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Entidades Presentes: 

UNESP São Vicente: Sokete 

UFSCar Sorocaba: Postter 

                               Arthur 

UFSCar São Carlos: Hare 

                                 Bira 

ESALQ: Neruda 

               Inhame 

               Kopenhague 

               Saga 

UNESP Botucatu: Mahalila 

                              Whatarréu 

                              Toninho 

                               Jarina 

                               Kiko 

USP Ribeirão Preto: Télson 

USP São Paulo: Xu-Juliano 

Centro Universitário Barão de Mauá:  Jujupinga 

                                                                Pumba 

                                                                 THC 

                                                                Timão 

UNICAMP: 10% 

          Pity 

UFRJ: Bart 

PUC Betim: Magda 

UNESP Bauru: Déborah 



 

 

1º dia  

Dinâmica de Apresentação 

Aprovação da Grade 

Sábado: Manhã - chegada 
                         Tarde - Concepção de movimento estudantil 
                         Noite -  Repasses (financeiro, conebio...)  
                                     Planejamento das atividades do Sudeste 
 
 Domingo: Manhã: EREB 
                    Tarde: EREB e avaliação do Corebio 

 

16:00h 

Estratégica e Tática – Concepção de Movimento Estudantil 

Facilitadores UFSCar São Carlos e ESALQ 

Foi exibido um filme mostrando o ataque a manifesto de estudantes. 

Neruda escreve na lousa: “Se uma pessoa não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será 
favorável” 

Neruda explica três conceitos: 

• Horizonte estratégico 

• Estratégia  

• Tática 

Questionamento sobre objetivos/horizontes da ENEBio e quais as ferramentas (e maneiras) pra 
alcançar estes horizontes. 

Metodologia: formar 5 grupos de 5 pessoas cada para discutir estes dois pontos e após isto 
socializar as conclusões de cada grupo. 

 

Grupo 01 

Papel ENEBio seria transformar a sociedade, porém qual parte cabe a nós para efetuar esta 
mudança? Limitações do Movimento, pela transitoriedade de pessoas, porém propiciar a reflexão 
às pessoas que não tiveram contato anterior com um pensamento crítico. 

Grupo 02 



Horizonte estratégico: transmitir uma concepção do biólogo como agente transformador, e o 
trabalho de base seja mais espontâneo para explicitar o lado da possível atuação em sociedade. 

Acúmulo de discussões será transmitido muito além da Universidade e utilizar este acúmulo para 
contribuir para a mudança que esperamos que ocorra no mundo. 

Cabe a ENEBio preparar pessoas com pensamento crítico e atuante na sociedade como um todo, 
e não querer mudar de imediato a realidade atual.  

Construir uma consciência coletiva da mudança, criando e mantendo a mudança dos nossos 
trabalhos de base. 

Grupo 03 

Ter clareza do objetivo da ENEBio, porém isto não ficou bem definido. Utilizar as divergências 
para promover os debates dentre da Entidade. 

Não separar os problemas sociais do ambiental, exemplificando com a alteração do Código 
Ambiental. 

Executivas não têm contato com debate ambiental, comunicação interna para conjugar o 
Movimento. 

Grupo 04 

Objetivo: um mundo melhor, com mais justiça, direitos sociais e florestas salvas. 

A discussão girou em torno da representatividade dos estudantes de Biologia. Foi questionado 
quais estudantes queremos representar. 

Grupo 05 

Objetivo estratégico: Mudar o mundo, desmistificando a idéia de utopia 

Estratégia: disseminar nosso modo de ver o mundo; questionamento sobre clareza do que 
esperamos do mundo, clareza de idéias, sobre os pontos da carta de princípios, definir os papéis 
do profissional biólogo, estudando legislação e responsáveis pelos Conselhos de biologia, visando 
uma atuação em conjunto com estes profissionais já formados. Clareza, solidez, atuação, vontade 
e disseminação de idéias. 

Neruda: Utopia de um mundo melhor, porém para transformar devemos nos questionar sobre o 
cerne da problemática, entender o mundo atual e definir qual idéia de mudança. Estratégia da 
Entidade seria a formação política. 

 



Concepção de Movimento Estudantil 

Espaço mediado por Hare da UFSCar - São Carlos 

Exibido  vídeo (Imortal – Gíria Vermelha-) que trata de uma classe social que de acordo com o 
compositor não tem direto ao mínimo( saneamento básico, educação, de ....) trata o individuo 
como imortal porque, de acordo com o sistema essa classe sempre existirá.  

Hare: Referência à participação da ENEBio nos EIVs.  

As pessoas das classes menos favorecidas são imortais porque permanecem neste contexto. Foi 
citado que com este modelo atual de sociedade esta classe irá permanecer como está e classe 
dominante mantém as coisas inertes para seu favorecimento.   

Perspectiva de lutas de classes mostra que a ENEBio está inserida num contexto em que há 
outros blocos que também aspiram mudança, com a mesma clareza de objetivos. 

Desafios propostos pela comissão organizadora do III Estágio de Vivência: 

1. Formação política: proporciona um entendimento da sociedade de classes ao qual estamos 
inseridos. Estar junto da classe explorada e não apenas  lutar por ela. A Universidade não financia 
estes cursos, porque não convém. Estudar e principalmente agir criando uma identidade, senão 
caímos no cientificismo. 

2. Conhecimento do território onde atuamos: conhecer o contexto ao qual estamos inseridos 
possibilita uma melhor atuação. Captar histórico das pessoas para melhorar o diálogo com a base. 

3. Trabalho de base e massificação:  

A base seria os estudantes que se identificam minimamente com as bandeiras da Entidade e 
ajudam a construí-la. Ter sempre em mente os horizontes (visão estratégica) para não perder o 
foco no trabalho com esta base. 

Antes de iniciar o trabalho com esta base temos que quebrar os paradigmas. 

Massificação: conversa diferente com as pessoas que ainda não estão inseridos, para aproximá-los 
da base e trazer estas pessoas para a luta.  

4. Opção de Classes nas lutas e nas alianças: estabelecer sua posição perante as classes. 

5. Unidade, Organicidade e democracia interna:  

Unidade: determinar o que realmente nos une. 

Organicidade: só descobriremos trabalhando junto ao movimento, organizando. 

Democracia Interna: garantir democracia nos encontros e conselhos.  

6. Conduta militante: diferenças de atuação, limitando a construção da Entidade. Porém pensar 
nos objetivos em comum. Disciplina possibilita a realização destes objetivos.  

Xu: encontros são pensados como trabalho de base ou de massificação? 

Ponto a ser debatido, repensado. 



Xu: Falou em análise crítica do discurso.  

Hare: falou em “fazer o trabalho de base sem atropelar a massa”. 

Xu: disse que faria o questionamento de outra maneira: como trazer mais gente pro movimento 
de massa sem prejudicar que os estudantes consigam aprofundar a formação política de acordo 
com suas diferentes demandas? A consciência é trabalhada em 3 níveis: questionamento no plano 
ético, no plano político (representação) e ideológico (participar como agente na construção de 
uma nova consciência). O encontro serve para ambas as atuações, sem detrimento de nenhuma 
(contribui para questionamento nos três planos). Opção de classe? - Entender a importância da 
atuação sem esquecer nossas limitações (o movimento estudantil não é rigorosamente movimento 
classista). Unidade?  Divergências existem, porém trabalhá-las de uma maneira harmônica. 
Trabalhar como militante, porém respeitando as diferenças existentes. 

10%: ENEB e EREB são espaços de trabalho de massificação, possibilitando que através deles 
algumas pessoas passam a atuar no Movimento Estudantil. Comentou sobre o choque das 
pessoas ao “decidir” a que classe pertence, questão a ser muito bem trabalhada e desafio muito 
bem proposto. 

Neruda: Processo na opção de classes precisa da crise, para que a decisão aconteça. 

Toninho propõe a abrir o debate para a discussão as demandas e as necessidades da ENEBIO, 
assim como o planejamento das atividades da ENEBIO. 

A Débora, UNESP – Bauru,chegou agora à noite para o debate. 

Neruda: propõe a discussão da calourada unificada. 

Toninho: propõe analisar as demandas da ENEBIO e detalhar planos para alcançar esse 
objetivo. 

Hare: Ter a clareza do que a gente quer em relação do trabalho de base ou massificação. O 
EREB é para fazer trabalho de base ou massificação? E o como construir estes encontros com 
estas características? 

10%: Trabalhar muito bem os pré-ereb, não apenas com material fornecido pela CO, mas que as 
escolas corram atrás de seus materiais. Se for pra fazer trabalho tanto de massificação quanto de 
base, que a “massa” já chegue bem preparada. 

Toninho: Ressalta o avanço do coletivo paulista. O apego ao ssampa pode enfraquecer o trabalho 
como escola. A gente precisa começar a pensar como realizar a demanda do Sudeste, dada a 
importância dessa região geopolítica. Citou a importância de a gente se colocar como SUDESTE 
e não focar só no ssampa.  

Neruda: É fundamental avaliar as ferramentas que nós utilizamos. Não podemos deixar de pensar 
no EREB e deixando as outras instâncias da ENEBIO (ENEB, CONEBIO,) de lado. Precisamos 
ver as coisas mais holisticamente. Sugere socializar uma reflexão que foi feita por Pira para o 
ssampa. 

Reflexão – anexo1 

Inhame: Não burocratizar o ssampa. 



Neruda: A gente tem três núcleos para a Articulação Regional e há instâncias da ENEBio que 
nenhuma escola pegou. Propõe o fim do ssampa. 

Inhame: o ssampa acaba sendo paulista e deixando Rio e Minas de lado. Destaca a importância 
de fazer uma articulação regional. 

Pumba: Se não tivesse o ssampa, talvez houvesse maior intercâmbio na regional. 

Neruda: não deveria haver reunião do ssampa, mas sim do sudeste. Não é deixar de pensar o 
estado de São Paulo,mas acrescentar. 

Toninho: Cita que seria bom o Sudeste ajudar a construir a entidade nacionalmente, como 
exemplo o ENEB, que muita gente criticou. Talvez nós devêssemos ajudar a construir o ENEB 
para deixar uma cara mais paulista. 

Dez%: Cita que a representatividade das escolas não ocorre. Cita a importância de o pessoal do 
ssampa se ajudar, chamando mais gente para participar da ENEBIO. Até servindo como 
exemplo para minas e rio copiarem essa articulação.  

Mahalila: mostra que as atividades do ssampa poderiam ser levadas para a regional sudeste. As 
atividades do ssampa hoje são suprimidas pela regional sudeste ou não é efetiva.  

Inhame: o ssampa pegar tarefa é superficial. O ssampa é construído e não é acumulado. Como a 
gente já está fortalecido aqui no sudeste, precisamos ajudar a fortalecer o sudeste. O ssampa já 
cumpriu o seu papel, visto que o coletivo sudeste já está forte. 

Neruda: O problema não é a gente tirar o ssampa do caminho, mas sim o quanto a gente se 
apropria das nossas tarefas regionais. Pensar o que tem sido as nossas construções coletivas. O 
ssampa tem um papel, que precisa ser repensada e ter uma clareza. O que queremos do ssampa e 
o que queremos do regional. Se o problema está sendo a falta de comunicação... Nós precisamos 
pensar sim qual é o papel da articulação regional. A gente precisa voltar a discutir esse papel do 
ssampa na articulação paulista. O ssampa cumpriu o seu papel, mas precisamos pensar de fato 
como vamos tocar a nossa articulação regional. Precisamos pensar em avançar a articulação 
regional, mas com o pé no chão.  

Hare: pede para Neruda contar a história da vaquinha. 

Toninho: sugere marcar três minutos para cada fala. 

Neruda: historinha da vaquinha... (sobre uma moço que vivia com uma família que tinha uma 
vaquinha e com ela a família tinha sua necessidades supridas. Até que um dia o pai sábio pediu 
que a vaquinha fosse jogada do penhasco. O moço foi embora da fazenda e voltou depois de 
muitos anos e procurou a família. Esta,segundo vizinhos, estava muito melhor e o moço foi 
verificar. Chegando lá verificou que realmente a família estava muito bem e conversou com o pai 
sobre isso. O pai explicando que após a morte da vaquinha a família desenvolveu outras 
potencialidades: criaram outros bichos, fizeram uma horta , um pomar.... E assim a morte da 
vaquinha pareceu a principio uma coisa ruim mas ela fez com que a família pudesse avançar nas 
suas qualidades. No caso essa foi a analogia com o ssampa. Ele foi importante mas neste 
momento precisamos desenvolver nossas potencialidades como Sudeste. 

Pumba: no caso da Vaquinha, será que não da para trabalhar com a Vaquinha e trabalhar outras 
potencialidades? Não há necessidade de acabar com o ssampa, pois tem medo de o movimento 



paulista se desfazer. Levar a idéia do ssampa para os outros estados da região sudeste fazer 
também porque depois seria mais fácil juntar as idéias no COREBIO. 

Jujupinga: Cita dificuldade de marcar reuniões no Sudeste. Acha que o ssampa contribui sim para 
a articulação paulista e concorda com o Pumba. Cita que ainda falta muita gente nas reuniões do 
ssampa. Repensar o porquê que está dando certo ou porque não está dando certo. Relembrando 
a pergunta da Toninho (de como o coletivo paulista é visto pelas escolas a nível nacional) e diz 
que nós também precisamos repensar a utilidade do ssampa. 

Jarina: está em dúvida, mas concorda com a Juju sobre o ssampa sobre a idéia de que cada estado 
poderia fazer um coletivo igual. 

Bart: Há uma lista do sudeste que possui 25 pessoas, sendo que essa lista não é efetiva. Ou a 
gente da uma “bombada” na lista ou a gente precisa ver outra maneira de melhorar a 
comunicação no Sudeste. 

Toninho: esclarece que a idéia é que nós poderíamos expandir o nosso olhar para o sudeste, sem 
esquecer-se da nossa escola. Há a necessidade de fortalecer as escolas trabalhando a suas 
respectivas bases. 

Xu: Mais do que repensar ssampa, coletivo fluminense ou não fluminense, é mais repensar a 
nossa atuação. Cita atuação limitada da USP são Paulo como AR: não achava que iria fazer um 
trabalho maravilhoso, mas achava que poderia trabalhar numa maior articulação com as escolas 
de são Paulo. É um esforço imenso chamar as pessoas para o movimento da biologia. O trabalho 
era tentar ajudar a articular as escolas de são Paulo, ajudando a construção do EREB. Cita a 
dificuldade com grana visto que o CABIO esta sem dinheiro e a falta de repasse de dinheiro da 
AR. Por isso renuncia a AR, pois não há como fazer um trabalho de AR em três meses, sendo 
que deveriam ter sido doze meses. 

Toninho: esclarece que a parte financeira do EREB foi feita por duas pessoas que saíram do CA. 
E o repasse financeiro não tinha nada mais do que uma tabela de custos. E devido à falta de 
regulamentação do CAVJ na época fez com que o dinheiro ficasse travado pelo banco e este 
exige que se mantenha a documentação em dia. O CAVJ se desarticulou por um momento, mas 
hoje já está regulamentando novamente. O banco já liberou a movimentação da conta devido à 
apresentação parcial desses documentos (ata de posse, estatuto...)E o CAVJ pede desculpas a 
entidade mas não tinha intenção nenhuma de desarticular. Cita que não queria assumir a culpa 
sozinha, pois foi o CAVJ quem errou.  

Bart: diz que o CAVJ poderia ter passado mais informações para a lista de modo que isso poderia 
evitar até discussões que houve na lista. 

10%: em vista do que aconteceu com o problema de repasse, é necessário a gente repensar uma 
articulação do sudeste. 

Toninho: “não sejamos tão burocráticos”, vamos apenas utilizar  a estrutura  já existente:a 
articulação regional. E utilizar  a lista da AR pra nos comunicarmos.  

Neruda: o ssampa já cumpriu a sua função. 

Hare: Não criar demandas para trabalhar, mas sim analisar a nossa atual demanda a nível regional 
para poder atuar. 



Toninho: Cita a importância do CFPbio - minas, que trouxe muito acúmulo para o coletivo 
sudeste. Já há estruturas que são regionais, mas que ficam limitadas.  

Pumba: o único problema em relação ao ssampa é a distância entre as escolas. 

Dez%: não vamos conscensualizar se o ssampa é viável ou não.  

Hare: Vamos nos apresentar como AR sudeste. Ressucita a discussão do grupo ssampa. 

Jujupinga:  Igualar o custo, através do rateio. Dividir os custos para todas as escolas, de forma que 
todas as escolas possam participar. 

Magda: relata que Minas se sente abandonada muitas vezes, devido a falta de comunicação. A 
gente iria ser bem contemplado se a articulação passasse a ser do ssampa para a AR; 

Encaminhamento: trabalhar mais regionalmente e o ssampa não será mais um grupo de 
execução, sendo que a articulação regional irá assumir essa função. (Consenso) O endereço do 
grupo da AR-SE: 

 arsudeste@yahoogrupos.com.br 

Toninho: vai mandar para o email do ssampa o endereço de email da AR. Colocar na pauta 
estrutura de coordenadores amanhã.     

Pumba: como a AR vai trabalhar? 

Toninho: levantar as demandas da AR e fazer o planejamento. Nós pensamos em várias passadas, 
mas não damos conta de realizá-las. A gente tem perna pra fazer passada hoje (até o EREB). 

Xu: prioridade de construção do EREB. Quanto às passadas, nós devíamos investir mais para as 
escolas que demonstraram interesse. Precisamos resolver a questão do dinheiro para a realização 
de passadas. 

Encaminhamento: que o dinheiro do fundo regional seja direcionado às escolas que estão 
construindo o EREB (Barão e USP Riberão).   

Questão de ordem: antes que as escolas comecem a votar, elas precisam apresentar as atas da 
reunião.  

Apenas a UFRJ, a USP e a Barão de Mauá trouxeram a ata da reunião, mas não trouxeram ata de 
posse e nem ata de eleição.  As outras escolas não trouxeram ata de reunião, ata de posse e nem 
ata de eleição. Foi validado que todas as escolas podem votar. 

Pumba: sugere que o dinheiro seja divido entre as outras Ar’s (Betim e Rio). 

Xu: propõe que o dinheiro do fundo regional fique com a UFRJ, visto que esta escola está mais 
articulada.  

Encaminhamento: o fundo regional ficará com a UFRJ que gerirá o dinheiro de acordo com as 
deliberações do COREBIO. 

Xu: pergunta quando o dinheiro será passado para a UFRJ? 

Toninho: garante que essa semana. 



Toninho: cita que o fundo nacional está sem dinheiro. Propõe que o fundo regional cubra os 
gastos das passadas da região sudeste em 2009, gastos estes que foram bancados pelo fundo 
nacional na época. (Encaminhado) 

Encaminhamento: o dinheiro gasto para as passadas no sudeste pela gestão anterior será 
transferido do Ar-Sudeste para o Fundo Nacional. Totalizando R$720,00. 

Pity: às vezes as passadas demandam muito dinheiro e muito trabalho, mas não tem muito 
resultado. Não sabe se a passada seja válida, porque não atinge os alunos das escolas, se 
restringindo apenas aos integrantes dos CAs. 

Neruda: diz que vale a pena o desgaste. 

Toninho: quais são as demandas da articulação? Há várias ferramentas para a articulação das 
escolas: campanha nacional, calouradas coletivas. Cita a campanha nacional e as calouradas 
coletivas como método de atrais mais escolas. 

Hare: quais são as demandas da AR? Fazer trabalho de base? Fazer trabalho de massificação? 
Precisa saber como articular essas passadas para que elas possam ter sucesso. Tendo a idéia de 
qual o contexto que será feita a passada, visando o melhor preparo das passadas.  

Toninho: O pessoal da UFC fez um bom trabalho de base. E ressalta que precisamos pensar em 
escolas que sejam estratégicas, criando um vinculo com essas escolas. Listou quatro demandas 
para a articulação regional, sendo elas: trabalho de base e trabalho de massificação, Comunicação 
entre nós, comunicação com escolas que não estão na ENEBio. 

Encaminhamentos: 

     -Trabalho de base e formação política=> CFPBio – SE, NE, SU; ERA (Encontro Regional de 
Agroecologia) 

     -massificação: campanha nacional, calourada 

-Comunicação entre nós: lista de email da AR 

-Comunicação com escolas que não estão na ENEBio: passadas e divulgação do EREB. 

Télson: destaca a importância dos encontros para divulgar a ENEBio.  

     Toninho: propõe a campanha nacional como ferramenta de massificação dos estudantes. 
Lembrando que o tema é: formação do biólogo. 

 

 

 

 

 

 



 

Indicativo de Passadas 

-Bauru: Botucatu fazer a passada. 

Débora: diz que há a necessidade de uma passada, mas agora não é o momento.  

Pumba: quer esclarecimento de se não rola uma passada antes do EREB 

Débora: diz que acha que rola, mas precisa analisar a reunião que haverá dia 18, para saber a 
receptividade da galera. 

-UNESP Jaboticabal: UFSCar, Barão de Mauá e USP Ribeirão Preto 

-Barão de Mauá: a UFSCar fará uma passada na Barão, sendo que a metodologia está sendo 
pensada.  

Timão: diz que não se configura como uma “passada”.  

Maha: defende que se configura como uma passada sim! 

UNESP Rio Claro: UFSCar Piracicaba. 

Ufla: Betim 

Ida ao ENEB 

Unicamp consegue ônibus se graça com a universidade. 

Botucatu consegue ônibus barato. 

Bira: manter articulação entre as escolas, mantendo trocas de informações sobre preço de ônibus. 

Toninho: em Porto alegre os ônibus saíram separados mas fizeram o rateio como se fosse um 
ônibus só. Data do ENEB: segunda semana de Agosto. 

Toninho: Prestação de contas do EREB-SE 2009, calendário da programação 

Whatareeu: Recepção dos calouros bem trabalhada. Primeiro dia apresentação da diretoria, volta 
ao campus, hinos, macarronada em uma república. Segundo dia , grupo de discussão e oficina de 
comida vegetariana., show de talentos dos bixos. Último dia com gincana, diferença entre colégio 
e faculdade, feira com todas as unidades com apresentação dos centros acadêmicos, atléticas e 
trabalhos de extensão. Lúdica na igreja de Rubião, apresentando aos calouros a realidade de 
Rubião Júnior, e problemáticas d dentro do campus. Manual dos calouros, subsídio a moradia 
por um tempo. Trabalho de recepção acontece durante o ano todo. 

 

Repasse Financeiro EREB Botucatu: Apresentação da prestação de contas: anexar. Obs: não 
possui notas, correção dos valores da prestação de contas referente ao valor de 2600 reais, sendo 
que o valor teto é de três salários mínimos para a escola sede. Portanto será de 1530,00 
aproximadamente para sede. 



Construção EREB-SE 

Apresentação do projeto pela Barão de Mauá e USP Ribeirão 

Jujupinga:  o tema inicial era matriz energética , mas repensando nas discussões queríamos 
restringir  um pouco o tema  e pensamos em  um novo  “Repensando  os renováveis: Vale a pena 
‘verde’ perto este processo” 

Timão: o novo tema também foi escolhido por uma questão tática para que possamos dialogar 
com a prefeitura e outras instituições onde pudéssemos conseguir apoio e patrocínio.  

Telson: fala sobre um pouco do histórico de ribeirão, sobre a monocultura do café e agora da 
cana. A cidade é a capital do agronegócio, sede da agrishow... etc. 

No campus da USP ribeirão Há forte o trabalho com “biocombustiveis” 

Neruda: ressalta a pertinência do tema, pois, ele pode extrapolar a problemática de ribeirão.  E 
dialogar muito com os estudantes de biologia. Discutir matriz energética. 

Jujupinga: A estrutura física do encontro será na USP, não poderemos dormir em salas de aula, 
tentaram o CFER da USP para camping, mas também foi negado.  Há alternativas que estão 
tentando.  Pensa-se em alojar as pessoas na Barão de Mauá mas seria ruim se o fosse pela 
estrutura do prédio – não é um campus. Também há a possibilidade de se alojar as pessoas em 
escolas secundaristas. 

Telson: A mesa de abertura tentara abordar a questão ambiental social e econômica. São Carlos 
sugeriu um nome do MAB. 

Jujupinga: O viés econômico é falar sobre o histórico da matriz – pro álcool biocombustíveis, 
agora o pré sal.  Na temática ambiental seria um biólogo falando do marketing verde  moeda 
verde etc.  

Hare pergunta se já há um nome para a temática ambiental 

Telson: pensamos em um nome Elenice da USP ribeirão 

Hare sugere também o nome da Kageyama. 

Na temática social Magda sugere o nome do Moises da PUC Betim que agora trabalha no MAB 
e pode contribuir muito tanto por ter familiaridade com o ME e com MEbio e ENEBIO 

Neruda ressalva que o convite tem de ser sempre ao movimento e não a uma pessoa especifica 
do movimento, mas nada impede de afinarmos esta conversa dizendo que pensamos no Moises 
pelos motivos citados, mas a decisão é do movimento. 

Jujupinga: mostra a grade como esta no momento: ANEXO 3 

No sábado há  a proposta de suprimir a Mesa Tema  e fazermos o seguinte: 

Fazer uma apresentação em forma de painel ( cartaz com imagens, textos, frases etc..) durante 
todo o encontro , sobre a temática de cada circulo -  ou gd  queremos discutir isso e aproveitar o 
acumulo de Botucatu. 



Pensamos nisso para permitir que as pessoas também possam se familiarizar melhor com as 
propostas que irão para a plenária. 

Pumba: Fala da importância de as pessoas conhecerem melhor as proposta e discussões que 
rolaram em cada circulo ou gd antes da assembléia para poderem ter melhor clareza antes da 
votação. 

Jujupinga: para as pessoas poderem trocar as experiências dos círculos.  

Timão: a nossa preocupação maior quanto a isso é a metodologia de tudo isso, e dos círculos de 
cultura. 

Jujupinga: pensamos inicialmente em fazer um circulo de cultura por ser uma metodologia 
freiriana que pode ajudar-nos em algumas coisas. Mandamos na terça passada na lista de email o 
pedido para sugestões das temáticas dos círculos. Para esta discussão gostaríamos muito do apoio 
e do acumulo das demais escolas. Para também podermos fechar a metodologia e o nome do 
espaço, se será circulo gd.... etc. 

Juju fala da construção em ribeirão que esta sendo feita por cerca de sete pessoas ( apenas uma da 
USP) e ressalta a necessidade da regional dar apoio tanto como facilitadores de espaços como 
também como coordenadores. Fala também da importância de fazermos o curso de 
coordenadores do encontro. 

Telson: cada escola também pode contribuir muito com as peculiaridades da sua região ( na 
matriz energética)  

Abre-se inscrições para discutir o tema 

Hare: relata o prazer de estar na semana em Piracicaba e leram  a proposta do encontro 
discutiram muito. Mas passa a bola pro Neruda que talvez tenha sistematizado melhor. 

Neruda: Sobre a mesa pensamos que o MAB cumpre a função de fazer o resgate histórico e não 
o economista pois o MAB  faz esta discussão sobre a matriz de maneira contextualizada. Dessa 
forma a mesa poderia ter somente o  Biólogo e o MAB. Lembrando que o objetivo não é ter o 
economista, mas sim o viés econômico. 

Sobre o circulo nos conversamos bastante no CONEBio 2009 – USP São Paulo. Não obteve 
uma boa avaliação. Achamos que ele não cumpriu seu papel e não cabe na metodologia do 
EREB . Os círculos de cultura foram pensado para um outro sujeito, e com outra disponibilidade 
de tempo, que não dispomos no EREB.  Pensamos em uma mesa que problematize a questão 
dos agrocombustiveis (etanol, biodiesel)  problematizando a questão agrária. Diferenciar a 
questão e a discussão sobre agrocombustiveis  e biocombustiveis.  

Uma reflexão que também tivemos em Piracicaba foi a importância do espaço MEbio. 

Também pensamos qual o papel da vivência num encontro regional. Xu falou ontem que a 
vivência tenha o papel de despertar a reflexo no plano ético. Elas são normalmente muito 
custosas, tanto financeiramente quanto de pernas. Analisando o papel do EREB ele não precisa 
ser o cumprir o mesmo papel que o ENEB cumpre, que tem outro condição material (tempo, 
publico etc. ) 



Hare:  Fica a dica de tentarmos nos manter alertas na discussões aqui no corebio, lutar contra o 
sono e participar da discussão é complicado. 

Fica a dica de repensarmos nossos objetivos e nossa disciplina. 

Nos círculos trazemos a discussão a partir do senso comum das pessoas, e esse senso comum é o 
que temos hegemonicamente hoje na nossa sociedade e na nossa vida. Os espaços de discussão 
trarão as propostas DELIBERATIVAS para o ereb e não podemos ter proposta e deliberações 
com base no senso hegemônico vigente. Temos de conseguir aprofundar nas temáticas para que 
as pessoas possam ter uma novo arcabouço para poder repensar e superar o seu senso comum. 

Jujupinga: Queria esclarecer que pensamos sim  e pretendemos  aprofundar as discussões, 
pensamos no pré erebs. 

Mahalila: Acho que todos tem acordo que o que queremos fazer não é o circulo então já 
podemos parar de usar este termo. Acredito que todos tentam garantir uma metodologia que de 
base a e estimule a participação de uma grande quantidade de pessoas. É isso que temos de 
buscar numa metodologia. 

A vivência também temos acordo que não é uma  vivência mas sim uma visita ou outra coisa, mas 
acho que ela é importante sim.  Pois possibilita para a maioria das pessoas o contato com coisas 
novas, seja uma comunidade seja uma ferramenta....  E também temos de repensar o Espaço  das 
oficinas. Qual a intencionalidade?. 

 

Pumba: tenho acordo em  retirar o nome dos circulo de cultura. O espaço MEBIO pode entrar 
no espaço das oficinas. 

Toninho Gostou muito da grade. Acho que o espaço Mebio pode  ficar junto com o espaço da 
pré vivencia. Acho que temos de pensar numa boa mística para a recepção. Acho  temos de 
manter sim o ME sempre junto do encontro as vezes a gente separa e  afastas muito as coisas, em 
cada momento temos de pensar em uma metodologia para atingir nossos objetivos. Na questão 
dos painéis, no nordeste há a apresentação de painéis dos estudantes mesmo, não proponho que 
façamos isso mas é uma discussão que temos de fazer sobre produção cientifica . As oficinas 
podem rolar durante as culturais ou em outros espaços. Lembrando também que o ENEB deste 
ano, a priori não terá vivencia, pois o pessoal de fera avaliou que a vivência não cumpria seu 
papel. 

PAUSA PARA POLICHINELOS 

Hare:  Discussão não tem de ser  somente o nome, agente tem de pensar qual a melhor forma de 
garantirmos o que queremos. Precisamos garantir o  que a gente quer com as pessoas que estão 
lá. Temos de saber qual é o a nossa condição real, qual o publico.  

Tínhamos de conseguir que a AR levasse uma intencionalidade para a assembléia. Exemplo ,tirar 
a posição da AR-SE sobre o agronegócio, transgênicos etc. Tirando nossa posição regional 
poderemos a partir daí discutir o que fazer.  Temos de ter clareza do que queremos com essa 
ferramenta da ENEBIO  ( o EREB e AR) E como faremos para atingir nossos objetivo 
estratégico. 

Jujupinga pede esclarecimento sobre  a proposta de termos a mesa tema. 



Neruda: O espaço de questão agrária poderia aprofundar a discussão sobre bio e agro 
combustíveis. Nele  poderemos  aprofundar  alguns pontos como por exemplo o papel do Brasil 
e da AL na divisão do trabalho global. Então a gente  problematiza  e entende porque o Brasil 
fica com o modelo latifundiário, porque ficamos com o agro negocio e agro-combustíveis ao invés 
dos bicombustíveis por exemplo. Podemos fazer uma abertura. Problematização  rápida de 
menos de uma hora e partir para a discussão em núcleos, facilitada pelos coordenadores – nós- e 
pra isso temos de fazer um debate de questão agrária – e de outras coisas -  muito mais profundo 
entre agente (por exemplo no curso de coordenadores).  

 Pedido de esclarecimento sobre a proposta do posicionamento 

Hare esclarece que não é levar a o posicionamento da AR par ser referendado no EREB mas sim 
de construirmos no EREB a partir dos espaços do encontro um posicionamento da região quanto 
a algumas questões como o agro negocio transgênicos etc. É diferente de surgirem 2 iguais  a 
serem pensadas somente na plenária final, propostas que podem ser várias, descontextualizadas. 

Kopenhague: Se sentiu muito contemplada pela fala do Hare e Neruda  pois foi bem isso que 
discutimos  em Pira precisamos pensar a intencionalidade da vivencia - que não é uma vivencia -  
mas ela tem o seu papel de  apresentar e problematizar coisas. 

Bart: não acho que o espaço do encontro. Seja o único espaço de construirmos nossa posição 
regional. 

Neruda: Temos de entender a limitação de que no pré EREB no EREB vamos tirar nosso 
posicionamento da entidade por pessoas que, não raro, estão tendo seu primeiro contato com a 
Entidade naquele momento. Sem ter se aprofundado ou sem ter tido tempo de ter pensado 
nessas coisas antes. 

Apontamentos pontuais 

Quinta de manhã 

Toninho: na quinta de manha, o primeiro espaço normalmente é perdido pois a galera ta 
chegando, então acho que a Organização dos mutirões  não pode ser ali.   

Fica que a divisão será durante o credenciamento mas a   apresentação do mutirão e a reunião 
com o coordenador será de na quinta de manha. 

A recepção começará na quarta feira a noite e o primeiro espaço será na quinta de manhã 

Questões de metodologia serão discutidas durante as  reuniões de construção do encontro. E  
serão explicadas aos coordenadores durante o curso de formação. 

MESA DE ABERTURA 

Neruda: reitero a proposta de se fazer no espaço de abertura uma discussão que pode Ser 
garantida pelo MAB e não por um economista. 

Juju: Acho que é muito diferente a visão de um economista de alguém que ta no MAB. Para 
mostrar um contraste.  

Hare: Acho que um economista da FEA, como exemplificado, trará somente o viés hegemônico 
que esta aí. Se quisermos ter outro viés porque não a alguém do MAB. 



Neruda: precisamos entender se queremos ter uma discussão entre dois pontos de vista sobre o 
histórico da questão energética no Brasil ou se queremos ter um recorte de classe. 

10%: temos de deixar claro que a opção da ENEBIO é uma opção de esquerda temos de ter esse 
viés de esquerda  

Pumba pede esclarecimento da proposta da mesa 

Telson: apresenta que a idéia é fazer um recorte histórico de como chegamos a onde estamos 
agora.  

Discussão sobre nosso posicionamento perante algumas questões. 

Qual é o viés que queremos?  

Qual abordagem traremos? 

 

Encaminhamento: Barão colocará algumas pessoas(economista, biólogo, historiador, 
representante de algum movimento social) para levantar o debate em diversos âmbitos(ambiental, 
social, econômico..) porém sem dualizar ou contradizer os princípios da entidade. 

Unesp Botucatu apresentou o calendário das atividades da executiva sistematizado no CONEBio 
Extraordinário (Fev.2010) UFAL. Anexo  

Foi deliberado o repasse financeiro para uma passagem da USP-São Paulo a Ribeirão Preto em 
Outubro de 2009 e para as passagens de ida e volta da escola Puc-Betim ao Corebio.  

CFPBio 

Ufscar São Carlos - Ainda não está finalizada a programação do curso. 

Coloca-se o indicativo de ajuda da AR na construção do curso. 

Puc-Betim se retira do conselho. 

Encaminhamento do debate sobre a mesa inicial do EREB 

- Jujupinga (Barão de Mauá). Sistematização da concepção de encontro e relata o método de 
construção dos espaços. Realça ao tópico de objetivos específicos presentes no esboço do projeto 
de construção do encontro encaminhado às listas da região na última semana. Reitera a 
convergência de objetivos dentro do movimento de biologia do sudeste (incluir como anexo à 
relatoria). Coloca que seria interessante construir o encontro com maior cuidado levando em 
conta os perfis dos estudantes e propiciando maior abertura para a participação no encontro e 
inserção no movimento nacional. 

- Hare (Ufscar – São Carlos) coloca que o termo ‘massificação’ não carrega sentido pejorativo. 
Pelo contrário, a idéia é que “a base se massifique”. 

- Artur (Ufscar – Sorocaba) problematiza o uso do termo dizendo que sua concepção de 
“trabalho de base” é aquele próximo ao trabalho empregado na construção das entidades. 



- Hare (Ufscar – São Carlos) - colocou a proposta de que o Conselho delibere a linha política e 
garanta a liberdade de formulação metodológica da mesa. 

- Bira (Ufscar – São Carlos) – acredita que o debate sobre parcialidade está superado. 

Unicamp e UNESP - São Vicente se retiram do encontro. 

- USP-São Paulo presta esclarecimento sobre a natureza da mesa, em concordância com a CO 
(USP-Ribeirão e Barão). O economista/historiador não apresentará recorte neoliberal, seguindo 
os objetivos discutidos para a mesa durante a discussão no conselho. A questão de dois ou três 
debatedores será ponderada nas próximas reuniões da comissão organizadora. Caso seja 
analisado que o militante do MAB contempla o debate do economista/historiador, a mesa poderá 
constar de apenas dois debatedores. Caso contrário, mantém-se o número de três debatedores. 

Pré-vivência e MEBIO/Vivência/Pós-Vivência 

Neruda (ESALQ) problematiza o termo “vivência”. Talvez fosse necessário um trabalho de 
ressignificação. De qualquer forma, realça as falas durante a manhã sobre as contribuições das 
vivências durante o encontro. 

Foi sugerido que a CO do EREB repense o termo “vivência” e proponha um novo nome para o 
espaço. 

Barão de Mauá e Usp-Ribeirão detalham as vivências apresentadas no pré-projeto do encontro 
encaminhado às listas. 

Toninho (Unesp-Botucatu) – Coloca que deve ser valorizada a maior participação nas vivências. 
Destaca que boa parte dos participantes no conselho estará atuando como coordenadores. 
Parabenizou a diversidade de vivências elaboradas. 

Kopenhagen (ESALQ) – Questiona sobre a inserção de vivências como as reservas legais que em 
um primeiro momento não seriam considerados como ligados ao tema. 

Timão e Jujupinga respondem que tais vivências promovem o questionamento sobre a atuação do 
biólogo nesses setores, tendo dessa maneira ligação com o tema. Ressaltam ainda que nem todas 
as vivências precisem ter conexão ao tema. 

A CO-EREB tem a expectativa de 400 pessoas participando do encontro. 

Zé (UEL) destaca a importância de se apresentar a organização após as vivências. Superar o 
imediatismo fruto da sensibilização no espaço. 

Mesa/GDs/GTs/Círculo de cultura? 

Discussão da sugestão da ESALQ de uma segunda mesa para aprofundar o debate sobre agros 
combustíveis com enfoque na questão agrária. 

Sugestão de participantes: FEAB/ABEEF/Via Campesina. Proposta aprovada. 

ESALQ: Organização de grupos de discussão a partir da discussão levantada na palestra e 
confecção de painéis. 



Barão: Durante a tarde, organização de GDs que envolvem o tema do encontro (agroecologia, 
soberania alimentar, saúde pública, etc.). 

UEL: Necessidade de um espaço para sistematização do debate. 

USP: proposta de inclusão dos GDs à tarde e GTs no período da noite. 

Unesp-Botucatu coloca a preocupação de que os dois últimos dias do encontro estão muito 
pesados. A idéia é que o espaço da noite seja um espaço mais leve. Os GTs seriam trabalhados 
também no período da tarde. 

ESALQ – adiantar a cultural no sábado (20h, 21h), tendo em vista a plenária final no domingo. 

Botucatu – proposta de espaço de socialização no período da noite. Espaço mais leve e parecido 
com o “Congresso MEBio”. Confecção de painéis. 

Hare problematiza a cultural no dia anterior à plenária final. Copenhagen (ESALQ) e Pumba 
(Barão) sugerem espaços mais leves que valorizem apresentações dos participantes (sarau, por 
exemplo) e que terminem mais cedo. Os painéis do espaço de socialização poderiam fazer parte 
da ornamentação, a depender da análise da CO. Proposta acatada.  

Debate sobre metodologia da plenária final 

- Hare propõe que a metodologia priorize a discussão dos pontos relativos a agronegócio. 

- Zé Motta (UEL) diz que esse debate já está contemplado na carta de princípios. 

- Xu (USP) diz que a metodologia deveria dar peso a questões operacionais, analisando as 
possibilidades de atuação da executiva em relação ao tema. 

- Neruda (ESALQ) sugere que os encaminhamentos no GT sejam sistematizados pelos 
coordenadores e encaminhados para plenária final. Exposição das propostas na plenária final, 
dando tempo para discussão pelas escolas e logo depois retorno à plenária. Valorização da 
discussão entre os estudantes das escolas. Proposta acatada. 

 

Avaliação do Encontro 

As escolas avaliarão o encontro posteriormente e deverão enviar a avaliação na lista da AR-SE  até 
a data limite de 31/03. 

Xu (USP-SP): Elogiou a organização de Botucatu. Sentiu falta de objetividade; achou o segundo 
debate redundante, com temas repetidos e muito longos. Pensa que alguns temas abordados nas 
discussões fizeram com que as discussões patinassem. Acredita que foi válido para conhecer e 
trocar idéias, mas não se sentiu contemplado com relação à definição de trabalho de base e 
massificação, assim como a concepção de M.E. 

Kopenhague (ESALQ): Achou muito cansativo pela divergência de conceitos, que geram muitas 
discussões para se chegar a acordos. Acredita que é importante que haja acordo com relação a 
esses conceitos. Apesar disso, pensa que foi muito proveitoso e valorizou o respeito entre as 
pessoas nas discussões. 



Postter (UFSCar-Sorocaba): Aconteceram momentos onde as pessoas entraram em longas 
discussões em que ambas falavam a mesma coisa porém com palavras diferentes. Propôs que nos 
próximos encontros a relatoria seja projetada, para otimizar os espaços. 

Jujupinga (B. de Mauá): Elogiou a organização do conselho. Houve avanços, porém não gostou 
da maneira que a concepção de M.E. foi exposta. Sentiu  falta de empatia dos facilitadores do 
espaço, já que eles vinham com um acúmulo diferenciado dos demais integrantes do conselho, 
devido ao envolvimento na construção do EIV-SP. 

Neruda (ESALQ): Acredita que estava nítida a divergência de concepção de M.E., desde o 
CONEBio-USP, EREB-SE 2009, etc. Pensa que há a demanda por parte da ENEBio de haver 
uma troca de idéia sobre essas concepções. Sugere que haja a superação de palavras e termos, e 
que haja a apreensão da idéia por trás delas. Propõe o estudo e discussão da concepção de M.E. 
e a reflexão e o debate entre os membros da ENEBio para que haja uma maior compreensão 
entre nós.  Acredita que o caminho para a superação das divergências políticas é a formação 
política. Acredita que avançamos qualitativamente, porém com problemas e questões a serem 
trabalhadas. 

José Mota(UEL): As crises e as ponderações feitas por novos integrantes fazem parte do 
movimento, e essa frustração será constante e o motor de nossa luta. Essas “tretas” não são 
exclusivas da ENEBio. A estrutura da entidade deve ser entendida, através de sua vivência na 
militância. A formação política de seus membros deve ser constante, em vista da rotatividade 
constante do M.E., e sua atuação qualificada na base. As contradições não são abstratas, porém o 
recorte de classes é mais complicado. Essa compreensão faz parte de um processo e da superação 
de valores e costumes burgueses. “Advirto, não explico” Tiago de Mello 

Toninho: Ficou feliz pela maneira que rolou o encontro e pela ousadia do Neruda e do Hare em 
discutir a concepção de M.E. Achou que foi um grande passo conseguir trabalhar junto a 
formação e a prática política, pois acredita que assim, a última seja mais fundamentada. Devemos 
abrir espaços para serem mostradas as divergências e opiniões contraditórias, para que assim haja 
a construção da entidade e principalmente da cara do Sudeste. Apesar da extinção do SSAMPA, 
crê que estamos seguindo em passos firmes para o novo horizonte, com maturidade para 
começarmos a nos conhecer como indivíduos, escolas, regiões, etc. A troca de idéias é muito 
importante para nos posicionarmos. Acredita que a troca e comunicação virtual devem ser mais 
utilizadas, em vista de sua utilidade para o relacionamento e crescimento de nossa região. 

Juju (Barão): Propôs que as escolas mandem sugestões e demandas de temas e textos no grupo 
do Sudeste, para contribuir na construção do EREB. 

Hare (UFSCar): Muito do que aconteceu aqui fazem parte dos desafios que temos a nossa frente. 
Vamos aprender fazendo e fazer aprendendo, batendo a cabeça algumas vezes, porém com o 
crescimento e acúmulo de nós e da entidade. Acredita que só iremos nos identificar como 
entidade lutando por ela. Acredita na concepção de M.E. inserida na luta de classes, e diz que 
essa compreensão só ocorre com a luta e a vivência nela. Não podemos ter medo de nos 
perguntar os motivos das alianças com o MST e com movimentos sociais, pensando em construir 
a identidade de classes e nosso papel nessa luta. Devemos nos compreender como construtores 
de uma nova sociedade. 

Inhame gostou desse Corebio pois diferente do Conebio-usp houve um espaço de formação, de 
debate. Apesar de haver discordâncias faz parte e trás crescimento também. 



Débora: Gostou do Corebio apesar de ter vindo de repente superou as expectativas. 

Saga: Aprovou o Corebio, pois trouxe momentos de quebrar paradigmas e foi contemplada pela 
Débora. 

Jarina: apesar de ser nova não veio sem propósito e teve muito crescimento sem saber descrever 
o sentimento muito bem. 

Bira: Acha que nesse encontro começou dar forma pra região mesmo havendo divergências. E 
que foi mais um grande passo na construção. 

Dinâmica de Finalização 

Encerra-se o Conselho às 20:00 do dia 14 de março de 2010. 

Anexo 1 –Carta da ESALQ sobre o ssampa 

 

SSAMPA (Sugestões e Soluções para a Articulação do Movimento 
Paulista) 

 

 O surgimento do SSAMPA precede o da Entidade Nacional de 
Estudantes de Biologia (ENEBio). Aparecendo no cenário do Movimento 
Estudantil da Biologia (MEBio) em 2004, o SSAMPA tinha por intuito 
efetivar a articulação dos coletivos locais e dessa forma fortalecer o MEBio 
no âmbito Regional e a posteriori Nacional. Dessa maneira, evidenciando a 
necessidade de organização dos estudantes de biologia naquele momento. 

 Em 2007 com a recriação da ENEBio, o SSAMPA (e outros 
coletivos) cumpre seu objetivo de fortalecer a organização dos estudantes de 
biologia a nível nacional. Apesar da concretização desse desafio, hoje ainda, 
o SSAMPA continua organizado e articulando as escolas do estado de São 
Paulo que se dispõem a construir a ENEBio. Contudo, o SSAMPA não se 
caracteriza como instância deliberativa, administrativa ou executiva da 
ENEBio, tampouco como coletivo local, pois esse, no estatuto da ENEBio, 
diz respeito às escolas e o SSAMPA não é uma escola (mas um coletivo 
formada por algumas). 

 Apesar de não ser nenhum tipo de instância ou escola reconhecida 
pela ENEBio, o SSAMPA, por continuar organizado, puxa para si a 
responsabilidade da realização de tarefas da Entidade, assim como o EREB-
SE 2009 e o núcleo São Paulo da AR-SE na gestão 2009/10. 



 Nós de Piracicaba entendemos que o SSAMPA cumpriu seu papel 
para reorganização dos/as estudantes de biologia a nível regional e nacional 
e, com isso, deixou de ser a organização si. Entendemos também, que como 
disposto no Art.19, Título VI do Estatuto da ENEBio sobre os Encontros 
Regionais de Estudantes de Biologia – EREBs: 

 

Art.19. A organização do EREB será de responsabilidade da 
escola sede do último e a escola que sediará o próximo 
Encontro Regional, além de qualquer estudante de Biologia 
regularmente matriculado em outra instituição da região. 

 

 Cabe a qualquer estudante de Biologia a construção dos encontros 
regionais. A partir disso, entendemos que é compromisso de qualquer 
estudante de Biologia que se dispõe a construir a Entidade contribuir com a 
ENEBio a nível local, regional ou nacional. Por isso, não vemos mais 
sentido em tratarmos o SSAMPA como instância ou organização, não 
cabendo a ele responsabilidade alguma sobre qualquer tarefa da ENEBio. 

 Finalizando, queremos ressaltar que tornar o SSAMPA uma instância 
da ENEBio seria burocratizar demais a Entidade. 

 

 

“Sonha e serás livre de espírito, luta e serás livre na vida” 

Che Guevara 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2-Calendário de Atividades ENEBio - 2010 

 

MESES 
 

EVENTOS  

MARÇO 13 e 14 de Abril 
- COREBio-SE 
na UNESP-Btu 

31 de Março a 
4 de Abril – 
EREB-NE na 
UFC 

  

ABRIL  16, 17 e 18 – 
FENEX na 
UFS 

21 a 25 –  
ERA-NE em 
Cruz das 
Almas/BA 

24, 25 e 26 –  
Seminário de 
Avaliação do 
EIV em São 
Paulo 

30 de Abril a 1 

de Maio – 

ERA-SE em 

Botucatu 

MAIO 1 a 7 – Semana 
Nacional de 
Mobilizações 

16 a 21 - 
Encontro 
Nacional da 
Casas de 
Estudantes  

Passada na 
UFMT pela 
UEL 

29 de Maio a 5 
de Junho – 
CFPBio-NE na 
UFPB 

JUNHO 3 a 6  - EREB-
SE Pela USP-
Ribeirão Preto 
e Barão de 
Mauá 

   

JULHO de 5 a 9 –  
CFPBio-CO 
UFMT  

CFPBio-SE  
UFSCar 

  

AGOSTO Entre 7 e 14 –  
ENEB UEFES 

   

SETEMBRO     

OUTUBRO     

NOVEMBRO     

DEZEMBRO CFPBio-Sul 
UEPG  

EIV-CE   

 

 

 

 



Anexo 3 

XXI EREB – SE 

Encontro Regional dos Estudantes de Biologia 

Região Sudeste 

De 03 a 06 de junho de 2010 

 

 

“Repensando os Renováveis: Vale a pena verde perto esse processo!” 

 
 

 

Projeto EREB-SE 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O Encontro Regional dos Estudantes de Biologia 

 

O Encontro Regional dos Estudantes de Biologia (EREB) é um evento anual organizado pelos 
estudantes em cada região geopolítica do Brasil. 

O papel fundamental do encontro é promover uma avaliação das ações feitas durante o ano, 
através de trocas de experiências e socialização das atividades desenvolvidas, para possibilitar o 
planejamento dos próximos passos do movimento. Além disso, são objetivos do encontro: 
promover o diálogo entre os estudantes de Biologia dos diversos estados de cada região e 
representar um espaço de formação e sensibilização que possibilite o rompimento de paradigmas. 

Através de atividades como palestras, círculos de cultura, vivências e atividades culturais, procura-
se sensibilizar os estudantes para os problemas sociais, ambientais, econômicos e políticos da 
região, promovendo com isso, consequentemente, a reflexão sobre o mundo que os cerca e a 
responsabilidade enquanto sujeito atuante e transformador desse. Assim, busca-se através do 
Encontro contribuir para uma formação complementar e humanizadora dos biólogos e para sua 
atuação de maneira mais consciente na sociedade. Essas discussões têm como objetivo gerar uma 
série de sugestões e soluções para esses problemas. Daí, a importância de que a comunidade, 
institutos, empresas e órgãos públicos estejam cientes e apóiem esse tipo de evento. 

Desde 1989, os estudantes de Biologia da região sudeste vêm, através de seus Centros ou 
Diretórios Acadêmicos, se organizando e se reunindo em diversas Universidades regionais. Ao 
longo desses anos, o EREB Sudeste teve sua sede em Universidades como UNESP, UFMG, 
UFU, UFLA, UFRJ, FSA, UNICAMP, UERJ - FFP, entre outras. Contando com a participação 
de milhares de estudantes. O EREB provou ser um Encontro de grande importância e seriedade, 
que cresce em número de participantes e em qualidade a cada ano. 

O Encontro não representa um evento isolado. O EREB encontra-se inserido no contexto do 
Movimento Estudantil de Biologia (MEBio), juntamente com os outros encontros: o Encontro 
Nacional dos Estudantes de Biologia (ENEB), o Conselho Nacional dos Estudantes de Biologia 
(CONEBio), e o Curso de Formação em Agroecologia (CFA). As sedes dos Encontros Regionais 
são decididas nas Assembléias Regionais, dentro dos EREBS ou na Assembléia Nacional, que 
acontece no ENEB. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Justificativa do tema 

 

 

As formas de obtenção de energia escolhidas para suprir a demanda do desenvolvimento mundial 
a partir da revolução industrial até os dias atuais, sempre foram eleitas tendo como prioridade o 
que existia de mais viável financeira e estruturalmente, dispensando qualquer atenção à 
sustentabilidade ou respeito ao meio ambiente. Devido ao modelo de desenvolvimento ao qual 
estamos inseridos, que visa, sobretudo a produtividade e o lucro, temos como conseqüência, que 
se insere nesse contexto, casos de poluição, desmatamento, inundações, fragmentação das matas 
nativas, entre outros. 

Com a possível escassez dos recursos fósseis (como o petróleo) e a exacerbada emissão de gases 
nocivos para a atmosfera, surgiu a necessidade de utilizar formas alternativas de obtenção de 
energia a fim de diminuir os impactos ambientais e o desequilíbrio do balanço térmico do 
planeta. 

A partir disso, aumentou-se então o incentivo à utilização das Energias Renováveis, chamadas de 
fontes inesgotáveis, sendo as mais conhecidas: a energia solar, eólica, a hidroenergia e a biomassa.  
Como exemplo atual pode-se citar o que vêm ocorrendo na região nordeste do estado de São 
Paulo, assim como em Ribeirão Preto, que abriga uma grande extensão de canavicultura que em 
2003 já ocupava aproximadamente 44% do território regional. 

Essa expansão alcooleira teve início em 1973 com o surgimento do proálcool e a posterior 
demanda do mercado de combustíveis. A isso se soma a vitória do Brasil na organização mundial 
do comércio contra os subsídios europeu na exportação do açúcar e o advento dos carros bi-
combustível. O álcool tornou-se uma opção cada vez melhor em detrimento dos combustíveis 
fósseis, considerando as preocupações a cerca do aquecimento mundial, pois como relatado em 
uma pesquisa da Embrapa, o álcool da cana-de-açúcar emite menos de 73% de dióxido de 
carbono do que a gasolina. Além disso, as culturas de cana nada interferem no balanço do ciclo 
dos gases estufa, ao contrário do que se pensa. Durante o período seco são realizadas queimadas 
que visam facilitar a colheita e durante o período chuvoso o crescimento da plantação fixa o 
carbono, garantindo não um saldo positivo, mas nulo, no final do processo (MIRANDA, E. E. de 
et al,1997).  

O plantio da cana de açúcar, apesar de consumir relativamente menos recursos do ambiente em 
relação às antigas práticas agrícolas de baixa tecnologia, introduz também novos elementos 
causadores de desequilíbrios como herbicidas, fertilizantes e sais dentre outros.  

Levando em consideração as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Ciências Biológicas, 
espera-se que o formado em Biologia tenha algumas habilidades e competências desenvolvidas 
tais quais: “avaliar o impacto potencial ou real de novos conhecimentos / tecnologias / serviços e 
produtos resultantes da atividade profissional, considerando os aspectos éticos, sociais e 
epistemológicos; portar-se como educador, consciente de seu papel na formação de cidadãos, 
inclusive na perspectiva sócio-ambiental e pautar-se por princípios da ética democrática: 
responsabilidade social e ambiental, dignidade humana, direito à vida, justiça, respeito mútuo, 
participação, responsabilidade, diálogo e solidariedade”. 



Devido à falta de discussão do tema é necessário refletir sobre o posicionamento do biólogo 
diante das conseqüências sócio-ambientais derivadas da mercantilização, não apenas dos recursos 
fósseis, mas também dos recursos naturais como um todo. Portanto, acreditamos ser de grande 
importância acadêmica fomentar o debate quanto à produção e utilização da energia, e se essas 
ocorrem de forma a atender as reais necessidades da sociedade. 

Levando em consideração a influência que os biólogos e estudantes de biologia exercem neste 
contexto, é importante problematizar suas atuações no mercado de trabalho influenciado pelo 
financiamento das empresas detentoras de capital.  

 

Objetivos 

 

Objetivos gerais  

Organizar coletivamente o Encontro Regional de Estudantes de Biologia da Região Sudeste, por 
meio de reunião de duas faculdades com contextos contrastantes, o Centro Universitário Barão 
de Mauá e Universidade de São Paulo campus Ribeirão Preto. 

 

Objetivos específicos  

- Promover espaços que revelem realidades nas quais os estudantes de Biologia estão inseridos, 
de forma a sensibilizá-los a ações ativas em relação à forma atual de produção de energia e 
tornando-os cidadãos capazes de refletir, questionar e interferir na problemática de maneira 
autônoma; 

- Possibilitar um espaço de apresentação, discussão e reflexão de idéias que visem minimizar a 
degradação ambiental por conseqüência das atuais formas de obtenção de energia;   

- Promover discussões sobre a matriz energética, com ênfase nas fontes renováveis, 
correlacionando à maneira com que a energia é explorada regionalmente;  

- Entender os reais motivos da produção de energias renováveis e contextualizar 
geopoliticamente;  

- Apresentar formas alternativas de agricultura que atuem de forma positiva ambiental e 
socialmente, como por exemplo rotatividade de culturas e sistemas agroflorestais;    

- Trocar experiências acadêmicas a fim de fortalecer as Entidades de base (Centros/Diretórios 
Acadêmicos) e demais coletivos locais dando subsídios para repensar suas formas de atuação;  

- Construir coletivamente uma Biologia mais humana e atuante; 

- Possibilitar intercâmbios culturais entre os participantes; 

- Fortalecer o Movimento Estudantil de Biologia na Região Sudeste; 



 
 

EREB em Ribeirão Preto: Do Hino do café ao Mar de cana! 

 

Histórico 

 

Nascido em 1856 o município de Ribeirão Preto, que se localiza no Nordeste Paulista, ganhou 
impulso com a lavoura de café cultivada pelos imigrantes e fertilizada pela terra roxa 

A terra da cidade colocou a região em posição de destaque, na virada do século XIX, como 
grande produtora de café e abastecia o mundo inteiro com o que se chamava "ouro verde", como 
diria seu hino “Assim traçamos teu perfil/ Ribeirão Preto, terra do café”. 

Atualmente, a expansão dos biocombustíveis fomenta o desenvolvimento de pesquisas e 
tecnologias para a produção de etanol pelas Indústrias Sucro-alcooleiras e Usinas instaladas na 
região. Podemos dar o exemplo tecnológico de sua forte agra-indústria, que tem como evento 
sede exemplar regional a Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação (AGRISHOW), 
feira anual de agronegócios que movimenta em média 800 milhões de reais. 

Por outro lado, ao mesmo tempo em que o progresso aumenta o conhecimento tecnológico, traz 
também implicações sócio-ambientais provenientes da monocultura, tais como: desgaste do solo, 
uso de agrotóxicos, detrimento à agricultura familiar e diminuição da produção de alimentos, 
além de localizarem-se cada vez mais em áreas de recarga do Aqüífero Guarani, afetando a sua 
preservação natural.  

A idéia de Ribeirão Preto sediar o EREB-SE 2010 surgiu pelo fato de que as universidades com 
cursos de biologia desta cidade não tiveram a oportunidade de organizar um evento deste porte. 
Acreditamos que este é um grande incentivo para uma maior participação e atuação dos 
estudantes de biologia de Ribeirão Preto e das cidades em seu entorno, nos encontros e no 
movimento estudantil da biologia, aumentando sua atuação em prol da comunidade. Também 
visamos promover a integração de universidades públicas e privadas, trazendo mais estudantes 
dessas últimas para discussões inerentes à nossa realidade e ao MEBio.  

A escolha para que a Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto e do Centro 
Universitário Barão de Mauá organizassem o XXI EREB-SE foi feita por meio da indicação das 
faculdades presentes no XXX Encontro Nacional dos Estudantes de Biologia, que ocorreu do dia 
26 de Julho a 1 de Agosto na Universidade Estadual de Londrina (UEL), e aprovação em 
Assembléia Nacional ocorrida no referido encontro. 

As duas Universidades organizadoras cumprem importantes papéis na formação de profissionais 
qualificados ao mercado de trabalho nos mais diferentes ramos de atuação e também na área 
acadêmica. A USP tem como pressuposto um tripé baseado em Ensino, Pesquisa e Extensão, 
com formação tanto em bacharelado quanto em licenciatura e com produção de conhecimento 
em várias áreas específicas.O Centro Universitário Barão de Mauá é uma das Universidades 
particulares mais bem conceituadas em Ribeirão Preto e Região. Fundada em 1966, hoje é 
composta por seis unidades, onde estão distribuídos os Cursos de Graduação em todas as áreas 



de atuação. O curso de Biologia forma tanto o Professor, bem como contempla a formação do 
Bacharel, que sai preparado para atuar em pesquisa básica e aplicada, além de desenvolver 
atividades educacionais em diferentes níveis. 

 

 

Programação 

 

 

 

 

Quinta Sexta Sábado Domingo 

Manhã 

 

Chegada 

Credenciamento 

Organização dos 
mutirões  

 

Vivência  

 

Cinereb 

 

Apresentação dos Círculos de 
Cultura 

 

“Círculos de Cultura” 

 

 

Assembléia 
Regional e  

Avaliação do 
encontro 

Almoç
o 

Almoço Almoço 
Almoço 

Almoço 

Tarde 

Boas vindas 

 

Mesa de abertura 

Vivência  

 

Montagem de Painéis 

 

Troca de Culturas  

Assembléia 
Regional e  

Avaliação do 
encontro 

Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar 

Noite 

Pré-vivência 

 

 

Cultural 

Pós-vivência 

 

 

Cultural 

Oficinas  

 

 

Cultural ( Festa junina)  

 

 

 



Boas vindas! 

É o momento de apresentação da Comissão Organizadora, das atividades e sua importância para 
a concretização dos objetivos do encontro e da temática em torno da qual será feita grande parte 
das discussões.  

 

Mesa de Abertura 

Apresentações e discussões são feitas por profissionais convidados abordando a temática do 
EREB de forma introdutória para que os participantes formem bases para discussões posteriores. 
A composição da mesa ainda não está definida. 

 

Organização dos mutirões 

Apresentações de cada mutirão e explicação de como cada um irá atuar durante o encontro. 

 

Vivências 

As Vivências são um dos momentos mais esperados nos Encontros estudantis da Biologia. Nelas, 
os participantes são divididos em grupos e se deslocarão da sede do Encontro para diferentes 
localidades, onde vivenciam a realidade de comunidades locais. As vivências são um importante 
espaço de sensibilização e aprendizagem onde é possível conhecer pessoas, trocar idéias e 
aprender acerca de outras culturas e realidades, muitas vezes distantes das nossas. 

A preparação das Vivências ou Pré-Vivência, que ocorre no dia anterior, é muito importante, pois 
é nesse momento em que os facilitadores, que tem a responsabilidade de fazer a ponte entre os 
participantes e a comunidade, fazem uma breve apresentação e um histórico das comunidades a 
serem visitadas, introduzindo os principais problemas por elas vivenciados. 

A socialização ou Pós-Vivência é um momento de discussão entre os participantes que foram 
para tal vivência ou a Vivências co-relacionadas, levantando impressões pessoais e 
questionamentos para aprofundar as discussões sobre o tema do Encontro. Propostas de ação 
podem ser elaboradas e levadas à Assembléia para aprovação dos estudantes presentes no EREB. 

 

“Círculos de Cultura” 

Os “Círculos de Cultura” são núcleos de debate, essenciais para o desenrolar do Encontro e para 
o amadurecimento de opiniões e idéias, necessárias para um posicionamento crítico dos 
estudantes presentes no EREB. As discussões propostas podem ser relacionadas ou paralelas à 
temática do Encontro. Os Círculos de Cultura são mediados por facilitadores, que podem ser os 
próprios participantes do Encontro ou convidados. Pode-se chegar ao desenvolvimento de 
propostas para soluções de problemas que envolvam a atuação dos futuros biólogos inseridos no 
contexto sócio-ambiental atual. 



 

Montagem de Painéis 

Fazer uma apresentação em forma de painel (Cartaz com imagens, textos, frases, etc) com 
as propostas de cada Círculo de Cultura para apresentar na “Troca de Culturas”. 

 

Troca de Culturas 

Socialização das discussões de cada Circulo de Cultura e apresentação das propostas 
levantadas. 

 

Oficinas 

É um momento de construção coletiva que promove a integração e a descontração, além do 
intercâmbio cultural dos participantes. Ocorrem, simultaneamente, diversas oficinas, escolhidas 
de acordo com o interesse de cada um. Os participantes e convidados que oferecerão as oficinas 
podem solicitar com antecedência o material a ser utilizado pelos inscritos na oficina e determinar 
o tamanho do grupo para a atividade. 

 

CINEREB 

No CINEREB são apresentados filmes escolhidos pela organização e que poderão abordar 
diferentes temáticas relacionadas ao tema do EREB. O objetivo dessa atividade é proporcionar 
aos participantes que não puderam participar das vivências mais elementos para o 
aprofundamento das discussões. 

 

Culturais 

Esse é o momento de expor as manifestações artísticas da região Sudeste, além de proporcionar 
mais um momento de integração dentro do Encontro. As noites serão reservadas para 
apresentações culturais e temáticas, incluindo apresentações de grupos de teatro, poesia, grupos 
folclóricos, entre outros. Teremos espaço reservado também para apresentações feitas pelos 
participantes. Nesse momento, qualquer participante terá espaço para fazer uma pequena 
apresentação, seja de uma música, peça, jogral e danças. 

 

Assembléia Regional 



Momento deliberativo do EREB, no qual será decidida a próxima escola a sediar o Encontro, 
serão discutidos e aprovados as propostas e os documentos encaminhados, bem como decididos 
os rumos do Movimento Estudantil da Biologia na região Sudeste. 

 

Estrutura 

O local de realização do EREB-SE 2010 é a Universidade de São Paulo (USP), Campus Ribeirão 
Preto localizado no município de Ribeirão Preto, SP.  

 

Segue abaixo uma relação da estrutura necessária para a realização do EREB-SE: 

 

1- Alojamento – Para alojamento normalmente são utilizadas áreas de camping, quadras ou salas 
de aula. Cada aluno é responsável por sua acomodação, não sendo necessárias camas ou 
quaisquer móveis. 

 

2- Banheiros – Serão necessários banheiros com pelo menos dez chuveiros no total, cinco no 
banheiro feminino e cinco no banheiro masculino. 

 

3- Limpeza e manutenção - A limpeza e a manutenção de todos os espaços utilizados deverão ser 
terceirizadas e ocorrerão sempre após cada atividade, além de limpeza e manutenção diárias dos 
banheiros.  

 

4- Alimentação – O café da manhã, almoço e jantar necessitam preferencialmente de um 
refeitório para serem servidos. Estes serviços serão terceirizados, sendo incluídos no valor das 
inscrições, ou cobertos pelos valores de eventuais patrocínios.  

 

5- Espaços para as atividades - está prevista a utilização dos seguintes locais: 

1 Salas de aula para os círculos de cultura, reuniões e oficinas; 
2 Camping para alojamento dos participantes. 
3 Salas de aula e Vestiário para alojamento dos participantes; 
4 Pátio para atividades culturais, reuniões, discussões, entre outras; 
5 Auditório ou tenda para a mesa de abertura, mesa tema e assembléia final com 

capacidade para no mínimo 300 pessoas; 
6 Local adequado para os culturais à noite; 
 

6- Segurança - a segurança dos participantes e do patrimônio da escola será terceirizada. A 
segurança dos alojamentos será feita pela permanência de seguranças, 24hs por dia em suas 



respectivas vias de acesso, que farão o controle através da posse do crachá e pulseira de 
identificação que serão fornecidos ao participante no momento de sua inscrição. Durante as 
culturais o esquema de segurança será reforçado. 

 

7- Transporte - o transporte dos participantes para as Vivências e outras atividades que tenham 
essa demanda será realizado com a utilização de ônibus. 

 

8- Emergência médica - a organização do Encontro estará preparada para emergências de 
primeiros socorros realizando o transporte, se for preciso, ao hospital mais próximo (dento do 
Campus da USP localiza-se o Hospital das Clínicas). Os postos de saúde próximos aos locais das 
Vivências serão previamente informados sobre a realização das atividades. 

 
ORÇAMENTO 

Despesas Preço 

Papelaria R$ 2.000,00 

Palestrantes R$ 8.000,00 

Equipamentos R$ 2.000,00  

Limpeza R$ 2.700,00 

Alimentação R$ 13.000,00 

Segurança R$ 3.000,00 

Divulgação R$ 2.000,00 

Kit de inscrição R$ 3.000,00 

Transporte para vivências R$ 12.000,00 

Seminários internos R$ 1.000,00  

Camisetas R$ 3.000,00 

Aluguel dos Espaços R$ 4.500,00  

TOTAL R$ 54.200,00 

 

 

 



PATROCINADORES 

 

Presença da logomarca do patrocinador ou apoio em camisetas, cartazes, folders, mural, site do 
EREB, mailing do credenciamento, adesivos das canecas, distribuição de brindes, espaço cultural, 
espaço para a colocação de banners: salas ocupadas e corredores, entrada, alojamentos, 
restaurante e espaço para instalação de stand de divulgação. 

 
 

Apoio Institucional 

O EREB-SE 2010 possui os seguintes apoios institucionais: 

Diretório Acadêmico “Paulo Sawaya” - Centro Universitário Barão de Mauá 

Centro Acadêmico da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (CAFI) USP – RP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4–carta de Viçosa 

 

                                                                           

 

 

 

Viçosa, 13 de Março de 2010 

Olá escolas do COREBio – SE, 

Nós de Viçosa não poderemos participar com vocês deste conselho porque 

estamos construindo a nossa Semana Acadêmica, que o ano passado funcionou como 

um bom trabalho de base, o que esperamos que se repita esse ano. A semana começa 

nessa segunda feira e mesmo os integrantes do Centro Acadêmico que não estão 

oficialmente na organização do evento estarão dando suas contribuições nessa véspera.  

O tema da semana é a formação e atuação do/a biólogo/a e esperamos ter ao final da 

semana propostas variadas para a melhoria do nosso curso, já discutindo um pouco da 

Campanha Nacional da ENEBio. 

Queremos reafirmar a importância da organização para que nós, estudantes de 

Biologia, consigamos construir novas perspectivas para os nossos cursos, nossa formação, 

nossa atuação e para a sociedade de forma mais ampla. Com sensibilização e organização 

conseguimos avançar sobre as dificuldades e aplainá-las. “Do contrário, acabamos nos 

encolhendo e o medo apaga em nós a dignidade que deveria nos fazer reagir diante 

daquilo que, de tanto marcar presença, passa a ser visto como algo natural e, portanto, 

impossível de ser mudado” (Passos de uma rebeldia: EZLN). E vale a pena lembrar 

Paulo Freire quando ele diz que “Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta 

sozinho/a, homens e mulheres se libertam em comunhão.” 

 

 Reconhecemos as possibilidades que se abrem para as escolas e para a Entidade 

quando duas escolas que começam a se inserir no Movimento Estudantil de Biologia 

enfrentam a responsabilidade de construir um Encontro Regional com o papel de 

aproximar as escolas desta região, muitas vezes distantes. Entendendo nosso papel dentro 

da Entidade, enquanto escola que está com o GTP Questão Ambiental, nós nos 

dispomos a contribuir com a Organização do EREB- SE principalmente com relação à 



temática, pois temos discutido no GTP a matriz energética brasileira e a problemática das 

hidrelétricas com suas barragens.  Acreditamos que é importante mantermos contato com 

as escolas organizadoras do Encontro para troca de materiais e sugestões. Também como 

escola que acaba de se responsabilizar, no CONEBio- UFAL, pela agitação e propaganda 

da Campanha Nacional da ENEBio, relacionada à Mercantilização da Educação, assim 

como, à reflexão sobres os currículos dos cursos de Biologia, colocamos nossa sugestão 

de que se questione durante o  EREB a existência dessas dicussões sobre matriz 

energética e alternativas em nossa formação acadêmica e o porquê dessa existência ou 

não.  As diretrizes curriculares aparecem na justificativa do projeto do Encontro e 

percebemos a necessidade de que as discussões embutidas nessa justificativa apareçam 

em espaços do Encontro. 

Essas temáticas têm potencial para facilitar a aproximação entre as escolas do 

Sudeste e impulsionar o Movimento Estudantil de Biologia. Sobre a articulação do 

Sudeste viemos problematizar a questão das passadas em Minas Gerais.  Discutimos um 

pouco sobre a passada em Lavras (UFLA). Tentamos refazer um contato com um 

estudante de Biologia de lá e ele nos disse que existem algumas pessoas trabalhando no 

Movimento Geral, mas que o Movimento de Biologia não ocorre por lá. Já as pessoas de 

Uberlândia (UFU) estavam no ENEB-Londrina e demonstraram interesse em se 

aproximar da Entidade. Mas após o ENEB não fizemos contato com eles. Nesse sentido 

avaliamos que uma passada em Uberlândia pode ser mais efetiva do que em Lavras. 

 Essas são as contribuições que conseguimos fazer por enquanto, mas 

continuaremos na tentativa amadurecê-las e fortalecê-las. 

 Muita vontade e clareza! Abraços!! 

Centro Acadêmico de Biologia – UFV  Gestão 2010 – CAEKÓS 

 

 


