outras entidades que já utilizam deste método para seus encontros e 

congressos. Foi discutida qual era a demanda para coordenadores, e colocada, durante a 

construção do ENEB. 

Van (UEL) que participou do Curso de Coordenadores do ENEB de Viçosa explicou como foi o 

curso de coordenadores, ressaltando que 4 dias de curso de coordenadores é muito pouco.  

Foi proposto que neste momento não devemos tentar construir o Curso de Coordenadores, já 

que falta muita organização para o ENEB, então a construção do curso fica muito distante. 

 

Linhas gerais para o Curso de Coordenadores do ENEB 2008: 

 

- Discussão sobre Participação e Organização, para que os coordenadores fiquem bem afinados 

na organização dos mutirões e espaços que irão coordenar. 

 

- Durante a escolha dos coordenadores tentar balancear no número de pessoas que já 

participam do movimento a tempos e calouros do movimento. 

 

- Que a metodologia do encontro não seja tão complexa quanto o de Viçosa para que o Curso 

de Coordenadores fique mais simples e dê mais liberdade e facilidade para os coordenadores. 

 

- Que o curso não seja muito curto para que as propostas do encontro e as metodologias 

possam ser bem trabalhadas com os coordenadores. 

 

- Será necessário um espaço que fomente a discussão sobre o tema da primeira mesa, já que 

neste espaço será necessária uma interligação dos temas. 

 



- Um espaço que mostre aos coordenadores os princípios e encaminhamentos da ENEBio. 

 

Encaminhamento: Que na passada que será feita no Maranhão este tema seja 

revisto para afunilar mais estas linhas gerais dando forma ao curso. 

 

 

ESPAÇO MEBIO: 

 

Colocou-se que neste espaço deverá ocorrer a avaliação do MEBio e da AN. 

 

É importante que o espaço seja de avaliação e proposição para que possíveis erros detectados 

na avaliação do MEBIO sejam sistematizados no próprio espaço. A metodologia do espaço tem 

que ser trabalhada de forma a ser dinâmica e propositiva. 

 

NOVOS ESPAÇOS PARA O ENEB: 

 

Para tornar a discussão do ponto mais rápida repassou-se todos os espaços da grade mínima 

aprovada nesse Conebio e os outros pontos aprovados para esse ENEB. Tudo isso foi colocado 

em um cronograma para facilitar a discussão. 

 

Espaços propostos: 

1. Espaço em que pudesse ser mostrada a situação da ENEBio de forma a aproximar os 

encontristas da entidade. A proposta é que seja dentro do congresso ENEBio se este 

espaço existir. 

 

2.  Proposta de Criação do ELO (Espaço de Livre Organização) que seria um espaço livre 

em que a galera poderia propor espaços de discussão ou espaços mais lúdicos. É 

importante que a C.O garanta a estrutura mínima necessária e o objetivo do espaço 

seria para galera se sentir fazendo parte e construindo espaços no ENEB. 

 

Em cima da proposta do ELO questionou-se se não viraria um espaço onde as pessoas iriam 

turistar. 

 

Colocou-se que o espaço poderá sim ser usado para turistar e que não podemos controlar os 

participantes. Isso pode até fazer com que o turismo nos outros espaços seja menor. 

 

Talvez a Comissão Organizadora possa propor um espaço também e que isso poderia 

acontecer a noite. 

 

O espaço mostra-se muito interessante porque pode fazer com que as pessoas se organizem 

livremente, sem auxílio da Comissão Organizadora. Se o espaço não acontecer será um reflexo 

da falta de organização da galera. 

 

Propôs-se oficinas relacionadas a cultural local e organizadas pelos participantes com auxílio 

das ARs e AN. 



 

O ELO deve ser pensado do meio para o fim do ENEB para que as pessoas possam se organizar 

e divulgar as atividades que forem propor. 

 

O espaço pode ser também um potencializador para a galera que sempre quer organizar algo 

dentro do Encontro (seja uma oficina ou um gd ou outros espaço qualquer). 

 

Como será um espaço novo não dá para prever como vai ser, mas é importante que a 

comunicação funcione: as pessoas precisam saber o objetivo do espaço e utilizar a 

comunicação para a divulgação do espaço. 

 

Questionou-se se o CINE ENEB faria parte desse espaço. 

 

Colocou-se que o cine ENEB poderia fazer parte da metodologia do encontro e não 

necessariamente no ELO. 

 

O ELO (Espaço de Livre Organização) fica aprovado como indicativo de espaço novo no ENEB. 

 

3. Avaliação diária: 

 

Fica aprovado como indicativo um espaço para à avaliação diária do encontro. 

4. Congresso ENEBIO: 

 

Questionou-se se o espaço vai permanecer na grade do ENEB ou não e propôs-se que isso seja 

discutido durante a passada que será realizada no Maranhão. 

 

Houve discordâncias e colocou-se que o espaço deve ter a metodologia repensada. 

 

Questionou-se o que não havia funcionado no espaço do ENEB 2007 e foi colocado que o 

espaço ficou largado com os espaços soltos e sem uma explicação do espaço. 

 

Fica como indicativo o Congresso ENEBIO na grade do maranhão. 

 

 

- Últimos encaminhamentos do CONEBio: 

 

- Reunião Virtual da AN com indicativo de data para 13/02/2008. 

 

- Uma das pautas dessa reunião é a proposta do Jornal trazida pela UFV. 

 

 

 



 

ANEXOS 

ANEXO 1: Texto sobre a Transposição do Rio São Francisco produzido pela UFAL 

A Transposição do Rio S. Francisco e o Neoliberalismo: 

O que uma coisa tem haver com a outra? 

Para compreendermos efetivamente as causas de uma determinada ação, é necessário 

tentar enxergá-la não de forma isolada, mas sim atrelada à dinâmica social que a provocou, 

bem como as forças sociais que se beneficiam e as que se prejudicam com tal atitude, 

identificando assim, os interesses postos em jogo. É isso que acreditamos ser fundamental 

para entender em que contexto se articula a transposição do Rio São Francisco. 

O neoliberalismo, longe de ser apenas um “jargão de esquerda”, é um movimento da 

economia global que, para restabelecer as altas taxas de lucros do mercado, empreende 

reformas e ações nos países no sentido de diminuir a interferência do Estado na economia, 

acabar com leis trabalhistas, incentivar privatizações de empresas estatais, monopólios e etc. 

Em suma, diminuir as barreiras para a expansão do lucro das grandes empresas, na grande 

maioria das vezes em detrimento da economia dos países não desenvolvidos e dos salários e 

direitos de seus trabalhadores.  

É esse movimento que observamos se articular no Brasil nos nossos dias, seja quando 

observamos o IBAMA ser dissolvido no Instituto Chico Mendes para facilitar a liberação de 

grandes obras e se livrar dos (como o Lula se referiu no PAC) “entraves ambientais” ao 

desenvolvimento, seja quando se privatiza a Amazônia com a Lei de Concessão de Florestas, 

ou mesmo quando se estimula as PPP´s (Parcerias Público-Privado) que privatizam as 

pesquisas nas universidades.  

E por que é importante falar disso tudo antes de falar da transposição? Para avaliar em 

que contexto de “desenvolvimento” nos encontramos, e entendermos, inclusive, o que 

devemos combater.  

Não podemos nos deixar enganar: a transposição não servirá para matar a sede dos 

sertanejos, nem para viabilizar a agricultura familiar no sertão. Sua real intenção é ampliar os 

lucros das grandes empresas no Brasil em detrimento da vida do rio, do meio ambiente, e das 

condição de vida de milhares de pessoas que vivem nas margens do São Francisco. Sua 

intenção é fornecer água para o pólo siderúrgico que se pretende montar no Ceará, e 

abastecer os grandes latifúndios e as criações de camarão. Pra não falar nos interesses das 

grandes empreiteiras que irão lucrar milhões com esta obra faraônica. Para isso pretendem 

desviar as águas de um rio que se encontra com um alto grau de assoreamento e com sua 

vazão quase completamente comprometida devido às diversas barragens que já foram 

construídas por sua extensão. Isso significará um ataque às comunidades ribeirinhas que 

encontram-se em situação cada dia mais difícil, visto a ligação de suas vidas com a 

manutenção do rio.  



Dizem que a transposição vai “salvar os sertanejos”, e que os ribeirinhos não serão 

prejudicados. No fim, mata-se o rio, e não se modifica a vida no sertão. 

Para transformar a vida sertaneja existem muitas estratégias de convivência com o 

semi-árido mais baratas e eficientes que poderiam ser adotadas pelo governo, como, entre 

diversas outras, as cisternas rurais, experiência que tem dado muito certo em diversos lugares 

do nordeste (é sabido que o problema do sertão não é a falta de água, mas a sua alta 

concentração em um curto período do ano). O Atlas Nordeste 

(http://parnaiba.ana.gov.br/atlas%5Fnordeste/), publicado pela ANA (Agencia Nacional de 

Águas), inclusive, aponta alternativas bem mais baratas e que atenderiam bem mais pessoas, 

sem ter que recorrer à transposição.  

Mas o problema que o governo Lula deseja resolver no Brasil não é o dos 

trabalhadores rurais do sertão, ou muito menos o das comunidades do São Francisco. O 

problema é o dos lucros das grandes empresas e dos latifundiários. Mas tenta-se esconder que 

os interesses dos trabalhadores e os dos empresários e latifundiários são inconciliáveis. 

 É por isso que a luta contra a transposição tem que ser a luta contra o latifúndio e 

contra o neoliberalismo representado pelo governo Lula. Tem que ser a luta pela revitalização 

do São Francisco, e por políticas de convivência com o semi-árido que resolvam efetivamente a 

vida do sertanejo.  

 



 

ANEXO 2: Proposta de preço para o sítio eletrônico da ENEBio trazida pela UEL 

HotelBR 

 

 

Comparação de planos: 

Compacto Básico Profissional Premium 

Preço Mensal R$ 4,90 R$ 9,90 R$ 16,90 R$ 24,90 

Preço Trimestral R$ 14,00 R$ 28,00 R$ 45,00 R$ 65,00 

Setup Inicial Grátis Grátis Grátis Grátis 
Espaço em disco 250 MB 500 MB 1000 MB 2000 MB 
Taxa de Transferência Mensal 8 GB 20 GB 40 GB 60 GB 

Contas e-mail POP3 20  50   Ilimitado  
Ilimitado 

 
Aliases Ilimitados de e-mail 

    

Contador de Visitas 
    

Formulários 
    

Scripts CGI pré-configurados 
    

Estatísticas de Acesso 
    

cPanel em português 
    

Contas de FTP 20 50 Ilimitado Ilimitado 
SSI (Server Side Includes)  - 

   

SSL (Secure Socket Layer) - 
   

FrontPage Extensions 2000 e 98 
    

Click Be 
 

- 
  

PERL (Practical Extraction and Report 
Language)      

PHP 4  
    

PHP 5 
    

Diretório CGI-BIN próprio para executar os seus 
CGIs - 

   

MySQL 4 
    

MySQL 4.1 
    

MySQL 5  
    

Proteção de Diretórios por Senha  
    

Agendamento de Tarefas  
    

Acelerador de Sites - 
   

Loja Virtual 
    

  
    

 

 



 

ANEXO 3: Carta sobre o cancelamento do II CFPBio/NE produzida pela UEFS 

 

 
Entidade Nacional dos Estudantes de Biologia – ENEB io 

Universidade Estadual de Feira de Santana 
Diretório Acadêmico de Ciências Biológicas – DABio  

 
 

Feira de Santana, 11 de janeiro de 2008. 

Comissão Organizadora  

Carta Aberta 

A Comissão Organizadora do II Curso de Formação Política de Biologia do 

Nordeste vem, por meio desta, informar que, devido ao número reduzido de inscritos 

(10 pessoas) e avaliando a inviabilidade de realização, decidiu cancelar o mesmo. Em 

vista deste fato, uma explicação a respeito desta decisão e reflexão sobre as 

conseqüências da posição merecem serem feitas. 

Durante os últimos meses viemos nos organizando em articulação com o MST 

para realização do curso, além dos contatos que fizemos com todos os palestrantes e 

coordenadores de mutirões, inclusive com esforço de outras entidades, entre elas o 

Diretório Central de Estudantes e o Núcleo de Estudantes Negros e Negras da UEFS.  

Conseguimos viabilizar uma estrutura para cerca de 70 pessoas e uma 

excedente de mais 10, que incluiu despesas com reparos de infra-estrutura no local e 

passagens, utilizando para isso a verba cedida pela Articulação Regional, que 

representa uma falta que não poderá ser recuperada. Produzimos ainda os cadernos 

de textos e mandamos confeccionar os certificados (produzidos pela universidade) e 

materiais de secretaria que representam um gasto do dinheiro público. Além disto, 

conseguimos o apoio institucional do INCRA para viabilização de parte da alimentação 

e abastecimento extra de água por parte da prefeitura de Santo Amaro da Purificação, 

depois de um desgastante processo de negociação mediado pelo MST. 

Apesar de todo o esforço empreendido para resolver os problemas surgidos 

durante a organização, tornou-se, diante da pouca mobilização dos estudantes de 

Biologia – salientamos que apenas cinco dos 10 participantes eram da região nordeste 

–, incabível a realização do curso. 

Ninguém mais do que a comissão organizadora lamenta o cancelamento do 

curso depois de todo o esforço militante para viabilizá-lo, pois salientamos o sacrifício 



político e pessoal que os envolvidos tiveram, abdicando das férias, prorrogando as 

atividades acadêmicas, além do constrangimento de desmarcar todos os 

compromissos assumidos com a Universidade, o MST, palestrantes e facilitadores dos 

espaços. 

O prejuízo pode ainda ser calculado em termos da contribuição que a UEFS 

poderia ter empregado nacionalmente, tendo em vista que esta escola compõe a 

Articulação Nacional, deixando de enviar mais militantes para o CONEBio, 

  Entretanto, ante as condições que foram impostas de ultima hora, com a 

desistência da participação de Alagoas e Pernambuco e redução drástica do numero 

de participantes de Sergipe e Paraíba, a comissão avaliou que seria politicamente 

improdutivo realizar um curso com apenas 10 participantes. 

Aproveitamos o momento para deixar claro que um dos motivos que fizeram com 

que esta decisão fosse tomada decorre também da pouca participação de militantes 

da Bahia (somente quatro participantes, que estavam por confirmar). Sofremos esta 

desmobilização devido ao recesso da universidade e também por não garantir a 

participação de novos militantes além dos já envolvidos na comissão organizadora e 

coordenação dos mutirões. 

Este quadro revela um estado de desorganização profunda no Movimento de 

biologia do Nordeste, tanto dos grupos organizados que não pensaram em alternativas 

para além da dependência do apoio das instituições (as mesmas que atualmente 

tentam esmagar o M.E.), quanto dos próprios militantes que não tem se empenhado 

para cumprir as demandas do movimento. 

Estamos dispostos a problematizar de forma coletiva esta situação que reflete 

bem o atual estado do movimento estudantil de biologia, na perspectiva de buscar a 

superação no MEBio. Com isso esperamos que o Encontro Regional de Estudantes de 

Biologia, fórum máximo deliberativo da região, possa decidir a cerca do assunto. 

 

 



 

ANEXO 4: Grade do ENEB 2008 

 

 Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

Manhã Chegada e 

Inscrição 

Apresentação 

do ENEB 

Reunião dos 

mutirões 

 

Mesa Tema 

2 

 

Vivência Mesa Tema 

3 

 Assembléia 

Tarde Chegada e 

Inscrição 

Mesa Tema 1 GDs Vivência ELO Espaço MEBio Assembléia 

Noite Mística e 

Apresentação 

do ENEB, da 

CO e das 

delegações 

 Pré-

Vivência 

 GT Assembléia  

 

 

 

 

 


