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Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze se iniciou mais um 

Conselho Nacional de Entidades de Biologia, desta vez com sede na Universidade 

Estadual de Londrina, organizado pelo Centro Acadêmico de Biologia.  

 

 

Gestao ViraMundo 

 

  



1) Conjuntura Nacional e da ENEBio 

 

Convidados: 

a) Lucas Perucci: ex-militante da ENEBio, Biólogo, militante do movimento 

popular por moradia em Londrina. 

b) Danilo Filipkowski: militante da ENEBio, Centro Acadêmico Charles Darwin, 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 

 

Metodologia: 

- Falas de 30 minutos para cada convidado e em seguida o debate, com abertura para 

inscrição d@s militantes. 

 

Foi realizada uma intervenção inicial, explicando o que é uma análise de 

conjuntura, e a importância de a ENEBio fazer análises de conjuntura com frequência. 

Isso porque, como movimento social, inclusive como parte de um movimento estudantil 

nacional, se propõe a uma transformação social e precisa contribuir com suas 

formulações na construção de um movimento combativo. Além disso, o esforço da 

análise de conjuntura contribui para situarmos a militância da nossa Entidade a nível 

nacional, para intervirmos com boa qualidade em nossa realidade e na realidade dos 

estudantes de biologia como um todo, em parceria com os outros movimentos sociais. 

Para se fazer uma análise de conjuntura, é preciso elencar quais são os fatos 

prioritários e quais são relevantes, como colunas sociais que mais causam determinado 

impacto, e a interferência desses impactos. Normalmente, pautas políticas internacionais 

possuem uma relevância maior, e um reflexo na conjuntura nacional.  

Para quem faz uma análise, é necessário encontrar uma lógica para que assim 

seja trilhada uma perspectiva. Deve apresentar tendências para evitar eventualidades e 

erros de análise, se desviando de determinismos. 

Uma análise representa determinado espectro, em última instância. Para acertar 

o critério, é prática. A correlação de forças entre as organizações que atuam na 

sociedade está aliada a uma análise que acerte, ou seja, que apresentou correspondência 

com a realidade. 

 



Após essa introdução, fez-se um histórico de 2006 para cá, focando 

principalmente questões voltadas à economia política no Brasil. Perpassaram-se pontos 

como: 

- A política orientada pelos setores primários da economia como agronegócio e 

siderurgia. Indústrias pesadas, que são coordenadas pelo BNDES, uma banco de origem 

pública. O BNDES passando a operar o oligopólio das grandes indústrias do Brasil, 

como a criação da Brasil Foods (Sadia+Perdigão), a fusão da Aracrus Celulose e 

Votorantim, Odebrecht, entre outras, com o objetivo de centralizar e fortalecer a 

economia nos setores primários.  

- Commodities: produtos de base, como bauxita, aço, soja, celulose, entre outros.  

- Leitura internacional: o crescimeto da China aliado ao crescimento econômico 

do Brasil e o aumento de preço das commodities, e sendo responsável pelo crescimento 

econômico do país. O Brasil não possui tecnologia para produzir mercadorias de ponta, 

devido a falta de investimento em desenvolvimento de tecnologias (tanto que a soja 

transgênica representa uma alta tecnologia controloda por empresas estrangeiras). 

- América do Sul: O Brasil estabelece relações imperialistas com os países da 

América do Sul, em particular com os países vizinhos, mantidas por tratados e acordos 

desiguais; o Brasil empresta dinheiro para a Bolívia via BNDES com a condição da 

criação de uma empresa brasileira, ou seja, o Brasil ganha duas vezes (via empresa e via 

pagamento de empréstimos). 

- Orçamento do Brasil em 2010: alguns trilhões de reais, no entanto, quase 

metade deste montante é destinado a pagamento de juros e amortização, deixando uma 

porcentagem mínima para Educação, Cultura e Saneamento. 

- Matrizes Energéticas e Código Florestal: todas as leis para licenciamento estão 

flexibilizadas com olhares para a usina de Belo Monte. Retirada do poder de 

fiscalização do IBAMA, isto quando alguma obra não é liberada por outro órgão, seja 

ele estadual ou municipal. Intuito de intensificar a produção, expandindo a fronteira 

agrícola dentro da própria matriz de produção. Já nas matrizes energéticas, o setor 

primário utiliza muita energia elétrica para extração da bauxita, por exemplo, e as 

energias hidroelétricas são relativamente mais baratas, porém utiliza muito concreto, 

dando lucro para a Votorantim. 

- Universidade: o espaço e a realidade em que atuamos cotidianamente como 

estudantes; empresas cumprindo o direcionamento das pesquisas aos interesses do 

mercado, formação profissional especializada para o mercado de trabalho, precarização 



do ensino, falta de estruturas básicas para a garantia de processos educativos em uma 

perspectiva de emancipação humana. 

 

 

DEBATE 

 

 O debate foi realizado em torno de reflexões como: 

 

- Em quais consequências implica o processo de exportação de commodities como 

acúmulo de riqueza para o país; a contradição colocada na incapacidade de o Brasil de 

expandir o setor tecnológico a partir da expansão de cursos precários e criação de 

universidades particulars como cursos conscientemente precários. 

- A importância da reivindicação dos 10% do PIB para a educação pública já!, 

relacionando com o REUNI, com o aumeno de vagas nas universidades, mas redução da 

qualidade do ensino. 

- O chamado Capitalismo Verde como mecanismo de vazão e espaço do mercado para 

desenvolver formas de exploração da natureza 

- A necessidade de o estudante de biologia se debruçar um pouco mais em formação 

política e construir o movimento aliando a teoria à prática, sem se esqucer das pautas 

específicas do curso de Biologia. 

- A crise cíclica do capitalismo e sua relação com a crise de produção em grande escala; 

a China como espécie de termômetro em uma situação em que pare de comprar 

produtos e altere o setor produtivo novamente, provocando outra crise. 

- Exemplo dos resíduos sólidos, que hoje estão em uma dinêmica muito interessante ao 

setor produtivo, causando uma terceirização do setor e um maior desenvolvimento 

tecnológico. 

- A importância de destacar as movimentações estudantis do último período (as 

paralisações, as ocupações de reitoria, as greves e os atos) como sinal de resistência e 

necessidade de articulação das pautas a nível nacional, por entender que não são pautas 

isoladas e têm mais força quando reivindicadas de maneira conjunta. 

- A necessidade de a ENEBio apontar seus eixos de atuação de forma a garantir 

proximidade política com as outras executivas de curso, que estão em processo de 

acúmulo e de luta semelhante ao da nossa Entidade. 



- Em uma conjuntura de crise do capital, o que se expressa rapidamente é a retirada dos 

direitos básicos da população mais pobre, como moradia, educação, transporte e saúde. 

- Enquanto Entidade, formular política de atuação que seja coerente com a conjuntura 

nacional, para que não atuemos de forma descolada das pautas amplas, mas que 

implicam em nossa realidade, que é a universidade; necessidade de um planejamento 

antecipado, com base no exercício da análise de conjuntura. 

- Importância de não nos distanciarmos da base e garantir os debates mais amplos no 

nosso cotidiano de militância, para instrumentalizar os estudantes de biologia; além de 

se atentar que o debate de questões locais sempre está ligado a questões maiores e o 

nosso papel é fazer essa relação e formular nacionalmente também. 

- Necessidade de acúmulo sobre a formação do profissional biólogo, sobre a 

reconfiguração do ensino superior (mudanças do MEC para o Ministério da Ciência e 

Tecnologia; pressão para que as universidades atendam às demandas tecnológicas e de 

produção da sua região), e atuação do biólogo. 

- Relevância do perfil de atuação que precisamos buscar: nem sempre vamos alcançar e 

ganhar para a organização todos os estudantes de forma orgânica, para organizar e 

construir os debates na Entidade, mas temos que ter o compromisso de ganhar os 

estudantes politicamente, a partir das nossas próprias pautas em um debate político que 

seja aprofundado. Para isso, pensar na forma de aproximação de novos militantes é 

muito importante. 

- Demanda de garantir espaços de socialização e repasses das experiências de cada 

localidade, contribuindo para uma visão da totalidade da Entidade em sua atuação.  

 

 

2) Avaliação da Articulação Nacional (AN) 

 

UFSCar 

Apontamento de alguns problemas, pois a UEPG e UFRPE não conseguiram contribuir 

muito na Articulação Nacional e as tarefas ficaram centralizadas na UFSCAR e na UEL. 

Quanto ao movimento, relação próxima da ABEEF e da FEAB e uma avaliação de que 

a ENEBio atua melhor quando atua em conjunto. O CFA foi construído com a ABEEF 

e FEAB, foi mais construído pela ABEEF pois já estava parcialmente construído, mas 

nós contribuímos um pouco e acompanhando, com o intuito de nos aproximar. A 



experiência foi boa e uma boa introdução teórica, mas faltou colocar um pouco da nossa 

demanda. Querem ver ano que vem se teremos pernas para tocar o CFA. O CFPBio não 

foi avaliado ano passado e nós tivemos um pouco de dificuldade de formação. Como é 

feito regionalmente, nós não acompanhamos o processo, acompanhamos mais o 

CFPBio de Lavras. Tiveram várias atividades como Seminários (Seminário Nacional do 

Código Florestal e Seminário Nacional Contra o Uso de Agrotóxicos), estamos 

construindo o CNF (Curso Nacional de Formação) que provavelmente será na Flaskô na 

região de Sumaré. Quanto ao FENEX, necessidade de acúmulo e importância de tentar 

nos apresentar mais neste espaço. 

UFMT 

A questão da AN ficou meio despercebida no segundo semestre, processo que mostrou 

mais claramente o quanto estamos desarticulados e apagados. O blog e a lista de emails 

ficaram desatualizados, ainda mais depois do ENEB que muitas pessoas se interessam, 

não tínhamos referência. Dentre os processos de mobilização do ME que ocorreram nas 

Universidades, atos e movimentos, a ENEBio não estava articulada nacionalmente. 

Algumas campanhas ficaram sem tocar, como a Campanha do ENADE. A gente, 

enquanto ENEBio, não conseguiu capilarizar esse debate. Não conseguimos trazer 

discussões do FENEX para a entidade. Nós da UFMT nos sentimos contemplados com 

os outros comentários. Ano que vem tem outro FENEX, e achamos que a AN tem que 

pensar em articular melhor essa ferramenta. 

 

UFRJ 

Contemplada com a fala da UFMT, mas pedem esclarecimento sobre como se deu o 

distanciamento do pessoal de Pernambuco na AN, pois essa escola se apresentou no 

ENEB. Criticam que houve uma ausência da AN na construção do ENEB e que isso foi 

bastante negativo. Avaliam como muito positiva a produção de material, principalmente 

o jornal, mas ainda carecemos de formação da galera de buscar novas ferramentas. 

 

UEL 

Esclarecimento quanto à Pernambuco: estava tudo certo pra eles aparecerem na primeira 

reunião em São Carlos, marcamos a data e eles não puderam aparecer. Ao longo do ano, 

entraram em contato poucas vezes, e talvez tenha faltado perna pra acompanhar mesmo, 

foi bem difícil. Sobre o curso de coordenadores no Rio, a data foi muito ruim e 

acabaram não conseguindo mandar ninguém. Conseguiram contato algumas vezes com 



o Rio e a postura foi de acompanhamento, mas não conseguiram articular na totalidade 

mesmo e assumem essa falha enquanto AN. Mais perto do ENEB e durante o encontro, 

conseguiram um melhor contato e audar mais de perto, no que foi possível. Tem acordo 

com a avaliação da UFRJ. 

  

UFU 

Acordo com a falta de acompanhamento da AN. Exemplo do GTP, que acabaram por 

contruir sozinhos, a não ser por uma passada ocasional que ocorreu. É importante o 

acompanhamento dos GTPs, sugerindo literatura e metodologias de construção, porque 

acham que o GTP é uma ferramenta importante para o ME. 

 

UEL 

Há uma dificuldade concreta mesmo de garantir que a AN acompanhe e articule todas 

as escolas em suas funções na Entidade. Precisamos de uma divisão de tarefas mais 

sistematizada para que as escolas também possam contribuir nesse acompanhamento em 

suas regiões. E que fique a cargo da AN mais a articulação do que o acompanhamento, 

que acaba sendo mais difícil, até porque são poucas escolas que compõem a AN hoje. 

Precisamos de mais escolas nessa articulação. Exemplo de quando a UFC foi da AN e 

fizeram um mapeamento das escolas que podiam fazer passadas. Não conseguimos 

cumprir tudo, mas isso facilitou o processo. A Articulação Nacional articula, e não 

necessariamente faz todas as funções nacionais. 

  

 

UFC 

Bastante contemplada já. Mas acrescenta o ponto das passadas. A UFSCar realizou 

passadas mas não pode ser tarefa de uma escola só, e sim uma função nacional. Precisa 

ser sistematizada pela AN e envolver mais escolas. Falha quanto à articulação das 

nossas escolas para a pauta do Código. Não pode ser tarefa somente da AN essa 

articulação.  

 

 

UFSCar 

O primeiro ano de AN foi bem complicado. Houve o seminário de planejamento 

estratégico mas não sabiam muito bem o que era a AN , como ela atuaria. Acharam que 



conseguiram evoluir na função, e estão mais maduros. Não temos o curso trancado para 

fazer passadas pelos Brasil, e mesmo que estar presente seja muito importante, ainda 

temos essa deficiência. Muitas tarefas que foram centralizadas e executadas na A.N 

ficaram complicadas. E nossas escolas eram longe. Achamos que temos que avançar 

nisso, a A.N tem que cobrar e sistematizar, mas achamos que as outras escolas podem 

ajudar. Tudo ficou muito centralizado, é ruim para nós e ruim para o ENEBio. Querem 

fazer um documento sobre o que é uma AN, os pontos negativos e positivos, buscando 

as funções da AN para que a próxima gestão possa articular e trabalhar com mais 

facilidade. No planejamento, temos que estar mais afinados. Exemplo: sabíamos que ia 

rolar o CFA, que nós iríamos construir, mas ficou difícil a construção para nós, pois era 

na Rural do Rio.  

 

 

UFLA 

Informe de que o pessoal de Sergipe vai enviar um documento para gente para repasses 

do posicionamento deles quanto A.N. 

 

 

3) Encaminhamentos do ENEB 2011 (RJ) 

 

Ficaram como demanda da assembleia final do ENEB 2011 alguns pontos importantes, 

que serão tratados adiante, conforme os tópicos: 

 

 Busca de estratégias de financiamento para o Encontro, de caráter coletivo, 

visando viabilizar as demandas dos Estudantes pelos espaços e tornar mais 

acessível o preço das inscrições.  

 

 

UEL (Patê) 

Houve alguns problemas de finanças expressos no ENEB Rio que precisamos tomar 

como exemplo e ver como encaminhamos, até porque não foi a primeira vez que já 

passamos por isso. Devemos fazer projetos e enviar isso com antecedência. Depois da 

sistematização, devemos dividir as tarefas. Financiamentos: projetos, pedidos em 



sindicatos, livro ouro. Esse foi um caminho que pensamos. Pode ser que tenham outras 

propostas de financiamento também.  

 

UFMT (Marina) 

Uma outra forma pode ser o pedágio, para tentar garantir a ida dos encontristas. 

 

UFV (Pablito) 

Ir nos departamentos e pedir recursos também pode ser uma alternativa. 

 

UFLA (Tiagão) 

Nós pedimos ao CA, pois ele tem financiamento da reitoria, ou mesmo pedir direto para 

a reitoria. Nós temos auxilio deslocamento e quem tem que levar os ofícios é o C.A. 

 

UFSCar 

Lá há uma política de extensão universitária. Uma coisa boa de explorar são as pró-

reitorias de extensão, pois eles aprovam projetos com mais facilidade em alguns casos. 

No caso da UFSCar você precisa de um docente pra assinar. 

 

USP (Chopin) 

Na USP nós pedimos dinheiro pra comissão de graduação. Esse ano, nós pedimos 

dinheiro para o Encontro Regional. Pra gente é tranquilo. Outra coisa que pode 

acontecer é o auxilio da própria escola na área de transporte, ou mesmo ajuda do C.A. 

Eventualmente, tem como fazer festas e livros ouro. 

 

UFRJ (Leônidas) 

A gente tem uma festa que arrecada fundos para os ENEBs, e sai de 4 a 6 mil reais. 

Devemos interagir com as atléticas e pedir dinheiro emprestado. Fazemos 

principalmente festa para arrecadar e acabam também integrando as pessoas. 

 

UFRJ (Bart) 

Um problema que a gente passou é ter que fazer um ENEB sem dinheiro e isso é 

complicado, e nós tivemos que correr atrás de patrocínio, que é muito difícil. Nós 

tivemos que implorar pra universidade. Achamos que a entidade tem que dar uma ajuda 

inicial para que o encontro ocorra. Achamos que o financeiro deveria ajudar. Nós 



passamos muita dificuldade por falta de grana. Nós formulamos uma agenda de 

financiamento para colocar o montante que precisamos. 

 

UFF (Loló) 

No Rio festa sempre dá dinheiro. A gente também faz camisa e caneca. Na faculdade, é 

fácil conseguir dinheiro nas pró-reitorias com projetos e nos recursos humanos. Pessoas 

que tem mais influência na reitoria também podem ajudar mais nesse processo. 

 

UFU (Arthur) 

Discutindo, chegamos a uma conclusão: é obvio que as escolas precisam se organizar, 

uma coisa positiva é uma rifa de coordenadores e também uma lojinha do ENEB para 

vender durante o encontro, como já fizemos em vezes passadas. 

 

UFV (Jú) 

A A.N devia centralizar essas barraquinhas nos encontros. 

 

UEL (Patê) 

Se é consenso de encaminharmos, podemos ir para o próximo ponto, pois a idéia desse 

tópico era reunir possibilidades de financiamento. Sabemos que há uma falha ainda 

grande na ENEBio sobre uma política financeira mais séria que garanta nossos espaços 

ao longo do ano e sistematizando esses apontamentos, podemos avançar. 

 

ENCAMINHAMENTO: Foram listadas nas falas acima inúmeras possibilidades de 

financiamento, que na medida do possível, serao exploradas pelos coletivos como forma 

de garantir uma política para envio dos militantes aos encontros e também como forma 

de barateamento das inscricoes. 

 

 

  Levantamento de fundo para as inscrições de todos os estudantes a um preço 

mais barato. Pensar em soluções coletivas de viabilizar estas demandas. Que o 

problema seja solucionado prioritariamente através da busca, pela ENEBio e 

pela CO, de meios para o barateamento das inscrições no encontro. Cada 

escola deve buscar viabilizar as inscrições da sua delegação e somente caso as 



escolas não logrem êxito, o problema deve ser encaminhado para CO do 

Encontro com antecedência. 

 

 

UEL (Patê) 

As escolas precisam se organizar para cobrir suas inscrições. Precisamos nos planejar de 

forma antecipada. 

 

UFRJ (Bart) 

Sobre a questão do ENEB, o que aconteceu foi o seguinte: tínhamos poucos inscritos 

(300) até a data, e pelas nossas contas, o ENEB se pagaria com 120 reais, mas esse era 

um preço muito caro. Foi um ENEB caro em relação aos outros, ainda mais por ter 

vivências, o que pode acabar deixando mais caro o encontro. Em cima da hora 

conseguiram um financiamento e baratearam a 100 reais. Nossa salvação foi ter 300 

inscritos na hora, senão teríamos um furo muito grande, pois planejamos para 600 

pessoas. No ENEB, não acessamos a conta por medo de ver prejuízo. Muitas pessoas 

queriam entrar sem pagar, mas nós não achamos coletivo alguns pagar e outros não. O 

fato de as pessoas não terem dinheiro para pagar deve ser levantado antes. Se o dinheiro 

deixa de entrar, o prejuízo é da ENEBio. Deu lucro, deu, mas podia ter dado prejuízo. O 

que faz um pessoa se considerar orgânica para não pagar a inscrição. Houve várias 

discussões durante o encontro que o prejudicaram. Tivemos muitas dificuldades em 

arranjar o dinheiro como todo mundo tem, e devemos nos planejar pra isso. 

 

UFSCar (Diogo) 

Em nossa entidade não podemos limitar a participação das pessoas por dinheiro, vai 

contra os nossos princípios e acho que tem um pouco de confusão nessa história, pois as 

pessoas que não queriam pagar não tinha dinheiro mesmo. Um lugar que tivemos menos 

tensionamentos foi o EREB. Acho que precisamos ter uma melhor política do financeiro 

oferecida pela entidade para facilitar e garantir a militância da ENEBio. 

 

UFSCar (Tiagão) 

Se nos encontros tivermos nossas políticas baseadas na inscrição, não vai rolar. Não 

devemos barrar os indivíduos pela falta de dinheiro e isso é contra os nossos valores de 

sociedade. No CFPBio, nós não colocamos as inscrições no financiamento, nós 



buscamos formas alternativas já listadas. Muitas pessoas não puderam pagar o CFPBio, 

e isso foi um problema que nós já antecipamos e que sempre ocorrerá. Devemos 

introduzir uma política de financiamento sem colocar as inscrições. 

 

UFMT (Mara) 

Esse debate é muito delicado, a gente viu que não há culpados nessa história. Eu acho 

que todas as ponderações foram válidas. A forma concreta de encaminhar isso é a 

política de financiamento. Devemos pensar a forma concreta de financiamento. O 

primeiro é pensar em nossas inscrições, deslocamento, e estadia. O debate não pode 

ficar polarizado. Esse encaminhamento foi o que o Bart falou. Tudo conflui para o 

planejamento e levar ele a sério. 

 

UEL (Rafael) 

Complementando a Mara e Bart, existe um caixa da entidade e o caixa de cada C.A., 

que vai contribuir para as inscrições dos nossos estudantes. Devemos fazer os projetos 

mesmo, ou pro caixa do encontro ou pro fundo nacional. Além de baratear, devemos 

pensar nos que não podem pagar. Aí entram as políticas de financiamento. Isso financia 

as políticas para pagar as inscrições, mas devemos ter políticas para baratear os preços 

das inscrições. 

 

UEL (Patê) 

Acho que é um problema sério pois os debates serem feitos ao longo do encontro 

causou conflito e mal estar na C.O. As escolas deveriam ter avisado com antecedência  

para pensarmos coletivamente alguma saída. Isso nao significa comprometer a 

participacao, mas exige melhor planejamento nosso na política financeira. 

 

UFRJ (Bart) 

Nós sabemos que sempre terá pessoas com dificuldade, mas nós devemos saber disso 

antecipadamente para achar outras políticas. Nós no Rio não tínhamos muita 

experiência e se as pessoas não pagassem nós teríamos um furo de 2 mil reais. Nós 

também achamos que devemos fazer uma política para baratear as inscrições. Nossa 

política é de diminuir as inscrições. 

 

UFRJ (Leônidas) 



Nós não nos preparamos pois não sabíamos que isso “sempre acontecia”, isso não pode 

ser um problema recorrente. Os coletivos devem saber isso antecipadamente e dialogar 

sobre o que dá pra fazer. Acho que isso sim é uma coisa construtiva. 

 

UFLA (Thais) 

É obvio que todo mundo tem problemas. Festas não dão dinheiro em Lavras.  Devemos 

organizar com antecedência para solucionar problemas futuros. O problema é que 

sempre as pessoas deixam para fazer as coisas de última hora. 

 

UFU (Arthur) 

Talvez um solução para isso seja conseguir pelo menos a refeição, que é o maior gasto 

que é o mínimo para o sujeito dentro do encontro. 

 

UFV (Pablito) 

Nós nos organizamos para arranjar ônibus e no final nós conseguimos auxílio da 

universidade e com o dinheiro que havíamos conseguido, nós passamos para pagar as 

inscrições. 

 

ENCAMINHAMENTO: As escolas que porventura tiverem dificuldade de pagar suas 

inscricoes devem avisar a CO e a ENEBio como um todo com antecedência, para que 

possamos pensar coletivamente em alguma alternativa. Que isso nao impeca a 

participacao dos nossos militantes, mas que nos esforcemos para um planejamento 

financeiro prévio. 

 

 Obrigatoriedade de participação de pelo menos 60% das atividades propostas 

pelo evento (ENEB), visando evitar evasão, desperdício de comida, valorizar o 

evento, melhorar os GDs. 

 

UEL (Patê) 

Do ENEB, não saímos com uma síntese completa. Nós da UEL pensamos em 

problemas na estrutura do encontro. No ENEB rolou desperdício de comida. De alguma 

forma ou de outra a obrigatoriedade e o certificado não trás ninguém de forma orgânica 

para a militância. Aqui (ENEB Londrina) não houve tanta evasão, mas talvez porque 

aqui não tem praia pra distrair as pessoas. Devemos focar na estrutura do encontro. 



UFU (Ivo) 

Fui contemplado. Acrescentando que devemos legitimar pessoas que comparecem aos 

espaços. 

 

UFMT (Mara) 

A gente não chegou a debater isso aprofundado, devemos pensar no acúmulo. Já vem a 

proposta de tirar o certificado, mas nós da UFMT precisamos desse certificado para 

comprovar que participamos na prestação de contas pra universidades. No ENEB de 

Feira, havia alguns espaços obrigatórios. Essa proposta nós achamos interessante. Acho 

legal colocar alguns espaços que achamos importante a galera ir. Devemos visar o 

desperdício também, mas devemos saber como foi isso. 

 

UFRJ (Bart) 

Não é surpresa pra ninguém nós sermos contra isso. Nós voltamos do último CONEBio 

pensando nossa concepção de encontro. Nossa concepção de encontro não vem com a 

obrigação das pessoas nos encontros, nós não vemos valor nesse certificação. Devemos 

estimular de outras maneiras, nós não conseguimos atrair as pessoas nos espaços, talvez 

por ser uma cidade turística. 

UFRJ (Leônidas) 

Isso garante a qualidade dos espaços? Se os espaços não aglomeram pessoas devemos 

pensar nos próprios espaços, se a estrutura está correta. A C.O tem uma dificuldade de 

avaliar se as pessoas estão indo ou não nos espaços. Não podemos inverter os valores. 

 

UFSCar (Léo) 

Em São Carlos, pensamos na mesma coisa que a UFRJ. Outro ponto que levantamos 

são encontros com outras metodologias. O certificado não é nosso objetivo, mas pra nós 

não faz diferença dar ou não dar. Devemos levantar isso nos pré ENEB's e repensar as 

metodologias que devem funcionar para estimular as pessoas. 

 

UFU (Geovanna) 

A gente é contemplado pelo Leônidas. A gente acha que a frequência dos espaços se dá 

por outros viés. Não achamos que tem a ver com questões metodológicas. A galera não 

dá valor para as atividades do encontro. Se a galera não dá valor ao espaço, porque 

certificá-la? No encontro, há várias discussões, devemos ver qual é o caráter do 



encontro, o objetivo é ter um crescimento coletivo. Queremos que a galera debata e 

participe porque acham essas discussões importantes. 

 

UFRJ (Bart) 

Passamos o ano todo planejando como nós esperamos que eles compareçam. Nosso 

trabalho de base tem que informar aos estudantes da importância desse espaço. O 

estudante tem que estar informado, saber o que está rolando, e não ter a obrigatoriedade 

de participar. Achamos que as pessoas tem que estar interagindo umas com as outras 

sem obrigatoriedades. O encontro deve ser prazeroso para os estudantes. Claro que nós 

esperamos que os estudantes compareçam, mas devemos pensar na interação entre as 

pessoas. 

 

UEPG (Marcel) 

O certificado é bem burocrático mesmo, quem não quer certificado não vai participar 

dos espaços, ao mesmo tempo que quem participa dos espaços não fica esperando o 

mesmo. Uma proposta é pensar em uma porcentagem bem mínima, mas devemos 

pensar que eles tem que saber o que eles estão fazendo ali. 

 

UFU (Arthur) 

Contemplado pelo Marcel. Independente de pré-ENEB ou não tem um galera que 

participa do encontro mas vai turistar. Eu acho que tem que garantir a galera em alguns 

espaços. Essa galera que vai pra lá com dinheiro público ta gastando o mesmo, e eu não 

acho justo gastar esse dinheiro para passear. Mesmo que ela não queira estar no espaço, 

ele pode ser uma semente. 

 

UFSCar (Guarani) 

Sabemos que os estudantes são subsidiados. Não vejo sentido em a gente custear, fazer 

projetos financeiros, para os estudantes turistarem e eu acho que isso é a partir dos 

certificados. Nós ficamos o ano todo planejando, arranjando dinheiro para legitimar 

pessoas que não participam e não interagem no espaço. A gente tem que avançar isso, 

qual o sentido de arranjar dinheiro para 1500 pessoas sendo que 300 participam? 

 

UFLA (Thais) 



É uma problemática mesmo os estudantes turistarem. Esses espaços tem acúmulos 

pessoais para os estudantes. Gostei muito de como foi o site com o EREB. Pensando no 

que todo mundo falou, devemos fazer pré encontros e mostrar que o encontro está sendo 

feito por cada um dos estudantes e chamar a massa para os espaços. 

 

UFRJ (Leônidas) 

Vou trazer algumas experiências concretas. No último EREB Sorocaba não teve 

obrigatoriedade e as pessoas participaram em massa. Tendo obrigatoriedade as pessoas 

podem não se importar com o certificado e sair do mesmo jeito. 

 

UFSCar (Diogo) 

No ENEB, as coisas ficaram muito soltas, nós não sabíamos os espaços que estavam 

ocorrendo. Devemos trabalhar metodologia e intencionalidade dos espaços. Às vezes, o 

problema é o espaço. Devemos afinar e amarrar os espaços para que a galera apareça. 

No coletivo, foi levantado que havia um espaço massante e um espaço na praça de 

socialização e conversa. 

 

USP (Chopin) 

Devemos pensar em caráter do encontro e dos espaços. Eu queria saber a importância 

que damos para um certificado? Dar ou não dar o certificado para mim não é central. 

Muitas vezes o mais importante de um encontro não é participar de todos os espaços e 

sim conhecer pessoas e trocar experiências. 

 

UFF (Loló) 

Na UFF as pessoas não dão muita centralidade no certificado. A gente não acha que um 

espaço com obrigatoriedade não garanta qualidade dos espaços. Devemos pensar se os 

espaços estão sendo trabalhados de forma satisfatória. 

 

UEL (Patê) 

Minha fala vai tentar consensuar as propostas. Talvez pudéssemos manter a questão da 

obrigatoriedade, mas não com o viés de se vai ou não trazer as pessoas para os espaços. 

Devemos pensar na realidade dos estudantes e nas metodologias. A gente mantém a 

obrigatoriedade, mas não com essa concepção. Mantemos isso se for consenso. 

 



UFU (Geovanna) 

Não vê muito um consenso ainda, pois achamos que não devemos legitimar e certificar 

pessoas que não comparecem aos espaços. Para pessoas que não dão valor, não fará 

diferença para várias pessoas. Lá na UFU nós não temos vagas infinitas, pois temos 

problemas em questões estruturais. No nosso seminário tivemos que barrar algumas 

pessoas por questões estruturais e na hora muitas pessoas não apareceram. 

 

UFSCar (Léo) 

No ENEB de Feira, rolou obrigatoriedade e rolaram listas gigantes e as pessoas se 

matando pra achar o nome. A galera chega, assina e vaza. A logística da obrigatoriedade 

é complicada. No EREB, não tinha obrigatoriedade e a galera colava. Avaliamos que a 

metodologia foi muito boa. Vai rolar isso mesmo, tem gente que vai pro encontro e não 

vai participar. A gente conseguiu trabalhar melhor sem logística de pegar o nome de 

todos os participantes. 

 

UFRJ (Leônidas) 

Devemos ter em mente que isso significa uma agressão pra parte dos estudantes por 

questões ideológicas.  

 

UFRJ (Bart) 

Claramente há duas concepções de encontro na entidade. O Rio o Sul não se sentem 

contemplados com o atual encontro. A gente precisa em algum momento debater essa 

concepção de encontro que a gente está tendo. 

 

UFU (Flaves) 

O EREB sudeste foi feito em um lugar afastado e a gente sabe que dependendo da 

localidade vai rolar evasão. No certificado, vai aparecer que a pessoas participaram do 

evento. Devemos colocar obrigatoriedade nas mesas, GDs e GTs. Queremos garantir o 

mínimo de evasão.  

 

UEPG (Marcel) 

Certificado é somente uma burocracia. O certificado não vai mostrar que ele fez uma 

síntese de algo. Muita gente vai pro ENEB com postura encontrista. E tenha ou não 

tenha obrigatoriedade, não vão participar dos espaços. Uma proposta de 



encaminhamento seria perguntar na entrada se as pessoas vão querer ou não ganhar 

certificado, dependendo ou não da quantidade de horas ter certificado e um “meio 

certificado”, sendo metade das horas. Discordo do GD e GT, acho que deve ser apenas 

mesa, um espaço massivo. Devemos colocar um carimbinho na entrada dos espaços, 

apenas das pessoas que quiserem. 

 

UFU (Flaves) 

Nós só não queremos certificar pessoas que não apareceram e de uma coisa que não 

participou. Não precisamos mentir que uma coisa que não aconteceu. 

 

UEL (Patê) 

Parece que o encaminhamento ainda não é consenso. Vamos manter as falas. 

 

UFRJ (Leônidas) 

Gostei da idéia do Marcel, do certificado opcional. 

 

UFU (Geovanna) 

Proposta de obrigatoriedade para as duas mesas para que os alunos recebam o 

certificado. 

 

UFU (Arthur) 

Achamos que não devemos perguntar se a galera quer ou não o certificado. 

 

UFU (Flaves) 

Só haverá o certificado para a galera se eles participarem das mesas. 

 

UFRJ (Bart) 

A gente achou interessante a proposta da UFU ao mesmo tempo em que também 

achamos legal a proposta do Marcel. 

 

UFSCar (Diogo) 

Com relação a proposta, precisa ficar claro que devemos investir mais em um curso de 

coordenadores de qualidade e amarração do espaço. 

 



UFU (Geovanna) 

Nós pensamos bastante no que o Diogo falou e vamos esclarecer isso no espaço do 

ENEB. 

 

UFRJ (Bart) 

Achamos que precisamos desenvolver mais a proposta do Marcel. 

 

UEPG (Marcel) 

Não é outra proposta, é a mesma, mas apenas com a conversa das pessoas na entrada 

falando que pra ganhar o certificado, precisa de carimbo. 

 

UFRJ (Bart) 

Nós vamos consensuar com a proposta apresentada. Devemos afinar mais esse debate. 

Vimos que o certificado é importante para algumas escolas. 

 

ENCAMINHAMENTO: Continuar com a participação nas atividades definidas como 

obrigatórias para garantir o certificado (as duas mesas). Temos clareza de que a 

presença obrigatória não está relacionada com a boa qualidade dos debates, e 

precisamos formular mais sobre metodologias e formas diferenciadas para estimular a 

participação dos estudantes, além de garantir um bom curso de coordenadores. 

 

 Humanizar os encontros. 

 

 

UEL (Patê) 

Na UEL, nós debatemos que o ENEB tem o ELO e que esse é um espaço de 

socialização. Achamos que a escola sede deve propor atividades e outras escolas devem 

ter abertura também. Isso garantiria mais espacos de troca de experiências durante o 

encontro. 

 

UFU (Geovanna) 

Nós levamos em conta essas discussões e colocamos isso no nosso planejamento. Nós 

temos a idéia, mas ainda não temos a metodologia. Devemos debater isso no espaço do 

ENEB, amanhã. 



UFMT (Mara) 

Tem uma proposta que já foi aprovada, até proposta pela UFSC. Acho que podemos 

discutir essa pauta amanhã. 

 

UFRJ (Leônidas) 

Uma interpretação que eu tive da proposta da UFSC deve estar relacionada a todos os 

espaços, tornando-os mais coletivos e participativos, tirar o caráter de aula. 

 

ENCAMINHAMENTO: A UFU pensou em espaços que desenvolvem essa ideia. 

Vamos debater isso durante a construção coletiva do ENEB, ainda neste CONEBio. 

 

 

4) Grupos Temáticos Permanentes (GTP’s) 

 

 

REPASSES 

 

GTP Educação 2010-2011: UFU 

 

UFU (Flaves) 

A gente não tem tanta coisa pra falar do que já foi feito. Nós fizemos um folhetim, um 

vídeo e a cartilha. Nós fizemos um cálculo de 2 cartilhas por escola, mas podemos 

distribuir esse material para todos assim como o vídeo (que deu um problema). Para o 

nosso grupo, essa ferramenta foi extremamente importante para a nossa militância. Aí a 

gente entra com a importância de fazer um GTP, pra construção desses materiais. 

 

UFU (Geovanna) 

Foi fundamental pra gente, não só pra formação mas também para uma identificação 

maior para a ENEBio e para nós como grupo. Para a galera que pegou agora, investe 

mesmo, porque é muito legal e construtivo. Com certeza vocês vão debater bem além do 

que o tema que vocês se propuseram a fazer. 

 

UFU (Arthur) 



Além de um acúmulo pra entidade, proporciona um diferente posicionamento dentro de 

sala de aula, por parte dos indivíduos construtores. 

 

UFU (Geovanna) 

Através dessa ferramenta, nós vimos que era possível pegarmos o ENEB. O GTP é uma 

ferramenta muito importante para o acúmulo da Entidade. 

 

 

PLANEJAMENTO DOS GTP’s: 2011-2012 

 

GTP Meio Ambiente: UFJF 

 

UFJF (Mônica) 

Há uma mata do Krambeck que é dividida em três sítios, sendo eles uma APA. Um sítio 

foi tirado dessa APA por uma Lei, para ser vendido para a construção de um 

condomínio de luxo. Por movimentação da população, de várias ONGs e da 

universidade, entraram em um movimento contra a construção do condomínio. E a 

universidade conseguiu um investimento para comprar essa área antes destinada ao 

condomínio, para transformar em um Jardim Botânico. Nosso GTP foi pensado em 

cima da construção do Jardim Botânico. A reitoria está querendo colocar um teleférico 

no Jardim. Várias pessoas fora do coletivo estão interessados em tocar o projeto e 

contribuir. Esse foi o tema central que pensamos para agregar várias pessoas, outros 

cursos, professores e trabalhar para a comunidade. Lá, poucas pessoas tem projetos para 

a sociedade. Nessa mata estava tendo um problema de caça, não por parte da 

comunidade e sim por Deputados, militares, entre outros. Em metodologia, pensamos 

em abrir diálogo com os professores, e com a comunidade, abrindo discussão sobre a 

importância da APA, perguntando como eles acham que devia ser um jardim botânico, 

trabalhando sempre em conjunto com a sociedade. O que a gente pensou foi um 

processo mais a longo prazo. 

 

UFU (Arthur) 

Talvez uma maneira que seja mais fácil de inserir o diálogo com a sociedade seja 

começar pelas escolas com crianças e jovens, para atingir a todos. 

 



UFJF (Mônica) 

Pensamos em nos aproximar de escolas e da organização da comunidade. 

 

ESALQ (Inhame) 

Deve haver um diálogo e entrar com uma proposta e não impor, pois a comunidade 

apresenta muito conhecimento e pode contribuir com o projeto. 

 

UFU (Geovanna) 

Eu acho muito massa essa proposta com o intuito de agregar pessoas. É massa a relação 

das pessoas com a natureza, pois isso também é meio ambiente. É legal ver as 

expectativas da comunidade sobre diversos temas, além da identificação dos moradores 

com o assunto. 

 

UFU (Arthur) 

Acho que isso pode entrar como um projeto de extensão para conseguir financiamento. 

 

UFV (Jú) 

Acho que esse é um tema muito massa, pois as pessoas desconsideram a relação da 

comunidade com a natureza. A nossa própria carta de princípios pode ser relacionada 

com esse conjunto de fatos. Acho que a nossa escola pode contribuir com diversos 

textos. 

 

UFJF (Mônica) 

Esse ano foi o nosso primeiro contato com a entidade e a galera não se mostrou muito 

empolgada com a construção e envolvimento com a entidade. A galera está a fim de 

ficar com o GTP, mas não se envolver muito com a entidade. Não sabemos a abertura 

da galera na UFJF.  

 

UFU (Geovanna) 

Só acho complicado o GTP ser feito meio descolado da ENEBio, pois o GTP é uma 

ferramenta de acumulação da entidade, se não achamos meio complicado. Não tem 

como desvincular uma coisa da outra. Não sei solucionar esse problema. 

 

UFJF (Mônica) 



Eu não quis dizer que nós vamos, nós daremos todos os repasses, mas nossa base está 

interessada no GTP e nada mais. Falta conhecimento da galera, trabalho de base e 

interesse. A galera está animada com o GTP apenas. 

 

UFRJ (Leônidas) 

Ter essa compreensão da entidade é bem complicada ainda mais em uma escola que está 

começando. Mesmo na UFRJ, há problemas diante disso. 

 

ENCAMINHAMENTOS: 

 Projeto a longo prazo, em conjunto com a comunidade local; 

 Diálogo entre a universidade e a comunidade, na tentativa de alcancar também 

as escolas locais; 

 Conhecimento popular e concepção da relação do ser humano com o ambiente; e 

 Proposta de caracterizar esse GTP como projeto de extensao, inclusive tentando 

editais para financiamento do projeto. 

 

 

GTP Ciência e Tecnologia: UFMT-Cuiabá e UNEMAT-Nova Xavantina 

 

UFMT (Bruno) 

Fizemos diversas discussões e vimos que para a nossa real conjuntura esse GTP está 

bem oportuno e contribuirá bastante com a gente e com a ENEBio. Queremos trabalhar 

de forma minuciosa desde a perspectiva histórica, desde como ela foi concebida e como 

vem se transformando. Achamos que dá pra fazer um link com diversos outros cursos. 

 

UFMT (Mara) 

Fizemos um planejamento que será mostrado e lido no datashow.  

 

UFMT (Bruno) 

Nosso GTP tem um caráter introdutório para os outros que virão, pois esse é o primeiro. 

 

UFMT (Mara) 

A linha é muito parecida com o da UFU, produzindo cartilhas e textos a partir das 

nossas discussões e relatorias. O Luã mandou na lista a relatoria. 



UFU (Arthur) 

Acho massa fazer um cronograma de datas com referências bibliográficas e também 

fazer avaliações do processo. 

 

UFU (Geovanna) 

Já que vocês estão na linha de fundamentos teóricos, isso facilita para fazer a leitura dos 

textos. Depois dos textos, fazer uma discussão com uma boa relatoria para não perder 

nada. 

 

UFMT (Mara) 

Seria legal se todo mundo mandasse os textos, várias escolas. 

 

UFSCar (Diogo) 

Achei muito firmeza a proposta. Queria reforçar os repasses periódicos. Eu mesmo 

tenho vários textos. 

 

UFU (Geovanna) 

Uma proposta que a gente pegou do GTP foi fazer o repasse, mas a gente não 

conseguiu. Do processo, é importante a leitura que vocês vão fazer disso. Não rolou 

campanha do lance dos Ministérios, mas nós achamos isso importante e sério. 

 

ENCAMINHAMENTOS: 

Objetivos: 

 Esclarecer o tema de ciência e tecnologia, e relacionar os dois; 

 Esclarecer as diferentes perspectivas de ciência e tecnologia; 

 Fazermos um apanhado histórico da ciência e tecnologia e seu desenvolvimento, 

elucidando o contexto histórico a partir dos principais marcos; 

 Inserir o debate do GTP principalmente na UFMT e UNEMAT, e também na 

ENEBio; 

 Ampliar o debate para outros cursos; 

 Levar os resultados desse debate do GTP para outras universidades, com 

possibilidade de passadas; 

 Discutir a produção de Ciência e Tecnologia hoje com a conjuntura do mundo 

do trabalho (ex. biotecnologia); 



 As implicações sociais das tecnologias atuais (redes sociais); 

 Promover extensão através do GTP; e 

 Um GTP introdutório, talvez não especificarmos muito em temas (Agroecologia, 

Biotecnologia, etc.). 

 

Metodologia: 

 Grupos de Estudo quinzenais, cada escola fazendo e usando os mesmos 

materiais. Nesses grupos, fazer uma relatoria e repassar para as escolas. 

 Reunião mensal com as duas escolas (UFMT, UNEMAT) por skype. 

 Fazermos um acúmulo de textos e eixos até a segunda semana de março de 

2012. 

 Na segunda semana de março definirmos os eixos de discussão até o ENEB e 

CONEBio. 

 Simpósio de Debate sobre o GTP (data a definir). 

 Usar a lista de email da biologia centro-oeste. 

 Construirmos uma cartilha a partir dos debates do início do ano que vem. 

 Filmarmos os debates, para posteriormente editarmos e produzirmos um DVD. 

 

Sugestões: 

 Levantamento de Bibliografia sobre o tema, inclusive contando com 

contribuições das escolas. 

 Relatorias nos espaços de debate, pois facilitam o planejamento e garante que 

não se perca os debates. 

 Reforçando o repasse das construções do GTP e a socialização deste. 

 Aprofundar o debate sobre a transferência do Ensino Superior do MEC para o 

Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, abordando a questão do caráter da 

produção científica que se tem hoje. 

 

 

GTP Educação e Universidade: UFRB e UNESP Rio Claro 

 

UFRB (e-mail enviado, pois a escola nao pôde estar presente): 

  



To: ar_ne@yahoogrupos.com.br; anenebio@gmail.com 

From: nandamerces@yahoo.com.br 

Date: Thu, 22 Dec 2011 05:02:06 -0800 

Subject: [ar_ne] GTP-CONEBio 

 

E aê, galera!  

perdão pelo nosso sumiço. Estamos na ultima semana de aula. Depois da ocupação ta sendo uma 

loucura a nossa vida acadêmica.  

Então.. temos um vídeo e um texto, mas com essa correria de final de ano não conseguimos finaliza-lo, 

infelizmente. Mas logo logo enviaremos. 

Não conseguimos mandar ninguém pro CONEBio por falta de verba para tal. 

Conversamos enquanto grupo e discutimos a possibilidade de pegar o GTP-Educação. O grupo em sua 

maioria avaliou que podemos SIM fazer a discussão sobre EDUCAÇÃO, como já viemos fazendo, porém 

independente do GTP. Temos a ideia de todas as reuniões do D.A. discutir um texto sobre alguma 

bandeira puxada pela ENEBio e uma das bandeiras é justamente a universidade e a educação popular ( 

que já temos um acumulo minimo sobre a temática). Conseguimos avançar bastante enquanto grupo 

depois do GTP universidade. Nos deu mais maturidade. Pena que não conseguimos construir tanto pra 

entidade a nível nacional. Começo desse mês de dezembro fizemos nosso 1º "mini" ( foi só um dia) Curso 

de Formação Política. E vamos continuar aprofundando a discussão quando voltarmos as aulas ( em 

fevereiro).  O projeto de fazer a relação comunidade-universidade ainda está de pé e vamos tocá-lo 

independente do GTP. Estamos amadurecendo a idéia de pegar o EREB-NE em 2013. mas isso é mais 

pra adiante. É isso galera. A UFRB estar firme e forte na luta puxando as bandeiras que pudermos 

puxar.  

Depois da ocupação o grupo se consolidou bastante também. Conseguimos manter uma relação melhor 

com as outras entidades ( ABEEF E FEAB) e isso estar sendo muito proveitoso pro Movimento 

Estudantil da UFRB colocar lenha em sua chama.  

Temos um esboço de uma semana de calourada que parece que dessa vez saí. Desdo ano passado 

tentamos faze-la, mas agora com o M.E. da UFRB fervilhando, vai rolar.  

 

No mais.. é isso meu povo lindo.  

Não iremos pegar o GTP-educação, porém iremos continuar firme e forte na luta, puxando nossas 

bandeiras.  

Nós da UFRB ficamos responsáveis por tocar os pré-ERA's aqui na Bahia. Em falar nisso.. alguma 

novidade sobre? 

ps: Por favor repassem esse e-mail pra lista de e-mail's da AN pois não estamos nela ainda.  

Beijão 

 

UNESP-Rio Claro (também nao pôde estar presente): 

 

about:blank
about:blank
about:blank


Carta Repasse da UNESP Rio Claro - GTP  

Bom dia! 

 

 Nós da Universidade Estadual Paulista – UNESP Campus Rio Claro, no ENEB 2011, após uma 

boa reunião nossa, decidimos pegar o GTP Educação & Universidade com um enfoque em Autonomia 

Universitária e questões curriculares. Como todos nós bem sabemos, os nossos encontros estudantis têm 

uma mágica misteriosa que anima bastante as pessoas no local do evento e quando “voltamos à 

realidade”. Porém, mesmo contando com esse flerte de alguns e posterior esfriamento (talvez natural?), 

optamos por abraçar a causa da ENEBio. Abraçar porque se não nos arriscássemos, a vontade 

verdadeira de alguns de trabalhar se perderia também. 

 

 Pronto! Estamos com o GTP! Do ENEB com 30 para o GTP com 10 pessoas, como já estávamos 

preparados mas, são 10 estudantes que querem muuuito levantar a ENEBio aqui, viu pessoal. E depois 

do EREB-SE em Sorocaba, outros vieram!  

Bem, até o presente momento fizemos pouco, talvez, até por não saber mesmo nada sobre o que fazer e 

como fazer. Mas como nossa entidade conta com uma bela capacidade de autodidatismo, fomos 

crescendo ao longo do semestre. Fizemos reuniões semanais de planejamento, discussão de textos, mini-

palestras com professores nossos da licenciatura que discutem as questões de currículo e de autonomia 

universitária. Tudo isso será resumido e passado (de alguma forma criativa, espero) no próximo ENEB. 

 

 Aliado a isso, planejamos muitas coisas ainda. Pra março, duas mesas redondas: um dia para 

discutir autonomia universitária com professores de Rio Claro, Representantes do CFBio e CRBio e (se 

der certo) alguém do MEC também; num segundo dia faremos uma mesa específica sobre currículo, 

tomando como base as reformas impostas pela Pro-Reitoria de Graduação da UNESP para nosso curso. 

Também faremos uma pesquisa qualitativa, por meio de questionário online para entender como está a 

discussão entre os estudantes de Biologia do Brasil – nesse momento pára!(se estivéssemos aí no 

CONEBIO seria mais fácil, né, mas...) gostaria de pedir que vocês nos passassem os contatos de e-mail 

das escolas para estarmos espalhando esses questionários e ter um número amostral bom para as 

análises futuras, valeu – voltando... Estamos empenhados, também, em fazer trabalho de base aqui na 

nossa escola, principalmente com os bixos, para sermos mais presentes na ENEBio e; ao final de tudo, 

vamos sintetizar os dados e produzir algo bem bacana para o ENEB em Uberlândiaaaa! 

 

 Espero que todos entendam nossa ínfima participação ainda, mas é que (como sempre acontece) 

estamos nos reerguendo novamente depois de alguns anos parados. Todavia, não desanimamos, pelo 

contrário queremos crescer enquanto UNESP Rio Claro, enquanto biólogos, enquanto pessoas, pessoas 

brasileiras! 

 

Um grande abraço a todos vocês e que seja um belo e produtivo 2012 para nós!  

Salsicha, UNESP Rio Claro. 

 



 Nessa segunda página complemento com algumas impressões da galera de Rio Claro com 

relação aos nossos encontros: 

 

  Por exemplo, o EREB-SE em Sorocaba – muito bem organizado, realmente um exemplo em 

termos de organização e rigor no método (falaí Parada, da UFU), ficamos muito felizes. Contudo, o que 

ressaltamos foi que o tema : “Sustentabilidade, idéias antagônicas ou sinérgicas?” não foi respeitado, 

assim como o ENEB do Rio de Janeiro, que falava sobre Urbanização. Nós pedimos, e colocamos como 

crítica a marginalidade do tema nos espaços de captação da realidade, de aprendizado, de discussão, de 

formação enquanto encontristas. Pensamos que o tema deveria ser o eixo balizador de TODOS os 

espaços do encontro, desde GD’s, mutirões e (se der) vivências, para não acontecer o que aconteceu no 

EREB-SE em Sorocaba que terminou raso e sem propostas quanto ao tema “Sustentabilidade”. 

Acreditamos que o tema deve ser central e todos os espaços devem convergir suas discussões a fim de 

resolver e construir o posicionamento da entidade. Galera, sem querer abraçar o mundo num encontro, 

senão todas as discussões ficam rasas e sem validade coletiva.  

 Que nem, agora pro ENEB na UFU, vamos nos focar na Educação Popular (que será o tema, 

certo?), e pensar nela em todos os espaços, para construir nossas lutas mais bem embasados, 

considerando a alta rotatividade de pessoas dentro do Movimento Estudantil. 

  Outro ponto é a escolha arbitrária dos facilitadores de espaços dos encontros. Nós temos a 

plena consciência da dificuldade em se obter os facilitadores e tal e que espera-se que os encontristas 

venham para os espaços (GD’s, mutirões, pré-vivências) trazendo uma bagagem (e de fato, eles tem, 

certo Paulo Freire?), mas existem certas informações que são necessárias que os facilitadores tragam, 

assim como dinâmicas para desinibição e dados específicos e questões norteadoras. Por favor, 

gostaríamos que essas pessoas estivessem envolvidas com o que elas vão facilitar. Por favor, não levem 

isso a ferro e fogo, pois de fato é muito chato Rio Claro vir aqui e exigir algo que TODOS devem 

construir, inclusive Rio Claro, mas colocamos isso como uma sugestão de diretriz para melhorar esse 

evento que é nosso e é tão lindo!  

 

 Muitíssimo obrigado pela atenção, um grande abraço a todos e nos vemos ano que vem! Por 

favor, venham e vamos conversar um mooonte!  

Salsicha!  

 

 

GTP Agroecologia: UFRPE; GTP Gênero e Sexualidade; GTP Arquivo Histórico. 

 

- As escolas responsáveis nao estao presentes e há GTP’s ainda sem escolas 

responsáveis. 

 

UEL (Patê) 



É parte da função da AN articular esses espaços e falar com as escolas que não estão 

presentes. 

 

UFU (Arthur) 

Tentar entrar em contato com essas escolas até o final do Conselho para termos um 

panorama disso. 

 

ENCAMINHAMENTO: Entrar em contato com as escolas dos dois primeiros GTPs 

para ver se já tem algum repasse e ter um panorama sobre isso ainda neste CONEBio. 

Sobre os outros GTPs, fica como função da AN verificar se outras escolas poderiam 

pegá-los.  

 

5) Prestacao de Contas da AN 

 

A UEL fez a apresentação da prestação de contas para os coletivos presentes e as 

escolas tiveram um tempo para analisá-la. Estará disponível no blog da ENEBio e em 

anexo, quando enviada esta relatoria à lista nacional da ENEBio. 

Adendos: 

- A UFSCar não tem as notas das bandeiras para repassar e ainda não venderam todas 

elas. Eles vão tentar conseguir as notas com a costureira, que é de Botucatu.  

- A prestação de contas vai estar disponível no blog em breve, para acesso de todos os 

estudantes. 

 

Quanto à grana que sobrou dos encontros regional Sudeste e nacional: 

- EREB Sudeste: R$ 3546,00 reais no total. R$ 709,22 centavos para o Coletivo. R$ 

1773,06 centavos para a regional e R$ 1063,83 centavos para o Fundo Nacional. 

- ENEB RJ: R$ 21.991,67 reais no total. 

 

6) Campanha Nacional 2012 da ENEBio 

 

PLANEJAMENTO DA CAMPANHA NACIONAL: 

 



Antes de se iniciar o debate do planejamento propriamente dito, pensou-se em afinar e 

acertar mais especificamente quais são os temas abarcados nas Campanhas, tanto a 

definida dia 19/01 à tarde, quanto a dos Agrotóxicos. Possivelmente em conjunto com o 

debate do planejamento da Articulação Nacional. 

 

UFV (Pablito) 

Inicia as falas sobre suas idéias gerais para o Planejamento, dizendo sobre eixos 

possíveis. O CFBio defende os interesses de quem? (Lembrando que ele está atrelado ao 

Ministério do Trabalho). “O CFBio é democrático?” (Como são tomadas as decisões 

dentro do Conselho? Os estudantes são consultados?), e por fim, “Por que estas 

mudanças foram tomadas?” (Quais são as transformações sociais existentes que foram 

conjuntura para essas mudanças). Enfatiza que esse é um tema que pode ser atrelado 

tanto localmente, especificando realidades diferentes, quanto mais geral, integrando o 

Brasil todo. 

 

UFU (Geovanna) 

Problematiza o debate de se posicionar já contrário à regulamentação, mas sim de tentar 

entender quais são as causas de tais mudanças, estando elas vinculadas ao mercado de 

trabalho num geral. Isso se refletiria em reformas curriculares nas universidades, mas 

que não deveria ser este o foco. Disse que fere a própria autonomia da universidade, e 

que a tendência é que surjam cursos que promovem formação mais restrita. Propõe que 

o tema da Campanha direcione para esse debate em geral, que seja mais propositiva e 

positiva do que sempre reativa. Ao invés de se posicionar “contra” algo, que se centre 

“a favor” de outra. 

 

UFU (Ivo) 

Na formação de biólogo, as mudanças levariam a uma tendência à especialização 

precoce nas três habilitações propostas. 

 

UFU (Geovanna) 

As parcerias com outras executivas de curso, já que essas regulamentações e reformas 

também estão ocorrendo em outros cursos, procurando uma maior coesão dentro do 

Movimento Estudantil. 

 



UEL (Cowboy) 

Essa campanha tem grandes possibilidades de diálogo com a base estudantil, falando 

bastante por exemplo do próprio ministério do trabalho, e o CFBio com relação à 

própria carreira do biólogo. E todas essas relações com a grade curricular atingiria 

bastante a base. Pensa em algo como “Não precisamos de Conselho para o trabalho”. 

Explicando que deve ser algo chamativo e marcante. 

 

UEL (Planta) 

Eixo Trabalho-CFBio-Universidade, fazendo as ligações que existem entre todos os 

elementos desse trio. 

 

UFU (Geovanna) 

Não precisa especificar “Bio” para a Campanha, para que possa haver melhor diálogo 

com outras executivas de Curso. 

 

UFC (Livinha) 

Pensa em como se darão o mote e os eixos da campanha. “Qual é o profissional que se 

visa formar”? Que tipo de trabalhadores e pesquisadores estão sendo criados. E que tipo 

de professores? Falou também sobre as experiências que os estudantes de Educação 

Física tiveram dentro de sua profissão. 

 

UEL (Cowboy) 

Perfil Profissional é o tema mais contemplador, em que poderíamos trabalhar melhor as 

questões do Ministério do Trabalho e as questões das mudanças no Ministério. 

 

UFC (Livinha) 

Diz que a área de atuação está dividida, e que deve haver regulamentação sim, e essa 

regulamentação pode estar atrelada ao desenvolvimento do tema Perfil Profissional. 

Três eixos com esse mote: Divisão das modalidades, currículo flexibilizado e 

regulamentação da profissão (Conselho).  

 

UFU (Geovanna) 

Volta a dizer que a Campanha deve ser propositiva, e que a regulamentação não é um 

problema em si, mas qual é o caráter que ela está se dando. O modelo de educação está 



atrelado ao modelo de sociedade em que vivemos. Qual é a relação entre o mercado 

profissional e a formação do biólogo que está sendo pensado. Questionou também o 

método pedagógico vigente atualmente. Explicitou autonomia da universidade, mercado 

de trabalho e pedagogias de ensino que reflete no modelo de ensino. 

 

UEL (Patê) 

 “Que formação profissional é essa?” seria o mote principal da campanha. Os eixos 

principais da campanha foram lidos (colocados acima nas falas), pedindo que houvesse 

algum consenso entre tantos que vieram. 

 

UFSCar (Léo) 

Disse que se chegarmos ao consenso dos eixos, consegue visualizar melhor a 

Campanha, pensando sempre “qual seria nossa proposta”, que tem a ver com pedagogia; 

“quem somos” e “quem está propondo” nossa formação. 

 

Mesa 

Projetando os eixos na tela, tentou-se aglutinar os pontos principais, a saber: 

 Que formação profissional é essa? 

 *Quem é o Profissional Biólogo? (Perfil, modalidades etc.) 

 *Quem determina esse perfil de profissional? (mercado de trabalho, CFBio, 

 ministérios) 

 *Quais são as propostas? (pedagogia, formas de educação, modelos de 

Universidade). 

O mote “Que formação profissional é essa?” foi proposto pela UEL (Patê) e as 

perguntas subjacentes foram do Leo (UFSCar- São Carlos). 

 

UEL (Patê) 

Entre os eixos, falou que deveriam ser na verdade: “Trabalho”, “Educação” e 

“Universidade”. 

 

UFLA (Thais) 

Formação profissional: Como, Pra quê, Pra quem (???) 

 

UFU (Geovanna) 



A Campanha deve de fato tocar no debate de qual é a formação do profissional. 

 

UFU (Arthur) 

“Na formação profissional cabe Conselhos?” Retirada. 

 

UFV (Pablito) 

 “Formação Profissional: estamos “Pré-parados”?” 

 

UFC (Livinha) 

 “Qual é o seu perfil profissional, Biólogo” (Sugere entre as diferentes habilitações e a 

ausência da Licenciatura. A Formação estaria atrelada às demandas já colocadas) 

 

UEL (Patê) 

Defende a proposta do Pablito, e disse que a biologia pode vir num símbolo nas 

chamadas. 

 

UFC (Livinha) 

Disse que também essa idéia do Pablito dialoga com o mercado de trabalho e o 

desemprego, também como um chamado geral, não exatamente como eixo. 

 

ENCAMINHAMENTO: 

 

Campanha Nacional: “Formação Profissional: Estamos pré-parados?” 

Diretrizes: 

*Trabalho 

-Mercado de Trabalho 

-Regulamentação da Profissão  

*Educação 

-Pedagogias X Modelo de Educação (Bancária e Libertadora) 

*Universidade 

-Autonomia da Universidade 

-Divisão das Modalidades  

-Flexibilização do Curso 

Perguntas Geradoras: 



-Quem é o profissional biólogo? 

-Quem define esse perfil? 

- Que educação queremos? 

- Formação Profissional: Como? Para que? Para quem? 

- Qual seu perfil profissional, Biólogo? (Saúde, Meio Ambiente, Tecnologia) 

 

Propostas específicas para a metodologia: 

 

UEL (Patê) 

A Campanha e Articulção Nacional devem ser planejadas conjuntamente. Com 

exemplo, uma agenda geral, ao menos para o primeiro semestre e fazerem atividades 

constando no Calendário da Entidade, a serem feitos durante Reuniões Virtuais. Outro 

eixo a ser debatido é uma política mais eficaz de financiamento da entidade. 

 

UFMT (Mara) 

Proposições sobre planos sobre as campanhas que já foram trazidas ao Conselho devem 

ser retomadas. 

 

UFV (Pablito) 

Quais são das demandas de formação dos militantes da campanha (lacunas, estudos, 

teorias e tal). Divisão de tarefas e confecção dos materiais. Financiamento (projetos e 

outros temas surgidos anteriormente) e Agitação (calendário, encontros, GTP entre 

outros pontos) e propaganda. Esses seriam os principais pontos a serem discutidos a 

seguir.  

 

UFV (Jú) 

Explica que o método acima é para facilitar as propostas que as escolas vão dar.  

 

 

FORMAÇÃO 

 

UFSCar (Léo) 

Falou sobre a ausência de formação coletiva sobre os temas da campanha, e isso pode 

ter acarretado na centralidade dos materiais e das discussões na AN, e também ponderou 



a dificuldade de coordenação e articulação. Ponderou que a primeira coisa a ser pensada 

é realmente a Formação, que é mais importante que a elaboração dos materiais. 

Ponderou as dificuldades de fazer um Seminário Nacional de formação e formulação 

 sobre o tema, ainda em março. 

 

UEL (Cowboy) 

Devemos estipular datas para o mandar de textos, formulação de algo ou ainda auxílio 

de materiais de apoio, para que as várias escolas possam contribuir. 

 

UFSCar (Diogo) 

A proposta anterior poderia ser interessante para um caderno-síntese. Mas que o 

seminário poderia ser algo a parte. 

 

UFU (Geovanna) 

Cartilhas resultantes de um seminário sobre educação que realizaram em Uberlândia 

poderiam ser repassadas. Disse que um dos textos é uma proposta de metodologia usada 

em diversos locais. 

 

UFSCar (Léo) 

Amadurece uma idéia de Seminário, que poderia ser Regional ou algo assim, 

aproveitando espaços do Encontro, pela dificuldade da construção de algo Nacional. 

 

Thaís-UFLA 

Endossa a proposta de haver um seminário Regional. 

 

UEL (Patê) 

Ponderou as dificuldades de se deliberar algo neste momento, e que idéias mais 

amadurecidas deveriam ser pensadas e colocadas numa primeira reunião virtual. 

 

UEL (Rafa) 

Disse que é uma boa possibilidade fazer esse seminário no segundo semestre, pós 

ENEB, até para chamar as pessoas que participarem do Encontro. 

 

UFMT (Mara) 



Pondera mais dificuldades que seriam decorrentes de decidir esse tipo de coisas agora. 

 

UEL (Patê) 

Defende um possível seminário no segundo semestre, por uma série de obrigações que 

devem ser cumpridas ainda no primeiro semestre, ainda mais em março. Disse que 

reuniões virtuais poderiam servir a isso. 

 

UFV (Pablito) 

Os Cursos de Coordenadores do EREB, por exemplo, poderia ser um espaço de 

formação possível, já que é um espaço já construído. 

 

UFSCar (Léo) 

Reforça que as formulações devem ser mais coletivas. 

 

UEL (Cowboy) 

Diz que essa idéia do seminário deve ser pensada depois, já que não houve uma 

conversa maior com a escola.  

 

UFC (Livinha) 

Concorda que as reuniões virtuais poderiam ajudar. 

 

UFSCar (Léo) 

Diz que concorda, mas que preferiria que as prioridades deveriam ser dadas no 

Conselho. Pensou na possibilidade de fazer um seminário nacional no dia do biólogo. 

 

ENCAMINHAMENTOS: 

 Seminário de Formação e Formulação Política da Campanha Nacional: 

as escolas precisam avaliar a possibilidade de fazer esse seminário em 

marco (que seja antes ou depois do CNF em SP); fazer seminários 

regionais; no segundo semestre. Essa decisão vai sair da nossa 

primeira reunião virtual. 

 Produção de materiais: uma cartilha até o meio do ano. 

 Contribuições das escolas: textos, socialização das experiências 



 Resgate dos acúmulos que a ENEBio já tem: acúmulos dos GTPs, por 

exemplo. 

 Levantamento de textos: referencial teórico. 

 

FINANCEIRO 

 

UEL (Patê) 

Pergunta se há outras contribuições sobre financiamento, fora os que já foram elencados 

anteriormente foram pensados.  

 

UFSCar (Diogo) 

Disse que seria interessante fazer um levantamento de órgãos que poderiam financiar 

esse projeto. 

 

UFSCar (Léo) 

Esse mapeamento deveria ser feito não só pelas AN, mas também pelas outras escolas. 

 

UEL (Rafa) 

Disse que os mapas devem ser refeitos constantemente, já que as instâncias de 

financiamento podem mudar de tempo em tempo. Esse primeiro mapeamento geral 

poderia ser terminado até a segunda reunião virtual. 

 

UFSCar (Diogo) 

Ressalva a eficiência das Reuniões Virtuais ou pensar noutros fóruns de discussão. 

 

ENCAMINHAMENTO: 

 - Projetos: mapear mais organizações para as quais poderíamos mandar esses 

projetos (sindicatos, órgãos públicos, ajuda de professores e da universidade, livro-ouro, 

pedágios). 

 

AGITAÇÃO E PROPAGANDA 

 

Foram propostas encaminhadas anteriormente: 

 



- Levar a campanha para os Encontros e para os outros espaços que a ENEBio intervem. 

(Adição da Mara e Giovanna: que seja encaminhado para o FENEX e o ANDES 

também, para que seja discutido em conjunto com outras entidades parceiras). 

- Calendários Semestrais (as escolas buscam atividades que a ENEBio vai participar).  

- Elaboração de uma logomarca para os cartazes da campanha. 

 

 

UFU (Ivo) 

Usar a idéia de clowns para fazer agitação, em escolas por exemplo, para chamar a 

Campanha, por poder dialogar bastante com várias pessoas diferentes. 

 

UFMT (Mara) 

Formulação de cartas de posicionamento da Entidade, como parte do lançamento da 

Campanha. Em relação à logo, sugeriu-se de criar uma oficial agora mesmo, tirando 

alguma escola para fazê-la. 

 

UFSCar (Guarani) 

Uma reunião virtual entre as escolas da AN poderia ser o local de deliberação de uma 

logo oficial da Campanha, e assim várias escolas poderiam enviar suas contribuições 

para que os diferentes desenhos sejam encaminhados. A UFU e a UEPG dariam suas 

contribuições até depois do carnaval, isto é, até dia 25 de fevereiro de 2012 (um 

sábado). 

 

REUNIÃO VIRTUAL 

Preocupação de quando seria a primeira reunião virtual do ano, consensuada para 25 de 

Janeiro. 

Guarani propôs de que isso fosse decidido junto ao calendário durante o planejamento 

da Articulação Nacional. 

 

ENCAMINHAMENTOS: 

 

 As escolas reflitam sobre diferentes formas para o lançamento da 

Campanha nas escolas. Proposta da UFU: utilizar os Clowns nesse 

momento, porque pode dialogar bastante (realização de entrevistas). 



 Carta de posicionamento da ENEBio como parte do lançamento da 

Campanha. 

 Levar a campanha para os espaços que a ENEBio intervém (Encontros, 

FENEX, Cursos de Formação) 

 Elencar os parceiros da ENEBio nessa Campanha (ANDES, as outras 

executivas de curso e os outros movimentos sociais). 

 Calendários Semestrais (as escolas buscam as atividades que a ENEBio 

vai participar e elaboramos o calendário na nossa primeira reunião 

virtual). 

 Elaboração de uma logo que represente o tema da campanha: data: 25 de 

fevereiro 

 Dia nacional de mobilização sobre a campanha. 

 Passadas com o tema da campanha. 

 

 

7) Campanha Contra os Agrotóxicos e pela Vida 

 

UFSCar (Diogo) 

Apresenta uma proposta de planejamento de campanha. Iniciou fazendo uma avaliação 

de excesso de centralização, especialmente em São Carlos. O planejamento vem no 

sentido de abarcar um número maior de escolas, e ainda com possibilidade de atrelar a 

organizações, estudantis ou não, que debatam o mesmo tema. Os objetivos principais da 

campanha  são conscientizar a sociedade sobre a ameaça dos agrotóxicos, denunciar 

empresas que produzem agrotóxicos, pautar na sociedade a necessidade de mudança do 

atual modelo agrícola, fazer em campanha um espaço de construção mais coletiva entre 

outras coisas. As principais ações poderiam ser estimular, articular e compor comitês 

mais locais para ações destes sentidos; articular com outras organizações acerca dessas 

campanhas e definir pessoas ou escolas quais são aquelas que agirão em seus estados; 

fazer um grande número de atividades que estejam atreladas à campanha e construir 

brigadas de agitação e propaganda que tenham melhor capacidade de capilarizar as 

reivindicações e mostrar melhor a campanha para a maior quantidade possível de 

pessoas, com músicas, intervenções entre outros. 

 

UFSCar (Guarani) 



Um primeiro passo deve ser pensado para dialogar mais com os próprios biólogos, além 

das demais pessoas. 

 

UFLA (Thiagão) 

Separar de um dia do Seminário de Formação para pensar na Campanha contra os 

Agrotóxicos e assim formar e formular para a campanha. 

 

UFU (Ivo) 

Para contribuir ambas as campanhas se for no seminário, que as escolas realizem, após 

esse seminário, uma oficina de agitação e propaganda com produção de materiais e 

métodos interventivos para as próprias escolas e assim atuar e construir a campanha. 

Isso ajudaria inclusive a dialogar e formar a base das escolas. Oficinas estas seriam 

voltadas para os próprios COCADA. Todos esses materiais seriam enviados à lista/blog 

para socialização com as demais escolas. 

 

ESALQ (Inhame) 

É preciso tirar um eixo mais específico dentro do tema para a campanha. 

 

UFU (Geovanna) 

O foco maior poderia ser a própria atuação do biólogo com relação à temática. 

 

ESALQ (Inhame) 

A questão da saúde (ligado ao ambiente), mostrando trabalhadores que são afetados 

mais diretamente, mas também problemas de saúde que são mais indiretas. 

 

UEPG (Marcel) 

Importante também colocar a relação dos mercados de agrotóxicos com a pesquisa na 

universidade, mas também ligar isso com as questões ambientais. 

 

ESALQ (Inhame) 

Poderíamos usar as respostas constantes no site das empresas que fazem agrotóxicos, 

colocando os nossos pontos de vista sobre o assunto. 

 

UFSCar (Diogo) 



Eixo de agroecologia e alternativas ao uso de agrotóxicos, para que seja uma resposta 

real e propositiva. 

 

ESALQ (Inhame) 

Prefere que se faça um material de denúncia e outro mais de propaganda com essa 

proposta colocada pelo Diogão. 

 

UEPG (Marcel) 

Propoe um resgate histórico ligando com o ENEB 2009, de tema “Transgênicos”, e sua 

relação com o uso de agrotóxicos. 

 

UEL (Cowboy) 

Dois tipos de materiais: agitativo e outro de formação, que estaria mais relacionado com 

as políticas de produção dos materiais, o modelo dessa produção. 

 

UEL (Quel) 

Dá para fazer qualquer tipo de materiais com essa questão do modelo também. 

 

ESALQ (Inhame) 

Gostaria de entender quais serão os tipos de material de formação, seja quais tipos 

forem. 

 

UFSCar (Diogo) 

Que os materiais de formação sejam confeccionados depois do Seminário de Formação 

e que os materiais de agitação fossem feitos mais cedo. 

 

UFMT (Mara) 

Primeiro faz um material agitativo, ainda no primeiro semestre. O outro, mais de 

formação, que pudesse ser feito depois do Seminário, para que um maior acúmulo 

pudesse ser alcançado e assim os debates propostos pudessem se feitos de forma 

aprofundada. 

 

ESALQ (Inhame) 



Como serão feitos os repasses dos materiais produzidos? Algumas escolas ficariam as 

responsáveis por elaborá-los? 

 

UEL (Patê) 

Pediu esclarecimentos gerais sobre as diferenças do material. Acha problemático que 

um material de agitação seja feito antes do aprofundamento do debate, como por 

exemplo, um debate sobre reforma agrária. 

 

UFSCar (Diogo) 

Muitos desses temas já são abordados por outras organizações, e o material de agitação 

poderia ser formulado já a partir de formulações que a ENEBio já tem, mesmo que não 

abarque todos os temas propostos, até porque não precisa ser totalmente aprofundado. 

 

UEL (Patê) 

Na UEL, houve uma série de dúvidas surgidas durante seus debates internos. Vários 

elementos ainda deveriam ser aprofundados e sanados. Pensou especificamente em qual 

seria o eixo abordado no material agitativo 

 

UFSCar (Guarani) 

O eixo principal seria a denúncia para os biólogos principalmente, colocando as 

contradições que existem. Primeiramente fazer um material superficial com caráter de 

denúncia para a própria base da ENEBio. 

 

UEL (Cowboy) 

Concorda com o Guarani, e que ainda há muitas coisas que devem ser pensadas, mesmo 

sobre o tema, mas que não precisariam ser abordados num material de agitação. 

 

UEPG (Marcel) 

Já temos muito material sobre os transgênicos, e que deveriam ser resgatados, para que 

os temas pautados anteriormente não sejam esquecidos. Colocou a idéia inclusive de 

que esses materiais de transgênicos podem ser inclusive revisitados e revistos. 

 

UFSCar (Guarani) 

Complementa que transgênicos podem ligar agrotóxicos e o agronegócio também. 



UFSCar (Diogo) 

Trabalhar os temas das duas campanhas nos processos de agitação e propaganda durante 

os Encontros, atrelando essas atividades. 

 

UFSCar (Guarani) 

Ampliação das escolas no debate da Campanha, incluindo a participação de comitês 

locais (estaduais) para ajudar a organizar estas pautas. 

 

UEPG (Marcel) 

Questiona como funciona a campanha permanente e o Comitê nacional e qual é a 

intervenção da ENEBio dentro desse comitê. Indagou se a ENEBio pode propor ações e 

eixos para o Comitê. 

 

UFSCar (Diogo) 

Seminário Nacional de onde saiu uma campanha, em que saíram tarefas para diversas 

organizações, incluindo ENEBio. A campanha se dirige em 4 eixos: jurídico, 

trabalhadores, estudantes e de mídia (filmes, teatros...). De onde a ENEBio tomou para 

si algumas ações (cartilha para ensino médio) e na proposição dos objetivos etc. Falou 

também que uma das tarefas é ajudar a articular e compor os comitês da campanha. 

Também disse que pessoas que participam da ENEBio podem participar das reuniões do 

Comitê e propor lá, mas que não necessariamente seriam acatadas. Mas isso não impede 

que a ENEBio tenha autonomia para encaminhar suas próprias ações, além de contribuir 

articulando com outras organizações e agir em sua base e local de atuação (estudantes 

universitários). 

 

ENCAMINHAMENTOS: 

 Material agitativo: propagandear a campanha. 

 Produção de um material (proposta de ser um zine) da ENEBio que dialogue 

mais com a nossa base, e que tenha caráter de denúncia; resgatar os materiais 

que a ENEBio já tem acumulado sobre o tema dos transgênicos, diretamente 

relacionados aos agrotóxicos. 

* Eixos: 



 Resgatar que não é de hoje que a ENEBio toca essa luta, e relacionar as pautas 

(agrotóxicos, transgênicos, agronegócio); 

 Problemas ambientais; 

 Saúde (casos de câncer e saúde do trabalhador e da trabalhadora que aplicam os 

agrotóxicos); 

 Agroecologia e alternativas de produção agrícola; 

 Material de formação: trazer uma contribuição mais aprofundada, com uma 

crítica ao modelo de produção e as políticas de desenvolvimento para o país; 

 Atuação do Biólogo; 

 Intervenção das empresas na universidade, produção científica; 

 Fazer um espaço no seminário de formação e formulação sobre a Campanha 

Nacional e a campanha permanente; 

 Que as escolas realizem em suas localidades, depois desse seminário nacional, 

oficinas de agitação e propaganda voltadas para os coletivos, que vão produzir 

materiais de campanha. Importante socializar esses materiais no blog e nos 

meios de comunicação da ENEBio; 

 Inserir na comissão de agitação e propaganda do ENEB elementos das duas 

campanhas; 

 Priorizar a participação de outras pessoas na organização da campanha, e 

indicativo de participar dos comitês sobre a campanha permanente. Esses 

comitês tem autonomia para tocar a campanha, em termos de produção de 

materiais e debates; 

 Repassar para a Entidade o que está sendo debatido na organização nacional 

dessa campanha, para que a ENEBio possa contribuir nos debates;  



 UFSCar vai construir um repasse sistematizado sobre como tem sido o 

desenvolvimento dessa campanha, além disso, vai repassar os materiais que já 

existem sobre esse tema. 

 

8) Planejamento da Articulacao Nacional (AN) 

 Comunicação 

UEL (Patê) 

Antes de debater as tarefas, pensamos em toda articulação entre as tarefas, mas de um 

cunho político. Temos que fazer mais reuniões virtuais, intercalando mensalmente um 

reunião entre a AN e as escolas no mês seguinte, para rola melhor a comunicação entre 

as escolas. Também pensamos em planejar um calendário semestral para nossas ações. 

No ENEB, se indicaram para AN as escolas: UEL, UFS e UFSCar. Mas, neste 

CONEBio outras escolas podem se indicar, se for o acúmulo do coletivo. 

 

UFMT (Mara) 

A gente na UFMT poderemos contribuir enquanto AN, e queremos bancar algumas 

tarefas para contribuir com a entidade. Nos temos diversas discussões e tocando o GTP 

também para acompanhar o processo. Queremos atuar mais no blog e na lista nacional, 

pois questionamos um pouco a efetividade dessas ferramentas. 

 

UFRJ (Bart) 

No ENEB, a UFF tinha ficado de pegar a tarefa de AR, mas como decidiram pegar a 

EREB sudeste nos nos propomos a ficar com a AR Sudeste. 

 

UEL (Patê) 

Planejamos também a produção de materiais, temos que debater antes os cursos de 

formação e outras atividades para agirmos, podemos referendar esses pontos na reunião 

virtual. Quanto ao financeiro, pensamos em dar continuidade na construção de projetos, 

mas não temos o tema dessa nova campanha, precisamos planejar os projetos, tal como 

nosso financeiro. Podemos pensar em fazer materiais mais baratos em alguns lugares, se 

fizermos um orçamento. Não podemos entregar os materiais para as escolas venderem e 



depois repassarem pra gente, se garantirmos a grana antes fica melhor, os repasses tem 

de ser feitos da forma mais imediata possível. Comunicação com outras executivas, as 

escolas que tenham relação com outros movimentos, tem de mandar o repasse pra 

Entidade via nossos meios de comunicação. Vamos pegar os contatos de todos os 

militantes da AN que estão aqui para organizarmos melhor nossas ações via Google 

docs e skype, podemos pensar também em usarmos a TIM como operadora para nos 

falarmos melhor. Vamos falar também da dificuldade de acompanharmos a CC do 

ENEB, tentamos sistematizar melhor a comunicação via Skype, pensamos em 

centralizar as funções da AN, por exemplo a UEL fica com algum GTP e CC do ENEB. 

 

UFU (Ivo) 

É importante a ferramenta da Reunião virtual, sendo que as escolas se planejam antes os 

repasses e as datas, antes podemos planejar também as escolas responsáveis pela 

relatoria, e também as escolas poderiam criar um perfil no skype, tal como o perfil da 

ENEBio. 

 

UEL (Cowboy) 

As vezes dois integrantes da mesma escola estão em lugares diferentes, então seria mais 

interessante a pessoa se identificar antes das falas. 

 

UFRJ (Leônidas) 

Seria interessante as ANs dividirem as tarefas com as ARs. Podemos pensar em criar 

um perfil também no Facebook da AN. 

 

UFU (Geovanna) 

Nossa proposta também inclui um repasse no blog da enebio das reuniões virtual. 

 

UFSCar (Diogo) 

Avaliando a organicidade da AN, pensamos que não seria bom a divisão das tarefas. 

Seria bom que cada escola tivesse um integrante para realizar as diferentes tarefas para 

melhorar a comunicação entre as escolas. Nossa proposta de comunicação vem com a 

ideia de melhorarmos a reunião virtual, seu andamento, metodologia e etc. Pensamos 

também no ponto das passadas. 

 



UFLA (Tiagão) 

Realizamos uma passada em conjunto nas cidades do interior, nos da Ufscar e Lavras. 

Passamos em Piracicaba e Unicamp, fizemos o pré- Eneb e falamos sobre o EIV. 

Percebemos que uma passada bem feita aumenta a aproximação  da Enebio, já colhemos 

alguns frutos dessa passada como coordenadores de curso do EREB e participantes do 

EIV SP. Acho que devemos priorizar as passadas, feitas a partir de uma analise de 

conjuntura para qualificar e aumentar a quantidade de escolas. 

 

UFSCar (Diogo) 

Propomos uma lista de email para a gestão da AN, para realizarmos melhor as tarefas, 

melhorando a comunicação operativa, os debates políticos ficariam nas reuniões 

virtuais.  

 

UEL (Cowboy) 

Podemos então excluir a nossa lista atual e ficar com a antiga.   

  

USP (Capital) 

Podemos fazer uma lista AN 2012. 

 

UFSCar (Diogo) 

Tambem precisamos melhorar o blog, postar mais materiais e informações e também 

um boletim da AN. 

UEL (Patê) 

Como funcionaria a divisão da tarefas em separado por pessoas das escolas da AN? 

 

UFSCar (Diogo) 

Pensamos melhor isso para o Fundo, mas podemos aplicar em outras tarefas, para 

termos mais referência entre as pessoas. 

 

UFMT (Mara) 

Podemos melhorar o blog e termos ele com referencia, criar uma pagina também. 

Quanto a lista da AN precisamos melhorar a dinâmica das listas de email e também 

incluirmos mais informações da gestão. Temos que pensar em uma reunião presencial 

da AN no ano que vem, para agilizarmos os trabalhos das escolas. Pensamos também no 



acompanhamento das tarefas das ferramentas para efetivar as ações das mesmas. Apoiar 

mais as escolas nos espaços de mobilizações do ME geral. 

 

UEL (Patê) 

Precisamos retomar as passadas, temos bastante contato para trabelharmos aqui no sul. 

Todos sabem que não temos a região sul na Enebio. Temos que mapear as escolas  em 

cada região para as passadas. 

 

ESALQ (Inhame) 

Boletim da an poderia conter as ações da CN, tanto das escolas quanto das ans.  

   

UFLA (Tiagão) 

Temos uma relação com o Para criada por Sanca para tentarmos trabalhar na articulação 

norte em Bragança, também temos uma passada programada em Belem, essas escolas 

querem participar do ENEB 2012, para isso temos que planejar essa passada.     

 

UFU (Ivo) 

Seria interessante as ANs fazerem passadas na faculdades particulares, pensamos 

também em uma passada em Uberlandia para fecharmos o CC do ENEB, se alguém 

tiver mais tempo, pode ser feita uma passada no campus da UFU Ituiutaba, bem como a 

UFTM em Uberaba. 

 

UFV (Pablito) 

Fizemos um planejamento de passadas no COREBIO em cada região, em Minas 

mapeamos diversas escolas e outras escolas da Enebio poderiam contribuir com as 

passadas, pois algumas escolas podem estar mais próximas umas das outras. 

 

UFRJ (Bart) 

A exclusão da lista da AN não pode ocorrer, já tivemos uma reunião virtual sobre essa 

pauta e a UFRJ se portou contra.  

 

UEL (Patê) 

Temos que avaliar a exclusão da lista da AN. 

 



UFSCar (Léo) 

A lista da AN não possui mais moderador. 

 

UEL (Planta) 

A lista da AN perdeu sua função, as 2 listas tem o mesmo caráter. 

 

UFU (Geovanna) 

Podemos fazer outra listra para termos um novo moderador.  

 

UFV (Pablito) 

A lista da AN poderia ser composta apenas de emal dos COCADAS, para uma melhor 

comunicação, alem da galera da AN para acompanhar as atividades. 

 

UFMT (Marina) 

As passadas tem de ter uma caráter mais regional e feitas nas escolas particulares, essa 

poderia ser uma tarefa da ar também. 

 

UFU (Geovanna) 

Complementando nossa proposta, as ANs tem de acompanhar melhor via telefone o 

trabalho dos GTPs. Quanto as reuniões virtuais, além de postar no blog, a AN poderia 

sistematizar em um jornal as atividades dos GTPs e o no ENEB os GTPs podem fazer 

um detalhamento no congresso Mebio, com avaliação, metodologia e conteúdo. 

 

UFV (Pablito) 

Temos dificuldades em fazer repasses com os pontos relevantes do boletim para termos 

as informações da escola, pois as respostas não foram muito satisfatórias para o boletim 

da AR. Poderia ser feito um roteiro de como realizar um repasse para entidade, 

facilitando o trabalho das escolas que fizeram as passadas. 

 

UFV (Jú) 

A AN poderia criar um roteiro para melhorar os repasses das escolas.  

 

UFSCar (Léo) 

Passou os pontos de propostas para os Encaminhamentos.  



ENCAMINHAMENTOS: 

 

 Se indicaram como AN no ENEB: 

UEL, UFSCar e UFS 

 No CONEBio: 

 UFMT 

 Reuniões virtuais mesalmente, alternando entre AN e ENEBIO, pensar um 

calendário para todas estas reuniões, para que os repasses entre as escolas sejam 

melhor organizados. Resgate do Skype ENEBIO e criação de uma conta por 

cada escola. Atulizar o blog com os repasses e atas das reuniões. 

 Utilização de ferramentas das redes sociais (facebook) para potencializar a 

comunicação entre as ANs e demais escolas da ENEBIo, além de promover uma 

melhor visualização da ENEBIo por outras organizações. 

 Que as tarefas das ANs não fiquem centralizadas em apenas uma escola, de 

modo que possa melhorar a comunicação. Neste sentido, que as tarefas sejam 

geridas em comissões das ANs, com representantes de todas as escolas que a 

compõe. 

 Priorizar as Passadas, pois elas funcionam como um instrumento de 

comunicação, articulação, entre os COCADA’S. Necessidade de passada na 

escola sede do ENEB (UFU) para articulação do encontro e do curso de 

coordenador@s. 

 A formulação/construção do curso de coordenadores seja feita com as Ans; 

 Mapeamento das escolas junto as ARs(CO, NE e SE) que possam receber 

possíveis passadas, incluindo as particulares. Sendo que as passadas não serão 

realizadas apenas pelas escolas que compõe a AN; 

 Criar uma lista de e-mail com as ANs e emails dos coletivos; 

 Sistematização dos repasses feito pelas escolas sobre as ferramentas (GTPs, 

Campanhas, etc) da Enebio no congresso mebio durante o Eneb, contendo 

metodologia, conteúdo e avaliação. O material será organizado pela AN; 

 Garantir um chip TIM por escola para facilitar e baratear os custos de 

comunicação; 

 Calendário semestral; 

 Produção dos Materiais da campanha nacional de forma mais coletiva, com 

participação das escolas no processo de formulação. Até o meio do ano. 



 Criação de uma lista de contatos no Google docs da AN; 

 Reunião presencial das Ans; 

 Acompanhar as atividades que são organizadas nas bases, esta tarefa pode ficar 

centralizada em um escola (com autonomia para elaboração de documentos), 

para além das tarefas da enebio, como moções de apoio. 

 Boletins informativos com a função de acompanhamento e repasse das 

atividades nacionais. 

 Melhor socialização dos contatos com as outras organizações. 

 

Finanças 

 

UFSCar (Léo) 

Alguns pontos já foram colocados pela patê, vamos debatê-los. 

 

Diogão (UFSCar) 

Fizemos uma avaliação pensando no fundo nacional, temos que garantir as passadas, 

cursos de formação, bem como descentralizar a produção de materiais para AN não 

arcar com todos os gastos, pensamos também em criar uma comissão de administração 

do fundo, para geri-lô de melhor maneira. 

 

Loló (UFF) 

Não podemos depender dos encontros para realizarmos passadas, os coletivos podem 

tentar financiar as passadas. 

 

Leo (UFSCar) 

Vamos voltar as propostas, depois debatemos os pontos. 

 

UFRJ (Leônidas) 

Criação de um fundo para capital de giro nos encontros, para facilitar a viabilização do 

mesmo, ao fim do encontro as escolas sede dos encontros devolvem o dinheiro. 

 

UEL (Quel) 

Podemos pensar em uma política de financiamento para conseguirmos passagens para 

as passadas a partir de projetos financeiros. Precisamos avançar nesse ponto dentro de 



Entidade para viabilizar mais passadas. O fundo pode ser destinado para as passadas, 

dependendo da prioridade. 

 

UFSCar (Léo) 

Mapeamento das organizações para elaboração dos projetos e enviá-los. Regionamente 

as ANs podem fazer esse mapeamento. 

 

UFU (Ivo) 

No ENEB já temos uma comissão para projetos, precisamos apenas das indicações para 

mandá-los para as organizações. 

 

UEL (Patê) 

Tem um arquivo com as demandas das reuniões virtuais. Temos sistematizado algumas 

pautas, calendário de atividades da CN, seminário nacional de formação e formulação e 

mapeamento das passadas. Na segunda temos a pauta de escolher o logo da próxima 

CN. 

 

UFSCar (Léo) 

Passou os pontos de propostas para encaminhamentos: “O fundo deve garantir o as 

passadas cursos e viagens da militancia para garantir os cursos”. 

 

Quel (UEL) 

Quais cursos? 

 

Loló (UFF) 

As escolas devem garantir a participação das passadas, não podemos depender do fundo 

para isso. 

 

UFRJ (Leônidas) 

Não podemos depender do dinheiro do fundo para as passadas, temos de pensar em um 

teto para passadas. 

 

UFRJ (Bart) 

Uma vez que a militância não tenha grana, o fundo deve garantir as passadas. 



UFLA (Tiagão) 

A entidade serve para trabalho de base, precisamos usar bem esse dinheiro para 

realização de passadas. 

 

UFU (Arthur) 

Temos uma media semestral de custos das passadas ? 

 

UEL (Planta) 

Dependendo da distancia das escolas, os preços podem variar. 

 

UEL (Quel) 

No conebio de 2009 foi tirado uma lista de prioridades para as passadas e fizemos 

muitas passadas, nesse ano tivemos pouco dinheiro gasto em passadas pela situação do 

fundo. Podemos fazer um levantamento das escolas prioritárias para as passadas. 

 

UFSCar (Diogo) 

Vamos debates as prioridades então. 

 

UEL (Rafa) 

A prioridade e buscarmos políticas de financiamento para que em ultima instancia seja 

tirado do fundo as passadas, devem ser os curso realizados para entidade. 

 

UFU (Geovanna) 

Leu alguns pontos do estatuto para contribuição do debate. Obrigatoriamente temos que 

ter 15 salarios no fundo, os 80% de lucro do Eneb ficara para entidade, com um saldo de 

10000 reais, acho que AN não vai gastar toda essa grana em passagens, e como a 

entidade serve para trabalho de base, temos que priorizar essa atividade. 

 

UFV (Jú) 

Vamos esclarecer um poucos os custos que teremos para pensarmos também na 

produção de materiais. 

 

UFSCar (Léo) 

Vamos pensar em como vamos gastar a grana do fundo. 



UEL (Quel) 

Em 2009, o fundo bancou a primeira fase do CC do Eneb. 

 

UFSCar (Diogo) 

Sempre temos que priorizar a política financeira, não porque estamos com um bom 

saldo, e que vamos excluir isso.   

 

UEL (Patê) 

Como estabelecer essas prioridade? Não é prioridade bancarmos cursos de formação, as 

sedes dos cursos tem a responsabilidade de bancar esses gastos. Temos outros gastos 

para nos preocuparmos antes da estrutura. Temos que priorizar as passadas e materiais 

da campanha.  

 

UFRJ (Leônidas) 

Seria interessante as socialização das passadas para que outras escolas também 

contribuam com as passadas, dando importância a questão das passadas. 

 

UFRJ (Bart) 

Segundo o estatuto, o saldo proveniente do encontro tem um teto de 3 salários mínimos 

para as escolas sede, mas a UFRJ estava contando com o 20 % do lucro do Encontro. 

 

UFSCar (Léo) 

Podemos discutir amanha na prestação de contas esse ponto.  

UEL (Patê) 

É preciso uma prestação política do fundo na prestação de contas final. Defendo isso 

como proposta. 

 

UEL (Rafa) 

Proponho também uma justificativa sobre os custos para a realização de determinada 

atividade da ENEBio. 

 

UEL (Cowboy) 

Essa justificativa pode ser feita antes do recebimento do dinheiro. 

 



UFC (Livinha) 

A gerencia do fundo é medida pelos gastos, para avaliarmos nossas atividades e as 

escolas, é melhor termos a justificativa. 

 

UFSCar (Léo) 

Vamos continuar com os pontos e depois discutimos essa proposta: “Criação de um 

fundo para capital de giro nos encontros, para facilitar a viabilização do mesmo, ao 

fim do encontro as escolas sede dos encontros devolvem o dinheiro. Proposta de um 

valor entre 3 e 5 mil reais.” 

 

UFV (Pablito) 

Pode ser apenas um capital de inicio mesmo e fica a cargo da CO a quantidade, porem 

um gasto pequeno. 

 

UFU (Ivo) 

Não sabemos se será necessário o dinheiro, pode ficar assim o ponto e se precisarmos 

nós contatamos o AN. 

 

Quel (UEL) 

Temos que pensar no valor sim, o que se gasta antes é comunicação, acho que 3 mil é 

muito dinheiro. 

 

UFSCar (Léo) 

O Leônidas propôs na dificuldade de realização do EREB 2011 para conseguir o capital 

de giro, mas talvez outra escolas não necessitem disso.  

 

UFU (Geovanna) 

Não vejo ser muito dinheiro o teto de 3 mil para capital inicial pois a ENEBio 

estatutariamente garante prejuízos muito maiores em encontros que não derem certo. 

 

UFC (Livinha) 

A justificativa obre os gastos da entidade quanto a realização das atividades deve servir 

também para avaliação da gestão da entidade. 

 



UFF (Loló) 

Quando possível tem de ser antecipado essa justificativa. 

Proposta da passada no Pará: 

 

UFLA (Tiagão) 

Quanto a nossa passada no para, temos articulado o Norte, enquanto MEBio, tentando 

buscar escolas para organização da entidade. Os processos políticos que ocorrem no 

Pará são tensos e devemos buscar uma atuação nesse estado. Temos organizado uma 

passada para tentarmos reativar a articulação Norte da ENEBio, a necessidade de uma 

passada é imensa pela vontade da galera de construir a ENEBio, conseguimos garantir 

uma passada lá no em Belém do Para. Com a oportunidade do Pará comparecer no 

ENEB de 2012, pensamos em realizar uma passada de bastante tempo para articularmos 

com 4 escolas: Belém, Bragança, Altamira e Macapá. Um limitante para a passada é a 

grana, pois é muito caro. Para eu ir até Altamira e Macapá levaria muito tempo, por isso 

penso em ir de avião para não correr risco de fazer uma viagem de 4 dias no caso de 

chuva. Proposta financeira na síntese. Valor total 1070 reais. 

 

UFRJ (Leônidas) 

Pode ser que role um contato com o pessoal de Rondônia, temos que pensar um 

planejamento para as passadas. 

 

UFMT (Marina) 

De Cuiabá a Rondônia é bem barato a passagem, podemos pensar em fazer uma passada 

por lá. 

 

UEL (Patê) 

Muito bom termos o contato no Norte para rearticular a Entidade, seria interessante 

levar essa galera pro encontro para articularmos o Norte, se vocês tem disponibilidade 

de ir, podem ir e sistematizem um repasse bacana. 

 

UEPG (Godoy) 

Temos planejado uma passada da UEM, e eu queria conversar com quem já fez 

passadas para ter algumas dicas. 

 



UFSCar (Léo) 

Vamos fechar a grana para o Tiagão e encerrar o espaço. 

 

ENCAMINHAMENTOS: 

 

 Continuidade na construção de projetos (Politica de Financiamento) dos 

encontros regionais, nacional e campanhas. Os projetos podem conter auxílios 

na forma de materiais, dinheiro, camisetas, passagens, etc; 

 Mapear possíveis locais que podem contribuir em nossos projetos. Fica a cargo 

da comissão financeira dentro da AN. Enviar o mais rápido possível para a 

escola sede do ENEB (UFU); 

 Orçamentos para a produção de Materiais (Camisetas, Bandeiras, Botons, 

Adesivos, etc); 

 Que os repasses financeiros de materiais produzidos pela AN sejam feitos de 

forma mais imediata possível; 

 O fundo deve garantir as passadas, campanha nacional, cursos organizados pela 

ENEBio, viagens da militância para garantir os cursos, encontros e outras 

atividades da ENEBio, sendo priorizadas as passadas e materiais das campanhas. 

Porém alternativas de custeio por parte dos coletivos devem ser pensadas, 

utilizando o fundo somente caso não seja possível o levantamento dos custos. 

Uma justificativa sobre os custos para a realização das atividades que necessitem 

recorrer ao fundo nacional da ENEBio deve ser enviada à AN, quando possível 

de forma antecipada, para a liberação dos fundos; 

 Descentralizar a produção de materiais da AN; 

 Prestação de contas final deve constar uma prestação política de como o fundo 

foi gerido; 

 Criação de uma comissão (um representante por escola) dentro da AN 

responsável por gerir o fundo; 

 Reservar parte do fundo para capital de giro no encontro nacional, facilitando a 

execução do encontro, caso a CO tenha esta necessidade. O dinheiro seria 

revertido para a entidade após o encontro. O valor deve ser de no máximo 3000 

reais; 



 Justificativa sobre os custos para a realização das atividades que necessitem 

recorrer ao fundo nacional da enebio deve ser enviada à AN, para a liberação 

dos fundos; 

 

Passada Pará 

Belém, Bragança, Macapá e Altamira. 

Belém-Macapá  ida e volta  300 reais 

Belém-Altamira ida e volta  600 reais 

Belém-Bragança  ida e volta  50 reais 

BH-Belém  falta completar 120 reais 

Total : 1070 reais. 

 

Demandas para a primeira Reunião Virtual da AN 

- DATA: indicativo janeiro 

- Calendário das atividades da Campanha Nacional, fica a cargo das escolas de 

sistematizar as datas das atividades. 

- Seminário Nacional de Formação e Formulação 

- Mapeamento das passadas 

 

Demandas para a segunda Reunião Virtual da AN 

- DATA: indicativo marco 

- Escolher a logo oficial da Campanha Nacional 

 

 

9) Prestacao de Contas do ENEB 2011 RJ 

 

UFRJ (Leônidas) 

Esquematizamos mais ou menos o custo do encontro, alimentação sempre é o mais caro, 

pagamos 2 reais por refeição. 

 

UFSCar (Léo) 

Como era a história de que quando não comia pagava mais? 

 



UFRJ (Leônidas) 

Custava 8 reais, a universidade custeou 6, mas não teve problema porque conseguimos 

negociar; O container foi um problema, porque tínhamos apoio da universidade, e eles 

deixaram eles la e foram embora, tivemos que montar tudo, e teve o custo de 1500 reais 

a instalação; Para a cultural tivemos um alto investimento, e foi construído por um 

grupo que não era a CO, não sei como ficou o controle das finanças nessa questão. 

 

ESALQ (Inhame) 

E sistema de inscrição? 

 

UFRJ (Bart) 

Tivemos um cara que contratamos para montar um sistema que abarcaria nossa 

demanda quanto às inscrições. 

 

UEL (Patê) 

E em relação as vivências? 

 

UFRJ (Leônidas) 

Tem a questão da van, alimentação e outros ônibus; o custo total foi 93.960 reais. Aqui 

foi o que arrecadamos, grande parte veio das inscrições; 

 

UFRJ (Bart) 

Tivemos 300 inscrições no evento, o que foi complicado, tínhamos que pensar em 

alguma forma de as pessoas se inscreverem anteriormente, o principal patrocínio que 

conseguimos foi da própria universidade. 

 

UFRJ (Leônidas) 

Aqui é o que entrou do bar, 4 mil de lucro. As camisetas deu prejuízo. Lucro final de 

21.991,67. Acho que é isso, se alguém tiver alguma dúvida. 

 

UFRJ (Bart) 

Mandaremos essa prestação de contas para lista. Pensamos em deixar para a UFU, para 

terem uma base. Queria um esclarecimento, do porque no estatuto fala que a partição do 

lucro permite apenas que 3 salários mínimos para a sede. Queria ver se rola uma 



discussão do que a galera acha, já havíamos planejado coisas com o dinheiro que 

achamos que teríamos. 

 

UEPG (Marcel) 

Seriamos discutir aqui para mudar o estatuto, agora não temos como mudar e ficar os 

20%, temos como discutir e mudar em uma instância maior; 

 

UFU (Arthur) 

Qual a viabilidade de descumprir o estatuto e deixar essa grana com a UFRJ? 

 

UFSCar (Léo) 

Acho que é o que o Marcel falou; 

 

UEL (Rafa) 

Poderíamos esperar até o ENEB para poder deliberar essa questão; 

 

USP (Chopin) 

Necessitamos discutir para rever o estatuto, mas acho que nem é o momento, 

poderíamos rever no próximo ENEB, o que vejo de prático é manter o teto agora, e ver 

na escola se eles conseguem usar o resto do lucro, a partir do fundo, que eles 

proponham o gasto desse dinheiro com algum projeto deles, com uma justificativa; 

 

UFV (Pablito) 

Só um esclarecimento, porque vocês tem uma política de financiamento consolidada, 

como vocês poderiam utilizar esses 1500 para reverter, e talvez pegar os 2500 para 

ajudar e depois retornariam, pela questão do estatuto; 

 

UFU (Arthur) 

O que a UFRJ acha da proposta do Choupan, poderíamos discutir a mudança do 

estatuto; 

 

UFRJ (Bart) 

Sim. 

 



UEL (Quel) 

Leitura artigo 28 estatuto. Mudança estatutária acontece apenas no ENEB, passando 

pelo próximo CONEBio e novamente aprovado na assembleia do ENEB; 

 

UFMT (Mara) 

Então poderíamos pensar minimamente a alteração para não ficar muito solta  a 

proposta na assembleia do ENEB; 

 

UFSCar (Léo) 

Bem o que a Mara colocou, e independente do que vocês planejaram, nós sempre 

trabalhamos com pouco dinheiro, e ai veremos se houver a necessidade, a UFRJ manda 

a justificativa e tudo mais; 

 

UFC (Livinha) 

Queria fazer uma poderação, para especificar que é um caso especial, por ter sido a sede 

do ENEB, para tomar cuidado para não gastar o dinheiro do fundo com essas questões, 

não temos como pagar todas as escolas para irem no ENEB; 

 

UEPG (Marcel) 

Como será a proposta então. 

 

UFC (Livinha) 

A proposta então é apenas retirar o limite, e não aumentar os 20%; 

 

UFU (Arthur) 

Temos que ver o que é bom, se acordarmos que 3 salarios é o suficiente não precisa nem 

mudar; 

 

UFV (Pablito) 

Quando foi pensado o estatuto acho que foi no sentido de que o evento deve ser o mais 

barato possível, e o limite vem no sentido de que não seja o ENEB uma política de 

financiamento para o próprio grupo; 

 

UEL (Quel) 



A discussão que fazemos é o ENEB não deve ser o que da mais lucro, temos que prezar 

por um encontro o mais barato possível, aumentar o preço para lucrar é fora de 

cogitação; 

 

UFC (Livinha) 

O jeito que o Pablo colocou faz todo sentido de ter o teto do valor. E não tenho clareza 

se devemos mudar 

 

USP (Chopin) 

É uma proposta que vai ser resolvida no ENEB e lá pensamos se muda o teto ou não. 

 

UEL (Rafa) 

Concordo que o ENEB não vire política de financiamento para as escolas sede. Existem 

meio para fiscalizar para não virar política de financiamento, mas é claro que devemos 

ponderar. 

 

UFRJ (Bart) 

Não faz sentido se ninguém sabe do teto. Devemos repensar esta questão 

 

UFV (Pablito) 

Não temos acúmulo para discussão. Devemos procurar aprofundamentos sobre isso, por 

isso os coletivos devem amadurecer e propor no ENEB se quiserem. 

 

UEL (Quel) 

Tenho certeza que esse é o debate do caráter do encontro feito em Viçosa. Caso 

tenhamos outras ideias voltamos para o coletivo e discutimos esta questão. 

 

UEPG (Marcel) 

Vamos mudar de discussão e como foi no rio que aconteceu isso, os mesmos podem 

levantar este ponto no ENEB. 

 

ENCAMINHAMENTO: 

Ficou decidido que se a UFRJ precisar deste dinheiro, vão enviar justificativa para lista, 

com antecedência, pedindo este dinheiro para o Fundo Nacional. 



10)  Avaliacao do ENEB 2011 RJ 

 

Neste momento, a UEL tinha a proposta de as escolas apresentarem as avaliacoes que 

fizeram em seus coletivos, sobre o ENEB RJ. E a UFRJ propôs que a avaliacao se desse 

em 3 eixos, principalmente: curso de coordenadores, construção coletiva e o encontro. 

Entao, a UFRJ fez uma abertura para iniciarmos a avaliacao, conforme segue: 

 

UFRJ (Bart) 

Acredito que todos tenham avaliado problemática a construção do ENEB, nós também, 

já falei algumas vezes que o coletivo na UFRJ é heterogêneo, e grande parte não se 

sente contemplada pela ENEBio, e isso reflete o descrédito que a própria esquerda 

passa, e tem muitos partidos que tentam entrar lá porque existe uma massa organizada. 

Necessitamos compreender como isso está acontecendo para saber dialogar, pois para 

muitos pode não estar claro. Isso se tornou evidente em relação ao CONEBio Sergipe, 

construímos as metodologias depois, e discutimos de acordo com o CONEBio, e o que 

não estava de acordo tivemos que passar por cima porque senão não haveria Comissão 

Organizadora. Surgiu uma autocrítica de que as coisas ficaram muito polarizadas. A 

UFRJ claramente é muito carinhosa com os encontros, pelo impacto que eles causam 

em nosso C.A. Ele, como era antes (ser o encontro pelo encontro, não no sentido de 

mobilização) tinha mais contribuição para nós, tínhamos vontade de ir ao encontro e 

isso gerava uma produtividade grande. Pegamos o ENEB porque a partir de 2007, os 

estudantes da UFRJ não se reconheciam mais, isso é um problema porque estamos 

perdendo com isso. 

 

UFMT (Marina) 

Não fui no ENEB, mas queria perguntar se vocês conseguiram trazer o que o ENEB era 

antigamente? 

 

UFRJ (Bart) 

Tentamos colocar na balança, porque se fosse muito diferente haveria muitos conflitos. 

 

Metodologia: uma fala de 10 minutos para cada escola abarcando 3 pontos, curso de 

coordenadores, construção coletiva e o eneb: 

 



UFRJ (Bart) 

O curso de coordenadores foi bem problemático, datas e falta de pessoas, e tentamos 

buscar o porquê disso, foi tirado que seria em duas fases, uma de formação e outro 

metodológica, que fossem separados cronologicamente. Não pudemos fazer esse curso 

dias antes do encontro por uma falha estrutural da CO (provas). Marcamos a primeira 

data e muita gente criticou dizendo que tinha que ser perto do encontro porque não tinha 

dinheiro e tal, mas para nós era impossível. Não estava dando certo, e pensamos em 

fazer em uma parte só, fizemos correndo e acabou não saindo tão bom, e para nossa 

surpresa ninguém foi, apenas 5 pessoas, aconteceu o curso e lá, tínhamos tirado de fazer 

um “SOS” (2 ou 3 dias antes do ENEB), mas novamente caímos na questão de que a 

CO não poderia bancar. Pensamos em conseguir coordenadores na própria UFRJ, e isso 

também não aconteceu muito bem, pedimos ajuda das pessoas que viessem antes do 

encontro para poder ajudar, mas as pessoas chegaram na hora e não tínhamos o que 

fazer. Sobre o curso, juntamos formação e metodologia, mas pecamos em muitas coisas, 

não fizemos material, avaliamos que erramos sim, mas foi muito pelas questões que 

coloquei. Repensamos as metodologias no curso para as pessoas poderem ajudar. 

Construção coletiva, é complicado para nós porque estamos distoando do que é a 

construção coletiva na ENEBio. O que enxergamos que aconteceu foi: apresentamos no 

CONEBio, fizemos alterações, e esta foi a construção, e até pela auto-gestão que nos 

organizamos, vemos outra forma de construção coletiva. As escolas não chegaram para 

ajudar, as únicas foram UFRPE, UFF E UFSCar Sorocaba. Os repasses eram feitos nas 

reuniões virtuais e ninguém se posicionava. Aconteceu um distanciamento entre o 

ENEB e a ENEBio. 

Sobre o ENEB, alguns espaços cumpriram o objetivo mas outros não, os que cumpriram 

foram a vivência, o congresso MEBio, o espaço de propostas e a assembleia. Preparação 

para o ato e o ato não rolou, talvez não conseguimos passar o que tínhamos planejado, 

mas houve um movimento para mudar isso. No final das contas, a empresa que iria 

levar as pessoas furou. Queriamos ter uma coerência do que estava sendo discutido no 

encontro com as pautas do ato. O espaço MEBio, tentamos mudar, mas faltou 

apropriação, não conseguimos pensar uma metodologia boa. Os GTs foram esvaziados e 

houve muitas falhas metodológicas, até porque já estávamos muito cansados, e as 

mesmas coisas sobre os mutirões, pela sobrecarga que estávamos. As culturais, 

avaliamos como negativas pelo lugar e porque foi um grupo a parte que organizou. A 

avaliação não aconteceu no espaço formal, e a assembleia cumpriu um pouco da 



avaliação, achamos que não seria eficiente puxar uma plenária naquele momento. A 

vivência foi boa porque prezamos muito por ela pelo caráter de sensibilização, nos 

esforçamos muito no preparo metodológico. O Congresso MEBio foi positivo, porque 

prendemos a atenção da galera até mais tarde. A Assembleia veio com uma avaliação e 

uma proposição pro próximo encontro. As mesas foram boas, com conteúdo 

interessante, a metodologia da primeira mesa funcionou muito bem. O espaço de 

propostas foi bom, não foi realizado exatamente como pensamos, mas cumpriu a 

discussão. O fato de ter uma criança achamos perigoso para a própria criança. A sobra 

de comida foi bem problemática mesmo. 

 

UFF (Loló) 

Algumas pessoas participaram como CO, ajudamos no curso de coordenadores que foi 

na UFF, foi bem problemático ter apenas 5 pessoas de fora, deixou a CO muito 

sobrecarregada, avaliamos isso muito negativamente. A construção coletiva não deve 

ser apenas no conselho, isso é complicado. Nos espaços do encontro, os que não 

rolaram foram os mutirões, e o GD’s foram esvaziados, mas alguns aconteceram. 

 

UFRJ (Leônidas) 

O pós-ENEB foi muito importante, todas as colocações feitas lá contribuíram para 

entendermos o processo que está acontecendo e para conseguirmos uma relação mais 

saudável da ENEBio com a UFRJ.   

 

UFC (Livinha) 

Primeiro queria dizer que achei a avaliação muito boa, muitos elementos para 

ponderarmos o porquê da falta de comunicação. Minha avaliação talvez não fique 

completa. Sobre a sobrecarga da CO, estávamos prevendo isso, porque CO de encontro 

tem muitas funções e não pode centralizar tudo porque senão sobrecarrega mesmo. 

Sobre o curso de coordenadores, não foi um curso muito efetivo para preparar os 

coordenadores, o que acarretou em mutirões soltos, não cumprindo o objetivo. Sobre a 

construção coletiva, UFRJ teve um objetivo bem individual da escola, isso mudou o 

caráter do encontro, avaliamos isso negativamente no sentido da construção coletiva, o 

ENEB deve ter um ganho para a escola, mas tem que ser pensado nacionalmente. A 

construção coletiva ser apenas no CONEBio, é uma deficiência que temos, mas 

enxergamos que precisamos nos comunicar mais ao longo do ano para sanar isso. E 



devido a isso, a UFRJ se fechou e  construiu, e isso explicita o quanto não conseguimos 

nos entender e nossas divergências, não avançamos em um entendimento. Isso tudo se 

refletiu no ENEB, no caráter que quiseram, de não ter cumprido o curso de 

coordenadores, de estar tudo centralizado, avaliamos que os mutirões, gd’s, poderiam 

ser mais qualificados. Existe uma divergência na concepção de organização, e não saber 

lidar com isso faz com que não consigamos agir sobre elas e faz com que  nos 

dividamos enquanto ENEBio, e isso não é interessante para todos nós. No gd de ME por 

exemplo vimos claramente essas divergência, parecia que havia uma briga, que não é 

saudável na construção. A diferença de construção deve aparecer no sentido de avançar 

e não refletir isoladamente nesses espaços, é negativo para o estudante que está indo 

para o ENEB. Temos que saber construir para esses estudantes e não expor de maneira 

tão imatura o que não conseguimos sanar na construção coletiva e discussões políticas. 

Foi muito negativo não ter acontecido o ato, poderíamos chegar numa síntese do que 

seria o ato, tivemos todo o desgaste, temos que avaliar e pensar sobre eles para 

podermos construir em cima dos erros. 

 

UFU (Flaves) 

A avaliação que a UFRJ fez foi boa, e gerou um diálogo muito bom. Aponta que as 

divergências políticas e pedagógicas não podem ser negadas e devem ser debatidas 

dentro da Entidade, por ser algo colocado como muito evidente. Quanto a questão 

organizacinal, estrutura, avaliam que o curso de cordenadores rolou por que havia 

poucos integrantes, porém os espaços ficavam confusos por falta de planejamento 

metodológico, causado por falta de planejamento da CO. As relatorias foram mal 

sistematizadas, e não continham alguns apontamentos. A falta de material para os 

coordenadores no curso foi prejudicial, salienta a importância de haver o material como 

um apoio para os coodenadores, o material que foi apresentado não ajudou muito os 

coodenadores, por ter sido reduzido. Apontam que as divergências não devem ser 

centrais para o curso de coordenadores, tanto em posicionamentos quanto em material, 

não cabendo ao espaço, e isso acabou gerando reflexos no encontro, sendo uma 

problemática que prejudicou o encontro. Foi difícil para se indentificar enquanto 

coodenador do encontro, pelo modo como ele foi apresentando desde a estrutura 

pedagógica até a data da realização do curso. Embora houvesse um espaço, a SOS, para 

tornar a socialização entre os antigos e novos coordenadores, foi um espaço que acabou 

não funcionando. Aponta a falta de sistematização dos espaços do curso de 



coodenadores. O fato de a CO atuar como coodenador de espaço concomitante às 

tarefas da CO, prejudicou o encontro, e tornou a atuação os coodenares das outras 

escolas que não eram CO vazia, sem eles se identificarem com evento. Quanto ao ato, 

no curso de coordenares foi o ponto mais polêmico, no sentido de não haver abertura 

para elaborar o ato, devido as posições políticas da UFRJ, que eram irredutíveis. 

 

UFU (Arthur) 

Aponta a falta de organização estrutral na hora da chegada no prédio da UFRJ, quanto 

aos primeiros socorros não havia o apoio, organização da CO em encaminhar estas 

pessoas para atendimento médico imediato. Não vimos um esforço metodológico por 

parte da sede, em cumprir o objetivo dos espaços, no sentido do que foi apresentado na 

avaliação da sede aqui no CONEBIO. Quanto as culturais, um fato que atrapalhou, foi 

as culturais acontecerem concomitantemente com a assembleia. Embora haja as 

divergências políticas, devem ser apresentadas e debatidas, para que assim a atuação da 

entidade seja melhor trabalhada num sentido de avançar nos debates. 

 

UEL (Quel) 

A UFC e a UFU contemplaram bastante coisa e queríamos fazer uma fala mais sobre a 

AN. Desde 2007, é a primeira conversa franca que estamos tendo. Em 1994 a entidade 

ficou apagada, e foi “refundada” em 2007. A UFRJ nao é a única que apresenta alguma 

divergência a nível nacional na ENEBio. Mas e agora, o que faremos? Não temos como 

tampar o sol com a peneira, o que sempre debatemos na UEL é, se temos minimamente 

a mesma ideia de que discordamos da forma como a sociedade tem se organizado, 

vamos construir uma síntese, porque se não conseguimos resolver isso aqui, temos que 

saber minimamente trabalhar as divergências, vejo que refletiu uma imaturidade das 

duas partes, o Bart falou que as escolas só queriam repasse, mas não foi isso. Depois do 

CONEBio, pensamos em como nos aproximaríamos, mandei e-mail, o Léo ficou de 

ligar, pensamos em ajudar mais na estrutura, mandar projeto do ENEB e tal, e 

posteriormente uma aproximação política não aconteceu, e tivemos a posição de chamar 

a primeira reunião virtual, e também não aconteceu. Ficou muito superficial, e devido a 

outras tarefas acabamos desistindo, o único dinheiro que deliberamos foi a passada no 

Rio, para o Igão ir para o curso de coordenadores. Conversamos de novo na jornada de 

agroecologia, ficamos sabendo que ia ter o SOS, fomos uma semana antes para o Rio de 

Janeiro, mas não aconteceu. Sentamos muitas vezes para discutir o ENEB e como nos 



aproximaríamos, não queríamos impor nada. Para amadurecermos, temos que retomar 

muito sobre o que entendemos sobre curso de coordenadores, e sobre o que é o ENEB. 

Antes estava bom agora não mais, não está cristalizada a estrutura do encontro, pode ser 

repensada. Queria saber sobre intervenções individuais dentro do coletivo de vocês, 

precisamos entender como isso acontece, como tratamos isso dentro da ENEBio.  

 

UFMT (Mara) 

Achamos muito problemáticos os GDs, os calouros queriam discutir e não foi o que 

aconteceu, achamos importante ter alguém que esteja apropriado do tema para sairmos 

do senso comum. Em relação ao ato, avaliamos muito problemático não ter acontecido, 

mesmo entendendo os obstáculos que tivemos. E vejo que como as coisas se deram, 

pode afastar pessoas, e tivemos um julgamento da ENEBio a partir daquele encontro e 

que se não conversássemos com outras pessoas, sairíamos com uma impressão errada. 

Em relação ao espaço MEBio, foi reflexo do curso de coordenadores a sua falha. Sobre 

a construção coletiva, achei interessante o que trouxeram, mas isso não foi colocado no 

momento. Precisamos colocar claramente as posições políticas dentro da ENEBio para 

podermos criar uma síntese, e para tocarmos minimamente a ENEBio, temos que estar 

afinados. Gostei das mesas, não esperávamos porque não foi o que tínhamos acordado, 

mas especialmente a mesa dois foi muito bacana, por ter abordado a questão da luta 

urbana. 

 

USP (Chopin) 

Autocrítica de termos nos afastado do processo, e também por já conhecermos a 

ENEBio, acabamos filtrando um pouco dessas coisas, a partir dos espaços serem 

problemáticos conversamos bastante com as pessoas, e nesse sentido foi bacana, ter um 

contato “extra ENEB”. A CO e os coordenadores estarem esgotados no meio do 

encontro ficou claro, e sobre o curso de coordenadores transpareceu isso no encontro. 

Fui contemplado pelas falas como um todo. 

 

UFV (Pablito) 

Pela falta de pernas no coletivo não chegamos a avaliar, trocamos alguma ideia com o 

pessoal durante o envento, e a metodologia ficou solta, entendemos as contradições mas 

não vamos adentrar nelas, comparando com o EREB, foi interessante porque 

conseguimos trazer a metodologia, o porque de ter uma metodologia e sua importância. 



UEM (Frota) 

Não fui no ENEB mas um pessoal da Maringá foi, peguei repasse sobre a falta de 

organização das discussões. Muitos professores questionaram a validade do ENEB, mas 

depois que fomos concluímos que ele traz sim uma formulação teórica para o estudante 

de biologia, e temos que nos inserir porque o mundo está precisando de mudanças, e 

somente no academicismo contribuímos para não mudar nada. O ENEB trouxe muita 

contribuição para a UEM nesse sentido. 

 

UFJF (Mônica) 

Não avaliamos coletivamente o Encontro. 

 

UFSCAR (Guarani) 

É uma fala enquanto AN, desde o CONEBio até o encontro. As demandas do encontro 

não são demandas das escolas e sim do coletivo, então o que é tirado no CONEBio deve 

ser seguido e avaliamos que não foi feito isso. É uma injustiça que foi falta de 

aproximação da AN, pois em muitos momentos foi tentado o contato e não teve resposta 

e por isso ocorreram vários problemas na comunicação. Dentro do CONEBio, tiramos 

um caráter de ato que foi tratorado no encontro e o projeto da CO estava bem 

estruturado no CONEBio, mas quanto maior organização melhor é. Precisamos pensar 

melhor em como se dá essa construção e a forma como o problema pode ser sanado é 

apresentar o projeto do ENEB no CONEBio de modo bem estruturado. Além do 

CONEBio, a construção coletiva se dá em outros espaços e o modo como aconteceu 

essa comuniação não foi legal, ficou complicado pela parte da AN e da CO do ENEB. A 

data do CC ter sido alterada foi complicado, além de acontecer um mês antes do 

encontro. A questão do curso S.O.S que foi tirado no curso de coordenadores também 

ficou difícil. Faltou participação da AN na construção do curso de coordenadores. 

Avaliamos também que por ter vários coordenadores do Rio que não tinham bagagem 

da Entidade, faltou um pouco de apropriação da discussão. A divergência existe e temos 

que começar a trabalhar em cima dela que hoje foi exposta claramente, fato positivo, 

pois assim conseguimos começar a caminhar para convergir. O curso de coordenadores 

serve para a galera mais velha, que tem mais bagagem, contribuir para o construção 

coletiva. A assembléia foi longa e um tanto desgastante, houve o problema do som que 

atrapalhou muito. Também é necessário ressaltar que não haja a distância entre as 

escolas e a C.O, pois isso gerou um problema quanto a comunicação com o MAB que 



estava presente na UFRJ. A princípio, foi barrada a entrada do movimento social, 

devido a falta de comunicação que há entre as escolas da Entidade. A C.O trabalhou 

bastante e a gente não sabia como ajudar, pois não tinha essa comunicação, havia um 

grande distanciamento. A cultural também faz parte da grade e deve cumprir o caráter 

dela e a questão da cultural ter ficado na responsabilidade de outra comissão foi 

negativo, pois não teve o caráter que a Entidade acredita que deva ter. Apesar de toda a 

problemtática, a Entidade se esforçou para manter o encontro. 

 

UFLA (Tiagão) 

Sobre o Curso de Coordenadores (CC), tivemos experiência no EREB-SE e vimos que 

deu a liga no encontro, por isso devemos prezar pelo mesmo. A falha no curso contribui 

para várias falhas que aconteceram durante o encontro. A concentração de trabalho na 

CO prejudica muito. As AN’s iriam ajudar a construir e como não ocorrreu prejudicou o 

curso também. 

Em relação ao CONEBio de 2010, foi desgastante e tivemos um grande esforço para 

construir e houve desrespeito ao que foi decidido, então foi totalmente negativo. A 

cultural antes de assembléia não deve ter, pois é totalmente prejudicial, pois as pessoas 

não acordam para ir no espaço, sendo um importantíssimo espaço. A questão do 

isolamento da UFRJ foi prejudicial. Houve procura nossa pela escola sede, mas não 

houve esse contato por parte da UFRJ. 

 

ESALQ (Inhame) 

Já fui bastante contemplado, mas alguns pontos devem ser falados. Para nós, o que foi 

interessante no encontro é que conseguimos entender a contradição que há na entidade, 

que foi positivo, pois devemos avançar neste ponto para conseguir agregar mais os 

estudantes e suas concepções. Quanto ao C.C, já foi falado sobre a importância que o 

mesmo tem no encontro. Tem um caráter de formação para os militantes. A data foi 

problemática, mas já fui contemplado. As AN’s não conseguiram dialogar com a escola 

sede trazendo várias problemáticas. A questão dos mutirões, faltaram espaços para 

serem discutidos coletivamente os espaços do encontros. As vivências foram positivas, 

mas a intencionalidade ficou falha. A questão das culturais deve ter a intencionalidade 

de ser cultural mesmo e não festa pela festa. As discussões do tema ficaram soltas, que 

culminou até no próprio ato. A falta de avaliação prévia do encontro trouxe um caos na 

assembléia, pois além de propostas que estavam sendo feitas, os apontamentos vinham 



com uma caráter de avaliação também. Percebemos que houve esforço por parte de 

todos da Entidade, tanto a escola sede quanto indivíduos isolados. Faltou um pouco da 

entidade se enxergar coletivamente, deveria ter tido uma união entre a entidade como 

um todo. 

 

UEL (Patê) 

Sabemos da conjuntura da região Sul e hoje temos o esforco de reaproximação com a 

Entidade. Precisamos utilizar as diferenças para convergir e entender que elas nao sao 

um problema, pelo contrário, nos ajudam a qualificar mais nossos debates. 

Pessoalmente, fiquei de espantada com a galera da CO ser tao animada e ter tanta 

energia para tocar todos os espacos do encontro e os parabenizo por isso. 

 

UEPG (Marcel) 

Não temos uma avaliação concreta, mas deve-se ponderar a organização das reuniões de 

coordenadores no final do dia. 

 

UFRJ (Leônidas) 

Gostaria de falar sobre as divergências que temos. Tentando me colocar dentro da 

prática da UFRJ há uma prática que devemos afinar. O aspecto coletivo que há entre as 

pessoas da UFRJ é positiva, independente das concepções. O ganho desse ENEB é para 

todos pois as diferenças tem que ser ressaltadas para serem superadas e vejo que isso 

pode ser trabalhado de forma não muito difícil, mas é um desafio. A vanguarda não 

pode descolar da sua base e fazer a discussão sobre diferenças é um avanço. 

 

UFRJ (Bart) 

A minha função é levar esses pontos para a base para ser discutido na base. Talvez 

tenha sido um erro nosso ter exposto essa diferença tarde, mas há a necessidade de 

conversar isso. A gente quer que vocês nos conheçam mais, para podermos caminhar 

melhor. A UFRJ é movida muito por sentimento. Estamos dispostos a fazer um trabalho 

na base, mas é difícil essa comunicação, mas estamos dispostos a levar o caráter da 

entidade para os outros serem conhecidos e pedimos um pouco mais de compreensão de 

vocês. Estamos conseguindo manter um diálogo honesto aqui quanto as divergências e 

tem que continuar desta maneira, pois assim conseguimos caminhar melhor. O pessoal 



da C.O está passando por um grande amadurecimento, o que está sendo positivo para 

todos nós. 

 

 

11) Construcao Coletiva ENEB 2012 UFU 

 

A construcao coletiva do encontro se deu com base em um pré-projeto construído pela 

Universidade Federal de Uberlândia, sede do ENEB 2012. O pré-projeto segue adiante, 

com as formulacoes da referida escola, formulacoes estas que foram debatidas uma a 

uma para sistematizar a construcao do encontro com um todo. 
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INTRODUÇÃO 

 

O neoliberalismo é amparado pela intervenção assistencialista e regulatória do 

Estado na economia e prioriza os direitos do consumidor ao deturpar os do ser humano. 

O ensino voltado para a competitividade no mercado internacional, o incentivo às novas 

tecnologias de pesquisa nas Universidades, voltadas a interesses particulares, a 

privatização do ensino e a modernização tecnicista das escolas são meios de transmitir e 

moldar a educação a partir dos princípios ideológicos e políticos do neoliberalismo. É 

perceptível o reflexo deste modelo econômico no interior das escolas, quando sua 

função social atual se resume a preparar indivíduos para o mercado de trabalho. 

Os investimentos na educação brasileira são financiados principalmente pelo 

Banco Mundial, que propõe projetos educacionais pautados no combate ao 

analfabetismo e na concepção de melhorar a infra-estrutura das escolas, sem explorar a 

qualidade do ensino e a importância do educador, remetendo ao sucateamento desta 

profissão. A eficácia desses projetos consiste na aceitação de quem os recebe na prática, 

ou seja, dos educadores e da sociedade como um todo.  

Ao observar a escola como espaço/instituição não isolada de outros segmentos 

que regem a sociedade – capaz de gerar reflexão crítica e fomentar a percepção do 

homem como sujeito da realidade, através do seu caráter ideológico e político – é 

possível compreender seu poder de transformação social. Frente a esta problemática de 

acirrada intervenção tanto cultural quanto socioeconômica do comércio na sociedade 

como um todo, a existência de uma pedagogia baseada na dialogicidade entre educador 

e educando, na qual se pauta a emancipação do ser humano enquanto ser desafiado a 

pensar, raciocinar e construir coletivamente o saber e não apenas reproduzir o já sabido 

pelo educador, a denominada pedagogia libertadora é essencial no despertar da 

consciência dos indivíduos. 

Tal educação democrática contraria a educação bancária vigente, na qual os 

estudantes são depósitos de conhecimento pronto, à medida que se emancipa da 

contradição educador-educando, desempenha seu papel efetivo embasada na 

dialogicidade, busca a libertação do homem, objetiva a superação da consciência 

ingênua, valoriza a cultura popular e a multiplicação do conhecimento e possui caráter 

inovador por não desprender o processo político do educacional, sendo vista como gesto 

humano, pautada no companheirismo, amor e consciência coletiva. 



A necessidade de uma pedagogia que valorize o homem e possibilite sua 

realização enquanto ser problematizador é imprescindível, pois segundo Paulo Freire 

em Pedagogia do Oprimido (1987), 

 

"É exatamente em suas relações dialéticas com a realidade 

que iremos discutir a educação como um processo de constante 

libertação do homem. Educação que, por isto mesmo, não aceitará 

nem o homem isolado do mundo – criando este em sua consciência -, 

nem tampouco o mundo sem o homem – incapaz de transformá-lo. 

Educação que, no fundo, se tornaria histórica: no primeiro caso, por 

“faltar” o mundo, concretamente; no segundo, por carecer do homem. 

A história, na verdade, não existe sem os dois." 

 

Para isso, é necessário conceber um propósito de mudança. A mudança do curso 

dos acontecimentos passa também pela mudança do pensamento individual e coletivo. 

O dinamismo da mudança requer para a escola na atualidade a formação de cidadãos 

verdadeiramente aptos à problematização e ao questionamento, com a capacidade de 

solucionar problemas individuais e coletivos da comunidade em que está inserido, 

visando garantir um futuro melhor em dimensões globais. 

Na sociedade utilitarista, que concebe a verdade como o que é útil – que não 

compreende sequer as aspirações igualitárias – é um desafio para a idéia de inserir 

novos métodos no processo de ensino-aprendizagem. Pois construir implica em rupturas 

com a lógica vigente, para a opção de uma escola da comunidade, de companheirismo, 

de produção comum do saber e da liberdade, onde qualquer indivíduo se conceba como 

sujeito que constrói a história, pois embora sejam todos condicionados ao mundo social, 

não são obrigatoriamente determinados por ele. 

A temática do XXXIII ENEB vem ao encontro dessas questões abordadas neste 

presente texto, as quais foram intensamente discutidas e destrinchadas ao longo das 

reuniões da Comissão Organizadora como um todo. Tentamos, portanto, construir tal 

abordagem de acordo com as contribuições trazidas nas discussões por cada membro, 

para que fôssemos coerentes com o conceito de educação e construção de conhecimento 

tão defendido e pautado por nós. 



CRONOGRAMA 

 

 

    Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Manhã 

06:45 

Chegada / 

Credenciamento 

Acorda Acorda Acorda Acorda Acorda Acorda Acorda 

07:00 
Café da manha Café da manha Café da manha Café da manha Café da manha Café da manha Café da manha 

08:00 

08:00 
Tempo Tarefa Tempo Tarefa Tempo Tarefa Tempo Tarefa Tempo Tarefa Tempo Tarefa Tempo Tarefa 

08:30 

08:30 
Mesa 1 Congresso MEBio 

Vivência / 

Discussão filme 
Mesa 2 GT 

Assembléia 
Ato 

12:00 

12:00 
Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

13:30 

Tarde 

13:30 

Chegada 

Ócio Produtivo Ócio Produtivo Ócio Produtivo Ócio Produtivo Ócio Produtivo Ócio Produtivo Ócio Produtivo 
14:00 

14:00 Espaço MEBio / 

Mística 
GD 1 Vivência / Oficina GD 2 Preparação Ato Assembléia 

Avaliação do 

Encontro 17:00 

17:00 
Mutirão Mutirão Mutirão Mutirão Mutirão Mutirão   

18:00 

18:00 
Janta Janta Janta Janta Janta Janta Janta 

Despedida 

19:30 

Noite 

19:30 

Mesa de Abertura 

Ócio Produtivo Ócio Produtivo Ócio Produtivo Ócio Produtivo Ócio Produtivo Ócio Produtivo 
20:30 

20:30 
E.L.O. 

Pré-vivência/ 

CINEneb 

Pós Vivência/ 

Oficina 

Socialização das 

vivências 
Espaço Propostas Assembléia 

22:30 

22:30 
Cultural sem álcool Cultural 

Teatro do 

Oprimido 
Cultural Cultural "Hora do silêncio" Cultural 

01:30 



MESA REDONDA 1 

 

 Partindo da importância informativa e sintética que a Mesa 1 trará para uma possível 

análise da conjuntura histórica trilhada pela Educação até meados do século XXI, inserimos 

neste cenário uma proposta objetiva para tal ferramenta do Encontro Nacional, segundo 

extensos debates sobre a íntima relação entre Economia, Formação da Consciência e Gestão 

da Educação.  

 No dia vinte e seis de novembro de 2011, a Comissão Organizadora do XXXIII ENEB 

realizou uma reunião para discutir propostas das Mesas do encontro. Em uma discussão sobre 

inúmeras temáticas que tangem a Educação, sejam essas financiamento educacional, 

pedagogias alternativas, histórico da Educação brasileira entre outras, surge então uma 

proposta coesa para o espaço: Histórico da Educação no Brasil, a partir da Colonização 

portuguesa traçando um paralelo entre tais formas educativas e a Economia em seu processo 

histórico e a Formação da Consciência. 

 Discorrer sobre a tríade História da Educação, Economia e Formação da Consciência 

não será tarefa simples visto que os objetivos da Mesa serão articular a história do processo 

educativo desde o Brasil Colônia com a definição da economia e suas relações com o 

histórico do ensino, pautar de forma sintética as políticas e as gestões do aparelho Educativo 

intimamente relacionados às dependências econômicas das épocas e definir o processo de 

formação da consciência no cenário de organizações populares. 

 

 

MESA REDONDA 2 

 

Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados”, e depósitos que os 

educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e 

repetem. Eis aí a concepção “bancária” da educação, em que a única margem 

de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-

los e arquivá-los (Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido, 1987).  

 



Assim, parece que se pode afirmar que a globalização determinou, em tempos 

que nos são muito próximos, uma inversão no fluxo do conhecimento. Se 

antes o sentido era da escola para a comunidade, hoje é o mundo exterior que 

invade a escola. Assim, a escola pode não ter mudado; entretanto, pode-se 

afirmar que ela foi mudada. E talvez não diríamos isso há dez anos (Áttico 

Chassot em Alfabetização científica: uma possibilidade para a inclusão 

social, 2003). 

 

  A partir das abordagens feitas por Paulo Freire e Áttico Chassot, podemos vislumbrar 

nossas percepções de educação bancária e educação popular. Estas duas pedagogias, as quais 

apresentam diferentes intencionalidades, se estabelecem respectivamente como a educação 

que temos hegemonicamente e a educação que queremos.  

  A educação que, em geral, vivenciamos se resume ao repasse de informações aos 

educandos, excluindo totalmente a possibilidade de serem trabalhados os conhecimentos que 

o educando traz em si, a bagagem de suas vivências e suas percepções de mundo, bem como 

quaisquer contribuições que este possa trazer em seu discurso e/ou pensamento. Já a educação 

popular visa trabalhar o conhecimento que o educando traz consigo para a escola, valorizando 

suas experiências, ideias e seu modo de perceber e sentir o mundo. A partir de tais 

experiências e percepções, podemos reconstruir o conhecimento abordando novos conceitos e 

problematizações.  

 As pedagogias se definem epistemologicamente de concepções filosóficas 

estabelecidas. A partir dos questionamentos que buscamos sanar em nossas discussões em 

relação à função destas pedagogias, o que são, em sua essência e como são abordadas no 

contexto educacional, a temática desta Mesa traz exatamente esta tentativa: de discutir os 

reais papéis e sentidos das pedagogias que conhecemos e daquelas que gostaríamos de melhor 

entender e vivenciar. Neste sentido podemos considerar que as diferentes pedagogias 

orientam a prática educacional e se traduzem em tendências que seguem três diferentes linhas, 

baseando-se em seus papéis na sociedade. Estas linhas são: educação como redenção, 

educação como reprodução e educação como transformação da sociedade (Cipriano Luckesi 

em Filosofia da Educação, 1994). 

ATO 

 De acordo com as discussões sobre o nosso entendimento do caráter de um ato, 

conclui-se que este tem a finalidade de explicitar de forma dinâmica para a população as 

nossas inquietações, repassando nossas concepções. O ato terá pauta única e formato de uma 



passeata. A pauta será o resultado das discussões realizadas ao longo do encontro, também 

levando-se em conta a conjuntura da sociedade no momento. Para a organização desta 

passeata será feita uma divisão em comissões, responsáveis pelas seguintes tarefas: segurança, 

confecção de músicas e cartazes, organização da rota, etc.  

 

BRIGADA DE AGITAÇÃO E PROPAGANDA 

 

“A palavra ARTE, em latim ars, artis, vem de ágere, que significa AGIR. 

Portanto, arte é ação, assim como o artista é o agente em cujo trabalho 

sempre encontraremos o reflexo de uma época. Desta forma, uma das funções 

da arte é a de documentar os fatos”. 

 (http://www.claudiosantana.mus.br/artigos/1-artes/269-a-funcao-da-

arte.html; 01.08.2009) 

 

“A propaganda cria, muda ou reforça as atitudes mentais que influenciam no 

comportamento das pessoas. Além dessas funções básicas [...] a propaganda 

apresenta também funções de caráter social, educativo, informativo, de 

grande valia para a sociedade, sendo responsável inclusive, por contribuir 

com a liberdade de expressão [...]”. (Beno Brito, em Práticas de 

propaganda). 

 

Sendo assim, a brigada de agitação e propaganda traz a arte como forma de ação e 

também de educação, uma vez que, a partir de uma experiência em brigadas e coletivos, 

discutindo a arte e a propagação de idéias, tende-se a uma educação em relação a arte e ao 

assunto abordado. Nesse sentido, a brigada tem a função de sensibilizar, trabalhando de forma 

lúdica a temática pertinente e aspectos gerais da sociedade, gerando um processo de reflexão 

que culminará em novas ações. Estas são concretizadas, na brigada, em atividades como 

stêncil, mística, músicas, cartazes, gritos de ordem, entre outros. 

Essas atividades já existiam, de forma diluída, dentro da ENEBio. No Seminário de 

Planejamento Estratégico, realizado em 2010, os encontros foram definidos como espaços de 

agitação e propaganda e, dentro dessa caracterização, surgiu a necessidade de um ator no 

encontro, que não existia ainda, que cumprisse a função de envolver os participantes no 

campo cultural e artístico, tornando-o mais dinâmico e lúdico. 



Partindo de toda essa caracterização, a comissão organizadora do ENEB 2012 discutiu 

a construção dessa brigada para o encontro, constituindo sua composição, mas sem definir 

exatamente a sua atuação.  

Nesse sentido, essa brigada será fixa, ou seja, ela funcionará durante todo o encontro, 

em diversos espaços, sendo suas reuniões em momentos fora da grade e sua atuação em 

espaços dentro da grade (almoço, jantar, início de espaços na plenária, etc.). Sua composição 

trará membros da comissão organizadora do XXXIII ENEB e possivelmente membros da 

gestão 2012 do DCE UFU (“Aos que virão”). 

Entretanto, a operacionalização da brigada não foi decidida na discussão da comissão 

organizadora. Levantamos duas possibilidades de atuação, que são as seguintes: 

- Trabalhar com a comissão fixa e, dentro dela, no início do encontro, agregar participantes 

que se interessem em construí-la (um ou dois de cada mutirão); 

- Trabalhar a comissão fixa, independente durante os espaços do encontro, mas atuando nos 

tempos-tarefa dos mutirões. Caracterizaria, portanto, uma das tarefas dos mutirões (agitação e 

propaganda). Dentro disso, decide-se (coordenador e participantes) quais serão as alternativas 

de ação escolhidas. 

A partir dessas possibilidades, podemos discutir no CONEBio 2011 qual será a real 

atuação dessa brigada, neste encontro e nos que virão. 

 

 

CURSO DE COORDENADORES 

 

De acordo com a metodologia que é proposta neste Encontro trabalharemos divididos 

em grupos, que se caracterizam como mutirões, por ser além de um espaço de discussões e ter 

também um tempo tarefa o que contribui para a organicidade do Encontro. Nesses mutirões 

surge a necessidade de coordenadores, que são indivíduos responsáveis por organizar e 

facilitar o espaço dos mutirões. 

O curso de coordenadores tem o objetivo de formar essas pessoas tematicamente e 

metodologicamente de acordo com as demandas do Encontro. Nesta construção pensou-se a 

realização do curso nos dias que antecedem o Encontro, de 8 a 12 de julho de 2012, sendo que 

os dois primeiros dias serão de formação temática, os dois dias seguintes uma formação da 

metodologia que será trabalhada e o último dia de descanso. Sentimos a necessidade da 



participação no curso não apenas das pessoas que serão coordenadoras, mas também da 

Comissão Organizadora, no sentido de haver uma coesão maior entre ambas. 

A Comissão Organizadora acredita ser positiva uma construção coletiva deste curso, 

visto que assim os diversos pontos de vista presentes na ENEBio proporcionam uma maior 

riqueza de idéias, tornando-se então mais representativo. Pensando nisso, a proposta é que 

esta construção seja realizada pela C.O. com contribuições e sugestões da Articulação 

Nacional durante todo processo, sendo que esta última também facilitaria este espaço. 

 

UFU (Ivo) 

Esse tema tem uma facilidade muito grande de dialogar com a base pois esse modelo 

educacional permite diversos diálogos com os estudantes. 

 

UFU (Geovanna) 

Com esse tema, podemos trabalhar sobre como se dá a educação e para que somos formados, 

dentro dessa estrutura de sociedade, a educação cumpre o papel de reprodução desse tipo de 

scociedade, e como ela é uma engrenagem, a partir de transformação da educação, uma 

educacao libertadora, consequentemente buscamos a transformacao da sociedade. 

 

UEPG (Godoy) 

Muito bem escrito o texto do projeto. Eu queria saber se não conseguimos tirar alguns eixos 

dentro do texto para o posterior debate.  

 

UFU (Geovanna) 

O tema fará com que nos espaços trabalhemos o conteúdo desses temas dentro do GD e GT. 

 

UEPG (Marcel) 

A educação é um reflexo do próprio Estado, dentro da lógica neoliberal os futuros cidadaos 

irão reproduzir esse lógica futuramente dentro desse modelo de educação. Poderíamos discutir 

a influência do Estado quanto aos financiamentos para a educação. 

 

UFC (Livinha) 

Muito interessante o texto, a educação vai “adestrar” as pessoas para essa lógica de sociedade 

que temos. Temos que pensar na proposição, pois não temos o debate e devemos fazer para 



acumular para entidade. Esse tema dialoga bastante com a Campanha Nacional (CN). 

Podemos fazer uma boa discussão sobre um apanhado geral da educação. O tema está muito 

bom e só precisamos alinhar bem as discussões. 

 

UFV (Pablito) 

Não podemos fechar os temas apenas na educação para não sermos muito finalistas, achando 

que a educação é apenas a única forma de transformar a sociedade. 

 

USP (Chopin) 

Gostei muito do tema, ele aborda dois aspectos sendo que um deles é discutir a escola como 

está. Outro ponto é que ela é uma das formas de buscarmos a escola como mudança da 

sociedade. 

 

UFU 

Leitura dos objetivos propostos. 

 

UFC (Livinha) 

Concordo muito com a fala do Pablo, o tema abrange uma educação em que vemos na 

universidade, que não é diferente da situação do estudante do ensino básico. 

 

UFMT (Mara) 

É muito importante trazer esse debate para dentro da entidade. Temos que pensar no quanto a 

educação pode contribuir na construção de uma nova sociedade. Podemos falar também de 

políticas educacionais, dentro desse modelo de sociedade, podemos debater as políticas 

publicas. Relaciona bem com as campanhas, e temos que pensar bem nos temas do GD. A 

gente é formado por sistema de educação para alcançar algum espaço dentro do mercado de 

trabalho. 

 

UEPG (Godoy) 

A discussão de políticas publicas casa muito com os objetivos, é uma forma da gente 

conseguir mostrar que existe alguém por trás de todo esse sistema de esduação e 

financiamento público. Proponho discutirmos a universidade, bem como a campanha como 

um todo. 

 



UFU (Geovanna) 

A nossa ideia é debater a educação como um todo e não só a universidade, desde o ensino 

básico até o superior, são diversas problemáticas. 

 

UFSCar (Léo) 

Acho que conseguiremos trabalhar outra proposta de modelo de educação. Poderíamos 

sistematizar o temas e pensar no caráter dos mesmos, pensando no nível de aprofundamento 

dos mesmos. Decidir quais temas seriam pertinentes para a discussão no encontro. 

 

UFU (Geovanna) 

O tema realmente é bem abrangente e são muito profundos, a nossa intenção é entendermos a 

educação enquanto uma ferramenta de luta para a transformação, a partir de novos modelos. 

Podemos elencar algumas disscussoes para ver se vai de encontro com os objetivos do 

encontro. 

 

UEM (Frota) 

É imprescindível termos um espaço com as leis e políticas públicas que garantem a 

manutenção do sistema capitalista e como a educação está inserida nisso. 

 

UFU (Gaia) 

Proponho um tema de Políticas Educacionais. 

 

UFV (Pablito) 

Como trabalharemos o tema da educação, serão diversas esferas ou temas avulsos? 

Poderíamos definir a abordagem de como faremos a discussão pensando onde a contradição 

do estudante está mais presente, como dentro da sala de aula. 

 

UEM (Frota) 

Mas temos de trabalhar um tema sobre o todo o sistema também, para entender a sociedade. 

 

UFC (Livinha) 

Não temos que aprofundar os temas, seria mais conectar as coisas, dando um apanhado geral 

para educação, a relação entre o mercado de trabalho e a educação, por isso devemos discutir 

as políticas públicas para entendermos o processo de mercantilização da educação. O CFBio 



traz a reflexão sobre o perfil do profissional, de um curso que se encontra altamente 

especializado para o mercado.   

 

UFSCar (Léo) 

A partir da educação até onde a gente vai chegar? Será que conseguiremos alcançar até as 

políticas públicas ? Temos que pensar em como atuar para o processo de discussão dentro do 

encontro. 

 

UEL (Patê) 

Poderíamos trabalhar juntamente com a linha da campanha, a preocupação do Pablo é como 

dialogarmos com o estudante a partir desse debate. Proponho que a gente inclua a debate 

sobre a educação científica. Temos que atentar para nao deixar o tema muito amplo e não 

conseguirmos encaminhamentos. Na introdução, poderia ter um recorte histórico e a questão 

tecnicista da Formação. 

 

UFU (Ivo) 

Tentando amarrar um pouco até onde a gente vai chegar com o tema, o primeiro eixo será o 

objetivo da educação, com um histórico da mesma e os objetivos da formação e o mercado de 

trabalho influenciando na educação (formação profissional), moldando a sociedade que 

vivemos hoje, o segundo eixo seria como isso é garantido a partir das políticas públicas de 

educação, e o terceiro eixo poderia ser como podemos trabalhar a partir da realidade do 

estudantes, o modelo vigente e como poderia ser para conseguirmos apontar um caminho. 

 

UFU 

Leitura do projeto: mesas 1 e 2.  

 

Temas:  

Mesa 1: Histórico da Educação do Brasil. 

Mesa 2 : Realidade dos encontristas, relacionando como poderia ser a educação. 

 

UEM (Frota) 

As políticas públicas trazem algumas reformas para a educação emancipatória, discussão 

sobre a quebra da lógica capitalista para a transformação da educação. 

 



UFSCar (Diogo) 

É massa relacionar as diferentes pedagogias de educação, gostei muito do projeto. Sugiro 

associar os eixos com as questões práticas vivenciadas no curso.  

 

UFC (Livinha) 

Podemos trabalhar os eixos de políticas públicas e educação libertadora. 

 

UFU (Ivo) 

O que falta é amarrarmos a temática da formação profissional, podemos incluir na mesa 2 um 

eixo sobre a formação profissional, relacionado com as pedagogias. 

 

UEPG (Marcel) 

Poderíamos relacionar como funciona a estrutura da escola e como é formado nosso Estado, 

de que forma são dadas as deliberações dentro de escola, nessa estrutura temos a escola como 

uma reprodutora do sistema do Estado. Podemos relacionar o quanto é destinado do PIB para 

educação e abordar a campanha dos 10% do PIB para a Educacao Pública Já!. Explicitarmos 

também os diferentes tipos de educação existentes. Pensar também de que forma é feita a 

formação dos professores para discutirmos na mesa 2. 

 

UEL (Patê) 

Não estamos contemplando a educação científica, o pesquisador também tem que discutir a 

educação pois é ele quem faz a educação científica, no ENEB 2009 fizemos uma discussão 

sobre isso mas não conseguimos avançar muito nessa abordagem.  

 

ESALQ (Inhame) 

Como iremos abordar a questão histórica da educação brasileira na perspectivas de povos 

negros e indígenas e como isso é feito hoje, e também como amarrar o três eixos dentro de 

outros espaços do encontro. 

 

UFU (Geovanna) 

Está bem problemática a quantidade de temas propostos na mesa 1. Talvez a partir do Brasil 

Colônia seria bem difícil ligar com a realidade do biólogo. 

 

ESALQ (Inhame) 



Sem o histórico fica difícil contextualizar o encontrista sobre o tema. 

 

UEPG (Godoy) 

Dentro do eixo que tiramos acho que dá para trabalhar  a partir do histórico chegando até atual 

conjuntura das políticas públicas. Acho que a mesa 2 está bem aprofundada quanto as 

diferentes pedagogias. Podemos trabalhar um pouco mais dentro da realidade do estudante, 

explicitando como se dá a educação bancária. 

 

UFRJ (Leônidas) 

Gostei bastante do tema da mesa 1, seria necessário colocarmos como estao colocadas as lutas 

que estudantes e professores enfrentam na educação, e como tem se dado a educação popular 

para amarrarmos bem o tema. 

 

UFU (Arthur) 

Temos o exemplo da Unesp São Vicente que trabalha em um cursinho popular vivenciando a 

prática da educação popular mesmo dentro de um cursinho. A ideia é trabalharmos de que 

forma a educação se dá de forma toda, não só especificamente na universidade (licenciatura e 

bacharelado). 

 

UFSCar (Léo) 

As mesas não precisam abranger todos os eixos, vai ficar muito pesado. Podemos trabalhar 

nos outros espaços os eixos temáticos. Na mesa, é muito difícil de garantir uma discussão 

muito densa, será difícil ter uma metodologia boa para isso. Não são só as políticas públicas 

que determinam o sistema de educação, mas sim o sistema como um todo. 

 

UFLA (Nathi) 

Com relação a mesa, seria delicado construir um histórico com os encontristas que não têm a 

sensibilidade que temos em destrinchar a educação para entendê-la. Temos que pensar de que 

maneira trabalharemos esse recorte histórico de uma maneira bem didática, para não parecer 

uma aula de história. 

 

UFV (Pablito) 

Estávamos pensando em como seria o caráter da mesa pensando em um trabalho de 

aprofundamento nos mutirões, que vão levantar as realidades dos encontristas e depois o 



processo histórico da educação colocado pelo facilitador, discutindo posteriormente o debate 

vinculado com esse processo histórico e com a realidade do estudante. Pensamos também em 

fazer alguma intervenção abordando a evolução do processo histórico para determinarmos a 

importância do biólogo estudar a história da sociedade. 

 

UFLA (Thais) 

A mesa teria mais o caráter de agitação, para estimular o interesse dos encontristas. 

 

UFU (Geovanna) 

Seria discutir o processo histórico da ciência? 

 

UFSCar (Diogo) 

A idéia é que o estudante às vezes não têm muito acúmulo, um caráter mais agitativo 

facilitaria a participação dos encontristas. A descrição da realidade de cada um e depois o 

debate sobre o histórico. 

 

UFU (Arthur) 

Seriam então elementos provocativos em um primeiro momento com elementos da realidade 

atual da educação, discussão de como está a realidade dos encontristas nos mutirões, 

posteriormente o contexto histórico da educação, uma mística para sensibilização e 

posteriormente a socialização dos mutirões e perguntas para os palestrantes? 

 

UEL (Patê) 

Deixamos de debater o tema geral, fomos para os temas e agora estamos discutindo 

metodologias. Proponho que voltemos para os temas da mesa e depois discutirmos esses 

pontos.  

 

UFV (Jú) 

Vamos continuar o debate sobre a construção histórica da educação. 

 

UFU (Geovanna) 

O tema da mesa está sendo consensuado quanto aos assuntos abordados, proponho que ao 

aceitarmos os eixos propostos pelo Ivo, poderíamos pensar em como abordá-los nas mesas.  

 



UEL (Patê) 

Estamos com dificuldade de como trabalhar esses temas em todos os espaços, pois todos são 

pertinentes.  

 

UFU (Geovanna) 

Podemos sistematizar as 3 linhas para focarmos mais a abordagem da temática das mesas a 

partir dos assuntos que iremos trabalhar. 

 

UFU 

Leitura dos eixos propostos. 

 

Alteração do eixo 2: Como é garantido o nosso sistema de educação através das políticas para 

educação, enfatizando as públicas.  

Leitura das propostas para o encontro. A partir da leitura das propostas, as mesmas foram 

encaixadas nos eixos temáticos e foram aprovados por consenso. 

 

Proposta vinda do debate: 

 

Proposta 1:  

 

Mesa 1: Histórico da Educação e Pedagogia. Recortes históricos de acordo com a economia, o 

modo de produção e a educação, trazendo juntamente as pedagogias em seu processo 

histórico e seu desenvolvimento.  

GD1: Aprofundamento nas pedagogias alternativas. 

 

Mesa 2: Políticas Públicas e Formação Profissional. Como as políticas públicas vem para 

cumprir com as necessidades do modo de produção. 

GD2: Desdobramentos da mesa 2, puxando os temas mais pra nossa realidade e nossa 

campanha nacional. 

 

Proposta 2: 

 

Mesa 1: Elementos mais agitativos, trazendo elementos da realidade e elementos históricos da 

educação. Contemplar o processo histórico e o processo de desenvolvimento das pedagogias.  



GD1: Formação profissional, políticas publicas e elementos da campanha nacional. 

 

Mesa 2: Trazer elementos de educação popular e pedagogias alternativas e emancipadoras. A 

ideia é criar identidade com a educação na biologia e como podemos trabalhar com uma outra 

forma de educação. Trazer elementos de educação ambiental. 

GD2: Aprofundar o tema da mesa 2, juntamente com elementos da campanha nacional e 

como o ME se situa nesse contexto.  

 

UFC (Livinha) 

Foram sede do último EREB Nordeste com uma temática semelhante. Avaliaram que não é 

bom colocar nossas propostas e posicionamentos logo no início do processo. O apontamento 

para um novo modelo de educação deve vir mais pra frente no processo.  Despertar as 

contradições a partir de uma realidade concreta e assim debater com o pessoal. 

 

UFSCar 

A proposta 2 vem no sentido de trazer referências e experiências em pedagogias alternativas, 

como essas pedagogias vem sendo tratadas na realidade. Trazer o acúmulo popular e da 

Entidade é muito importante.  

 

UEL (Patê) 

Problematiza a proposta 2: devemos explorar as contradições para realizar o debate. Não 

enxergam que um processo de proposição de nossas propostas logo no inicio do ENEB será 

proveitoso. Precisamos dar elementos da realidade.  

 

UFU (Geovanna) 

Qual a implicação política da proposta 1 e 2? Colocando o debate de políticas públicas na 

segunda mesa pode politizar bem o debate durante o encontro. Devemos nos posicionar 

enquanto entidade, e precisamos ver qual a melhor forma de se colocar isso. Nossos 

posicionamentos podem ser colocados de maneira bem tranqüila, agregando o pessoal da 

biologia.   

 

UFSCar (Diogo) 

Temos limites no encontro. Temos nossas intencionalidades também. A proposta 2 não é algo 

muito fechado e impositivo, vem através de reflexões. Podemos problematizar as políticas 



públicas e temas da da campanha nos espaços do encontro e a partir da mesa 2 colocar 

algumas perpectivas de alternativas pedagógicas e como o ME está nisso.  

 

UEPG (Marcel) 

A proposta 2 não abre espaço para muitas discussões. Devemos ser mais horizontais em 

relação aos nossos debates.  

 

UFC (Livinha) 

O debate só virá a partir das contradições, e elas devem ser primeiramente exploradas.  

 

UFU (Arthur) 

Ambas as propostas tem na mesa 1, o recorte histórico e econômico e seu viés na educação. 

Como a estrutura de uma sociedade influi na educação da sociedade. A mesa 1 deve levar em 

consideração a educação hegemônica e como ela atende ao sistema.   

 

UFU 

Ivo apresenta uma proposta de consenso: 

 

Mesa 1: priorizar a educação hegemônica apontando suas contradições e relacionando com 

seus objetivos históricos. Chegar na conjuntura atual e apresentar as políticas públicas. 

Gd 1: aprofundamento dos temas da campanha (formação profissional, currículo, etc) 

Mesa 2:  trazer as pedagogias e nossos posicionamentos enquanto educação popular e 

ambiental, onde o ME se situa nisso. 

Gd2 : aprofundamento das pedagogias e sua aplicabilidade junto ao ME, apontando nossas 

contradições. 

 

Indicou-se (Inhame) que para ambas as mesas, se possível, ter militantes da ENEBio como 

componentes. 

 

Patê (UEL) 

Adendou que essas propostas de pedagogias não sejam colocadas como soluções às críticas 

todas que a entidade tenha para a atual sociedade, mas seja apenas como uma das ferramentas 

de luta. Sendo assim, precisa estar atrelada a outros fatores. 

 



UFU  

Esclareceu que sugestões para nomes de componentes de mesas (além de outras coisas mais 

específicas) podem ser dados num geral, não precisando ser, desta forma, decidido neste 

Conselho. 

 

Sobre o ato do ENEB 

 

Proposta da UEL 

Deixar como penúltima coisa a ser discutida neste Conselho, antes apenas do Curso de 

Coordenadores. CONSENSO. 

 

Sobre a Brigada de Agitação e Propaganda 

 

UFU 

Mais uma vez leu o texto que consta no pré-projeto para o XXXIII ENEB, desta vez acerca de 

um espaço novo, proposto pela Comissão Organizadora para o próximo Encontro. E, 

finalizada a leitura, explanou brevemente no que consiste essa brigada. A CO (com apoio do 

DCE) formulariam místicas (e outras pequenas atividades) com métodos a serem explicados 

no primeiro dia do Encontro e com encontristas convidados a compor, mas como uma 

comissão fixa; ou essa brigada ser colocada junto aos mutirões, cada dia com um diferente, 

com todos participando da brigada. 

 

UEL (Patê) 

Gostam da ideia por já terem pensado em colocar mística (ou outras atividades) como ações 

mais fechadas dentro dos encontros. No seu discurso, disse que gostam de uma comissão fixa, 

de pessoas interessadas em propor e atuar nesse tipo de atividades, e nao colocar a mística 

como tarefa para os mutiroes. 

 

UFSCar (Diogo) 

Pondera que a brigada deve agir em conjunto com os temas da Campanha. 

 

UFU (Ivo) 

Trabalhar as duas campanhas já abarca bastante coisa, uma vez que está atrelada ao tema 

geral do Encontro. 



UFRJ (Bart) 

Pede esclarecimentos sobre a formação da brigada (uma composição fixa ou os mutirões 

mesmo). Ao que Ivo explicou as possibilidades de método colocados acima. 

 

UFMT (Mara) 

Foi mais favorável à proposta de brigada fixa, mas perguntou se eles teriam apenas esta 

função dentro do encontro. 

 

UFU (Ivo) 

Esclareceu que não, que as pessoas teriam esse tipo de atuação como algo à parte. 

 

UFRJ (Bart) 

Disse que prefere que a formação seja fixa e tomada no começo, já que as possibilidades de 

atuação seriam assim potencializadas. 

 

UFV (Pablito) 

Pergunta se eles centralizariam as funções de mística do Encontro. Ao que foi respondido pela 

UFU que sim. Pablito volta à ideia de que a ideia da mística deve ser retomada, para que seja 

feita de uma melhor forma, e sugeriu que isso fosse visto pela CO do ENEB. Somando, disse 

que poderia ser interessante para instrumentalizar as pessoas para passar a cultura da mística 

para suas escolas. 

 

UFC (Livinha)  

Pensa em como as oficinas poderiam servir para um espaço mais formal para instrumentalizar 

a agitação e propaganda feito pelas pessoas que compõem a brigada. 

 

UFU (Ivo) 

A brigada poderia ser bem discutida durante o Curso de Coordenadores, em que se estudaria, 

formularia e se formaria sobre agitação e propaganda e que isso fosse passado pelas pessoas 

que compõem a brigada. Compreendeu que houve consenso em uma composição fixa e 

explicou que será composta por poucas pessoas por mutirão, provavelmente, mas que haverá 

muitos mutirões, permitindo que muitas pessoas participem, desde que se interessem. 

 

ESALQ (Inhame) 



Seria interessante se fosse nos mutirões mas que seria um tempo muito ruim para planejar as 

atividades. 

 

UFU (Geovanna) 

Explicou que propostas anteriores já existiriam, assim as discussões pudessem ser agilizadas. 

Além de frisar o fato de que dentro dos mutirões, muitas pessoas poderiam não se sentir à 

vontade para participar. 

 

ESALQ (Inhame) 

Que hajam representantes por escola para que a cultura passe por capilaridade para outras 

escolas. CO participar da brigada. Usar o espaço do ELO para que a brigada tenha alguma 

atividade. 

 

USP (Chopin) 

Pergunta como e quando seria a atuação da brigada, ao que lhe foi respondido que as reuniões 

seriam em espaços extra-grade, como os Coordenadores, e que suas atuações serão em 

qualquer momento do encontro, conforme o que eles planejarem. 

 

UFU 

Retomou as propostas: que haja temática da Campanha tocada pela brigada, que haja um 

espaço de formação das pessoas da brigada, usar um espaço de oficina para se apresentarem, 

que haja um representante ao menos por escola na composição da brigada, se assim 

desejarem. 

 

Questões estruturais 

 

Informes gerais da UFU  

 

Plenária com 350 cadeiras, mas as pessoas poderiam sentar no chão também. Salas para GD, 

GT, etc. já estão tranqüilas. Problemas com centro de convivências, para as culturais, hoje 

precisa haver uma especificação sobre como o espaço será usado. Quanto ao banheiro, só 

precisa acertar a limpeza. Problema geral de não caber mais de 600 pessoas na UFU. Pensar 

em algum esquema de limitação de vagas. Chegaram a pensar em as pessoas de Uberlândia 

não dormirem e tomarem banho no espaço, que seriam os maiores problemas. Pensaram 



também nas culturais não serem mesmo uma festa, mas sim intervenções mais artísticas e da 

cultura mineira também. Foi lida a parte da relatoria do último CONEBio, constante na página 

69 da relatoria daquele Conselho, para sanar parte das dúvidas no que se refere ao que a 

entidade já acumulou sobre a questão das distribuições entre as vagas por região. Resumindo, 

seriam: 1/3 de vagas para a região sede e mais 2/3 entre as demais regiões. Vagas 

remanescentes seriam remanejadas entre as regiões. Foi ponderado por Arthur que seria 

necessário um levantamento de escolas por região. 

 

UFRJ (Bart) 

Um levantamento pela própria CO no que se refere ao controle das inscrições para 

eventualmente frear escolas que estejam se inscrevendo demais, para que outras escolas 

também possam se inscrever. 

 

UFMT (Mara) 

Segue a mesma linha do Bart, lembrando de discussões anteriores. Também disse que 

eventualmente as escolas poderiam fazer um levantamento prévio de quantas pessoas serão 

levadas por cada uma das escolas, que também facilita a CO, permitindo também que tenha 

uma boa autonomia nesse sentido. Repasses desses planejamentos e levantamentos poderiam 

ser feitos numa reunião virtual. 

 

UFMT (Marina) 

Fazer um maior esforço de uma política de inscrições com maior antecedência, para facilitar 

as previsões da CO. 

 

UFU (Geovanna) 

Pondera que eventualmente não se chega nem a 600 pessoas. Também disse que, mesmo que 

diferenças de preço grandes, como experimentada pela CO do EREB-SE este ano, não ajuda 

muito porque muitos inscritos o fazem muito próximo da data (quando não durante o 

encontro). E pede que haja diretrizes, sugerindo inclusive a do próprio CONEBio passado dito 

acima. 

 

ESALQ (Inhame) 

Pensa que pode haver a possibilidade de não haver inscrições na hora. Mesmo conhecendo as 

problemáticas que essa política tenha. 



UFU (Arthur) 

Que as escolas façam levantamento de quem poderia fazer inscrições na hora, previamente. 

 

UFRJ (Bart) 

Retoma a autonomia da CO e que esta deverá ser preponderante na sensibilidade do 

manejamento das vagas. 

 

UFU 

Retoma os pontos deliberados no CONEBio (da página 69, e retomadas nesta relatoria em 

falas), com a supressão do ponto da proporção das cotas pelas vagas pela região. 

 

Sobre a Ornamentação 

 

UFU 

Que a escola traga características materiais (ou não) que represente suas escolas e regiões para 

ornamentar o espaço. 

 

Sobre os Mutirões 

 

UFU 

Problemática de mutirões muito grandes (boa experiência dos submutirões do EREB-SE). 

Grupos menores ajudam tanto para as discussões quanto os grupos unidos ajudam bastante de 

nas tarefas. Foi pensado em 18 mutirões, que se reuniriam em “trios”, num total de 6 “grandes 

grupos”, a realizarem as tarefas, para que houvesse perto de 33 pessoas por mutirão. Com 

esses números em vista, seriam pensados 36 coordenadores. As tarefas serão definidas pela 

Comissão Organizadora. 

 

Cronograma 

 

UFU 

Passou pela grade, falando os horários e colocando suas ideias primeiras. Ao serem 

questionados, explicaram rapidamente sobre o espaço físico, como onde ficarão os 

alojamentos e o local para banho, sendo assim possível cumprir os tempos de Acorda e Café 

da Manhã. 



UFSCar (Léo) 

Propôs a uma mudança de horários do “Ócio Produtivo” de depois da janta, pensando no 

espaço mais a noite. Para que haja tempo para as reuniões de coordenadores entre outras. 

 

UFU 

Pondera que não haveria tempo para a caminhada das pessoas, e que vão fazer o máximo para 

iniciar os espaços nos tempos previstos. 

 

UFF (Loló) 

Propôs que houvesse a troca entre o espaço da noite e o ócio produtivo, e isto foi aprovado. 

 

UFU (Ivo) 

Adenda que a janta termine às 19:15, para que as pessoas tenham tempo de ir para o espaço da 

noite. 

 

ESALQ (Inhame) 

Propôs que se colocasse 1h de ócio produtivo em cima do espaço que começaria à tarde. 

 

UFU (Ivo) 

Que o almoço e o espaço da tarde percam 15 minutos para que o ócio produtivo ganhe mais 

meia hora. 

 

UFU (Geovanna) 

Prefere que o espaço da tarde se mantenha, para que os espacos não fiquem atrasados. 

 

UFV (Pablito) 

Pensa no problema da fila que tem para o almoço, ao que foi explicado que cabe muita gente 

no restaurante, além de ter duas filas para entrada, além também de que só será aberto para o 

Encontro. 

 

Houve a proposta de não ter “tempo tarefa” no primeiro dia, para que a mesa 1 tenha um 

maior tempo. Mas foi explicado que há um propósito para que ele exista, além de a mesa 2, no 

meio do encontro, tem igual importância. Houve também a explicação que os mutirões já se 

conheceriam no primeiro dia, na mesa de abertura. 



Sobre as Culturais 

 

UFU 

Explicou os motivos pelos quais as culturais devem ser mais tranqüilas, que não cansassem os 

encontristas. Explicaram mais detalhadamente cada um dos espaços culturais. O Teatro do 

Oprimido poderia ser um dos espaços da brigada de agitação, a “Hora do Silêncio”, em que 

não haveria nada. Absolutamente nada [oficial]. 

 

UFRJ (Bart) 

É uma proposta que é retomada historicamente. É interessante como um experimento, se vai 

dar certo ou não. 

 

UFU 

Ao ser pedido pelo Rafa, disse sobre a questão de segurança nas festas da UFU e do ENEB.  

 

Propostas encaminhadas pela UFU para os dias do Encontro: 

 

1º dia: Mesa de abertura, mística, introduçao leve na temática, apresentar metodologia e 

estrutura, proposta de apresentar as delegações, reunião dos mutirões (a fim de identificação 

com o encontro e grupo), proposta de um vídeo agitativo [UFU tem um vídeo em mangas a 

ser criado para que seja colocado no site, para aproximar as ferramentas da ENEBio para as 

pessoas que ainda não conhecem com depoimentos das escolas que compõe] com uma série 

de coisas que tenham a ver com a entidade. 

2º dia: Espaço MEBio/Mística: proposta de ser todos juntos, esclarecimentos no mutirão 

(atrelada à questão da organização). 

 

UFV (Jú)  

Ponderou-se que a metodologia é que deve ser melhor trabalhada. 

 

UEL (Patê) 

UEL já tentou uma série de metodologias. As pessoas compreendem melhor quando se ativam 

dentro de cada uma das ferramentas. Disse que em Viçosa cada coordenador teve uma 

metodologia e que algumas deram certo. Mas preocupou-se que em geral sobre se elas dariam 

mais certo com menos gente. 



UFF (Loló) 

Proposta nova de espaço MEBio para o EREB-SE é similar à da UFU, de apresentação geral 

por cada uma das ferramentas, da forma que a escola preferir, para uma plenária mais geral, e 

depois ser melhor discutido nos mutirões. 

 

ESALQ (Inhame)  

Muito difícil compreender quais são as reais atribuições de cada uma das ferramentas. Volta a 

colocar a Carta de Princípios como um documento bom a ser apresentado para representar a 

entidade. Também achou interessante que dinâmicas que pensem a “organização” como 

elemento a ser destacado. 

 

UEPG (Marcel) 

São os estudantes da Biologia que estão organizados que compõe a ENEBio. Vetaria 

fluxogramas. Pensa que métodos menos ‘verticais’ devem ser priorizados. 

 

UFV (Jú) 

A ENEBio surge a partir de estudantes e ocorreu por causa da necessidade de organização. E 

isso deve ser ressaltado na apresentação do MEBio. 

 

ESALQ (Inhame) 

Propõe que, haja um breve histórico, e que a carta de princípios seja tratada nos mutirões. As 

demais ferramentas poderiam ser tratadas no Congresso MEBio. 

 

ELO – Estudo da brigada pode ser no ELO. Espaço de auto-organização das mulheres. 

Sobre esse último tema, fez-se esclarecimentos sobre como foi deliberado isso numa 

Assembleia Nacional. 

 

UEPG (Marcel) 

Seria massa fazer espaço dos CFPBios. (SAP: interessante que haja um repasse dentro do 

ENEB, no espaço do ELO uma divulgação desses Cursos). 

 

UEL (Patê)  

Fala sobre o espaço das mulheres. Defende que deve haver o debate de gênero na Entidade. 

Mas ainda não acha que seja esse o momento para haver um espaço específico na grade, de 



auto-organizacao. A auto-organizacao é uma concepcao que precisa ser construída ainda 

coletivamente, entre as mulheres da ENEBio. E nao podemos simplesmente ter o 

entendimento de que é preciso, como já foi apontado, um espaço de auto-organização dos 

homens. 

 

UFU (Arthur) 

Se foi deliberado em Assembleia, tem que por na grade. 

 

UFU (Geovanna) 

Cada espaço tem a sua função, e vários temas devem ser discutidos na ENEBio, mas não é por 

isso que deva ser construído em detrimento de outros. 

 

UEL (Quel) 

Precede o debate de questão de opressão de gênero, antes mesmo de um espaço de auto-

organização das mulheres. Ainda precisa ser muitíssimo bem pensado antes de ser colocado. 

Não contribui, assim, neste momento, para a Entidade. Se for algo organizado, que o seja feito 

de forma autônoma e dependente da conjuntura do encontro e da ENEBio. 

 

UFSCar (Léo) 

Felicita-se que houve a conquista de um espaço de debate de gênero na grade. As mulheres é 

que devem se autorganizar no encontro e que se o espaço acontecesse, seria muito bom. 

 

UEL (Quel) 

Que saia uma composição para tentar iniciar esse espaço autorganizado, incluindo a CO-

ENEB. 

 

UEPG (Marcel)  

Antes de debater o feminismo, precisar-se-ia de um debate mais amplo sobre gênero. Indaga-

se como seria esse espaço: uma intervenção, uma mesa? 

 

UFLA  

Já há acúmulo dentro de uma organização feminista dentro da escola. Com articulação com 

outras organizações e passeata no 8/3. É possível criar este espaço e podem apresentar 

contribuições interessantes para o Encontro. Somar-se-iam ao coletivo de mulheres. 



UFU (Flaves) 

O dia mais tranquilo para colocar mais um espaco seria na quarta feira. 

 

UFLA (Tiagao)  

Proposta de entregar uma cópia dos encaminhamentos dos GTs para cada escola, para que 

estas possam debater e tirar posicionamentos coletivos anterior ao momento da assembléia. 

 

UFRJ (Leônidas) 

O ENEB poderia contemplar também outros espacos auto-organizados. 

 

UEL (Patê) 

Esclarecimento da fala do Leônidas, pois a auto-organizacao é uma formulacao do movimento 

feminista que reivindica o protagonismo das mulheres na construcao de suas mobilizacoes, na 

luta contra o machismo. Nao se trata de um simples termo, mas de um conceito que carrega o 

acúmulo do movimento feminista. 

 

UFLA (Tiagao)  

Proposta e defesa de um espaco específico (que seria o espaco de propostas) para que as 

escolas debatessem os encaminhamentos dos GTs, isso estimularia as escolas que 

normalmente nao fazem isso em seus coletivos. 

 

UFU (Geovanna) 

Questiona se é necessário voltar no debate da grade, já que esta tinha sido consenso 

anteriormente. 

 

UFSCar (Léo) 

Proposta de pegar o espaco de propostas e dividir em dois, uma hora e meia para o espaco de 

mulheres e logo após, uma hora e meia para o espaco de propostas. 

 

ENCAMINHAMENTO: O espaco de Propostas de quarta feira, na grade, será dividido em 

dois, sendo a primeira uma hora e meia para o Espaco de Auto-Organizacao das Mulheres e a 

segunda, uma hora e meia para as Propostas. 

 

APROVADO POR CONSENSO 



Espaco de Auto-Organizacao das Mulheres:  

 

UFU (Geovanna) 

Proposta de formar uma comissao aqui no CONEBio que agregue as mulheres presentes e 

fique aberta para outras possíveis mulheres interessadas. Que nao seja uma comissao fechada 

e possa ter autonomia para incluir outros grupos até o ENEB. 

 

UFMT (Mara) 

Proposta de tirar daqui uma comissao de mulheres que possa articular as outras meninas para 

organizar o espaco. 

 

ESALQ (Inhame)  

Tirar daqui algumas meninas como responsáveis de articular as outras interessadas. Acordo 

com a fala da Mara, acrescentando a importância de divulgar o espaco. 

 

UFLA (Thais)  

Proposta de o coletivo de mulheres de Lavras fazerem parte dessa comissao. 

 

ENCAMINHAMENTO: A comissao formada no CONEBio, responsável por articular o 

espaco de auto-organizacao das Mulheres, é composta por Lavras, UFMT, UEL e UFV, e está 

aberta para outras mulheres interessadas da ENEBio. Será pauta da primeira reuniao virtual da 

AN. 

 

Congresso MEBio: 

 

UFU (Geovanna) 

Expoe as propostas da UFU para esse espaco. Explicou que a síntese deles envolveu um 

debate sobre repensar a metodologia de organizacao do espaco para que ele tenha mais 

efetividade, primeiro apresentacao oral e depois pessoais, explicitando as parcerias com os 

movimentos sociais, e indicativo de exibir um vídeo sobre a Entidade. 

 

UFU (Ivo) 

Esclarece que pensaram isso pela importância de no primeiro momento todos terem contato 

com tudo, e depois irem buscar mais informacoes sobre a Entidade nos stands. 



Oficinas:  

Esse espaco teve o objetivo de elencar alguma soficinas que consideramos centrais e deixar 

aberto para outras. 

 

UFC (Livinha) 

Proposta de usar esse espaco para instrumentalizar a agitacao e propaganda, fazendo 

atividades sobre isso. 

 

UFRJ (Leônidas) 

Proposta de fazer uma oficina de vídeo. 

 

UFU (Ivo) 

Essa proposta pode se encaixar na instrumentalizacao de agitacao e propaganda. Lembrando 

que no site vai ficar especificado que as escolas que tiverem interesse em ministrar oficinas, 

precisam entrar em contato com a CO com antecedência. 

 

ENCAMINHAMENTO: as propostas elencadas nesse último ponto foram consensuais. 

 

Preparacao do Ato:  

A UFU trouxe a proposta de o espaco de preparacao do ato definir a pauta deste, fazer a 

divisao das comissoes e executar as tarefas. 

 

UFSCar (Léo) 

proposta de que a CO sistematize essas pautas do espaco de preparacao do ato, inclusive a 

pauta do Ato e lá, nós debatemos. 

 

ENCAMINHAMENTO: consenso. 

 

Espaco de Propostas:  

A proposta da UFU é que esse espaco seja feito nos mutiroes. 

 

UFLA (Tiagao)  

Proposta que esse espaco seja feito nas escolas, a partir dos encaminhamentos dos GTs. 

 



UFU (Geovanna) 

As escolas se reúnem ao longo do encontro todo, elas poderiam sintetizar seus 

posicionamentos e levar para os mutiroes. 

 

UFRJ (Leônidas) 

Proposta de ter um espaco físico para as pessoas darem suas propostas. 

 

UFSCar (Léo) 

Acha que uma hora e meia é pouco tempo para debater isso nos mutiroes, e talvez, nas 

escolas, as discussoes sejam mais profundas. 

 

UFLA (Tiagao)  

A ideia de ser nas escolas também tem a ver com a intimidade de discussao que já existe no 

grupo, inclusive com facilidade das pessoas se colocarem mais. 

 

ESALQ (Inhame) 

Proposta de fechar os encaminhamentos dos GTs e discuti-los nos mutiroes, e depois debatê-

los nas escolas. 

 

UFRJ (Leônidas) 

Nao temos como controlar as reunioes das escolas. 

 

UFSCar (Diogo) 

É importante estimular as escolas a se reunirem, e tem acordo com o fato de que nao vamos 

controlar esse processo. Tem acordo com a proposta do Inhame. 

 

UFV (Jú) 

O espaco dos mutiroes contempla a fala do Leônidas, pois se trata de um espaco heterogêneo 

e as pessoas que se identificarem com determinadas propostas poderao opinar e se envoler 

nelas no espaco dos mutiroes. 

 

ESALQ (Inhame)  

As propostas individuais podem ser colocadas na assembleia final. Precisamos privilegiar os 

espacos coletivos e os acúmulos anteriores. 



ENCAMINHAMENTO: será no mutirão, sendo que os coordenadores deverão ter em mãos 

todas as propostas sistematizadas dos GTs, também ter um local físico (tipo um cartaz) para 

que as pessoas possam indicar propostas ao longo do encontro, indicativo de utilizar o mutirão 

nesse dia para fazer o encaminhamento de propostas, e o espaço seja utilizado pelas escolas 

para preparar suas propostas. 

 

Vivências:  

A UFU expoe a importância da realizacao das vivências para o objetivo de aproximacao dos 

estudantes de biologia. Pensaram em fazer algumas vivências relacionadas às campanhas e ao 

tema do encontro. Vao tentar de tudo para organizar as vivências, mas ainda nao podem 

afirmar que tudo vai dar certo, pois tem elementos da realidade de Uberlândia que precisam 

ser considerados. Pensaram em fazer uma pré-vivência de boa qualidade e coerente com o que 

vai acontecer na vivência. Se nao acontecerem as vivências, é porque realmente nao foi 

possível construi-las. 

 

UFRJ (Leônidas) 

Se houver dificuldade de encontrar ideias de vivência, socializar na lista pra ver se alguém 

pode ajudar. 

 

UEL (Patê) 

Dica pra galera sobre o espaco da pré-vivência: chamar alguém da vivência (comunidade, 

centros de formacao, entre outras possibilidades que a UFU possa ter) para ajudar no espaco 

de pré-vivência. E que a pré-vivência seja pré-requisito para a participacao nas vivências. 

 

UFMT (Maurício)  

Se nao tiver vivência, quais sao os outros espacos alternativos? 

 

UFU (Arthur) 

Se nao rolar as vivências, substituir o espaco de socializacao das vivências pelo espaco de 

auto-organizacao das mulheres e deixar a grade como estava antes. 

 

UFV (Pablito) 

CINENEB: como fazer se a plenária nao comporta 600 pessoas? 

 



ENCAMINHAMENTOS:  

- Consenso na proposta do Artur, acrescentando que as pré-vivências sejam antes socializadas 

com a CO e com os coordenadores. 

- CINENEB: como o plenária não comporta 600 pessoas, que sejam passados vários filmes 

em salas diferentes, e que os temas tenham relação com o tema do encontro. 

 

 

 Diogao: faz uma proposta à parte sobre uma comissao de registro do ENEB, com 

a producao de vídeos. 

 

UEL (Rafa) 

Que essa responsabilidade seja uma divisao da comissao de agitacao e propaganda. 

 

UFU (Geovanna) 

Acha que se essa funcao for da comissao, esta vai ficar muito sobrecarregada. 

 

UEL (Patê) 

Indicativo de que essa galera responsável pelos registros acompanhem a comissao de agitacao 

e propaganda. 

 

ENCAMINHAMENTO: consenso em ter duas comissoes que dialoguem entre si: a de 

agitacao e propaganda e a de registro. 

 

 

Ato:  

A UFU fez o repasse da síntese deles sobre esse espaco do ENEB. Terá pauta única e formato 

de passeata. 

 

UEPG (Marcel) 

Proposta de ter uma comissao também da saúde, e que possam levar água e comida para os 

estudantes. 

 

UFMT (Mara) 



Proposta de ter uma comissao de panfletagem também, para dialogar mais diretamente com a 

populacao. 

 

UFRJ (Leônidas) 

Essa construcao precisa estar bem coesa, e a forma de passeata pode ficar meio aberta para 

contemplar o que os estudantes estiverem pensando no encontro, porque pode nao surtir efeito 

se for feita de forma mecânica. 

 

UEL (Rafa) 

A crítica sobre nao surtir efeito está contemplado no que a CO pensou sobre fazer em forma 

de passeata, pois isso chama a atencao da populacao. Além disso, será pauta única, o que 

chama mais atencao ainda. Proposta de uma comissao de limpeza para garantir que o ato nao 

deixe sujeiras pelas ruas. 

 

UFU (Geovanna) 

Em Uberlândia acontecem muitos atos, e nao faremos um ato de forma mecânica. Queremos 

que surta efeito para a populacao e precisamos pensar em como levar isso pra populacao. 

Devemos pensar, por exemplo, na forma do diálogo. 

 

UEL (Patê) 

Proposta de uma comissao para conversar com a imprensa, para que nao hajam possíveis 

deturpacoes das nossas reivindicacoes nos meios de comunicacao. 

  

UEPG (Marcel)  

Proposta de levar, se possível, grupos musicais, os Clowns, e outras intervencoes artísticas 

para agitar o ato. Proposta de rodar um material específico para a imprensa, caso consigamos 

publicar num jornal, por exemplo. Que seja um texto nosso para que nao haja deturpacoes. 

 

UFV (Pablito) 

Pensar na forma de panfletagem, que nao seja mecânica e seja a partir de um diálogo com as 

pessoas, tentando convencê-las do debate. Essa panfletagem mais qualificada pode estimular 

que as pessoas nao simplesmente joguem o panfleto na rua momentos depois. 

 

UFRJ (Bart) 



A respeito do tema do ato: precisamos pensar que se a pauta for decidica lá na hora, nao pode 

ser proposta de um grupo restrito tentando convencer as pessoas. Os estudantes nao podem ser 

massa de manobra, entao, a proposta da CO pode estar relacionada aos debates do encontro, 

além da conjuntura local, para que as pessoas tenham tido um mínimo contato com a pauta. 

 

UFRJ (Leônidas) 

Só complementando que as pessoas precisam estar convencidas da pauta, caso contrário, pode 

ser mais negativo do que positivo para a Entidade. Na UFRJ, tivemos um acúmulo de que em 

Londrina as pessoas nao tiveram um compreensao do tema do ato. 

 

UFLA (Thais) 

Temos que deixar claro nos mutiroes e nos espacos que para conversar com a impressa tem 

uma comissao especifica. 

 

UEPG (Marcel) 

Para a comissao de impressa as pessoas poderiam se disponibilizar no pre ato. E que tambem 

nesse espaco role uma análise de conjuntura para ficar mais clara a pauta do ato. 

 

ENCAMINHAMENTO: Comissao de Saude; Comissao de Agitacao e Propaganda, que faca 

uma panfletagem dialogada com a populacao. 

 

Curso de Coordenadores:  

Leitura da proposta da UFU. 

 

UFU (Ivo) 

Pensamos na proposta de construcao conjunta com a AN, onde pessoas da AN chegassem 

anteriormente para ajudar na facilitacao do espaco. A ideia tambem é que toda CO participe 

do curso. 

 

ESALQ (Inhame) 

Que se destaque pessoas da CO  para participarem totalmente do curso, pois outras pessoas da 

CO terao que fazer outros corres do encontro. 

 

UEL (Quel) 



Aqui na UEL, dentro da CO nos dividimos em comissoes para aprofundar alguns debates para 

o curso de coordenadores. Acho que pessoas da CO nao devem ser coordenadores, pois a 

construcao já é uma boa formacao. O curso aqui foi em fases, onde havia uma parte de leitura 

de textos destinados e outra presencial treinando a metodologia. 

 

UEPG (Marcel)  

Acho massa o resgate da Quel do curso da UEL, pois a questao de leitura anterior foi muito 

importante. Os coordenadores pensarem uma identidade para o  mutirao de acordo com o 

tema e intessante e proveitoso. 

 

UFV (Jú) 

Acho que no curso de coordenadores, tem que ter espacos sobre o tema das mesas temas, 

apresentacao da entidade e metodologia. 

 

UFV (Pablito) 

No curso, devemos priorizar nao só a formacao do coordenador, mas uma vivência de 

educacao popular com ele. 

 

ESALQ (Inhame) 

Proposta de formular uma ficha de inscricao dos coordenadores e usá-la como referência na 

divisao das duplas. 

UFU (Arthur)  

Proposta de ter no curso um espaco para garantir algumas dinâmicas. 

 

ESALQ (Inhame) 

Explicitar as tarefas que os coordenadores terao no encontro, que forem além dos mutiroes, 

com antecedência. Pensar em como será o deslocamento dos coordenadores para o curso, 

principalmente a chegada. Que a galera chegue um dia antes para nao atrasar o espaco. Que o 

custo da inscricao dos coordenadores seja estabelecido com certa antecedência, caso exista 

esse custo. 

 

UEPG (Marcel) 

Importante cada coordenador ter alguma identificacao (exemplo: placas) na hora da divisao 

dos grupos. Pergunta sobre os temas a serem tratados no curso. 



UFU (Geovanna) 

Vamos ter dois dias de formacao (que inclusive envolvem o tema das campanhas) e dois de 

metodologia. 

 

UFV (Jú)  

Proposta de ter os temas das mesas e debate sobre o método. 

 

UFU (Geovanna) 

Sobre a CO participar como coordenador no encontro: ensaram em colocar algumas pessoas 

da CO (5) no mutirao para ter uma representatividade desta nos mutiroes, garantindo uma 

coesao entre a CO e os coordenadores. Isso vai depender do tamanho da CO. 

 

 

GDs e GTs:  

A UFU fez a proposta de nos dividirmos em grupos (neste Conselho) para sintetizar os temas 

dos GDs e GTs, de acordo com as linhas que já tiramos, inclusive para as mesas (lembrando 

que sao 24 GDs 1, 24 GDs 2 e 12 GTs – cada GT será construído por 2 GDs 1 e 2 GDs 2). 

 

Propostas de GTs: 

 

Grupo 1: 

 

Universidade:  Apontamentos da discussao acrescentando a campanha nacional: extensao, 

autonomia da universidade e transferência dos ministérios. Baseado nessas diretrizes, a CO 

debaterá os GDs. 

 

Formacao Profissional: Discutimos os eixos: divisao das modalidades, flexibilizacao dos 

currículos. 

  

ME: Questoes relacionadas a ENEBio e ao movimento geral. Algumas diretrizes: MEBio, 

mobilizacoes que tem acontecido, conjuntura do ME hoje, problematizando a assistência 

estudantil, por exemplo. E pensar que seria importante um histórico, abordando a UNE, por 

exemplo. 

 



Educacao e Opressoes: Eixos como homofobia, racismo, feminismo, bulling (educacao 

básica). 

 

Producao Científica: Debates relacionados à parcerias público x privadas, a questao das 

patentes e a neutralidade da ciência. 

 

Políticas Educacionais: Eixos como REUNI, SINAES, ENADE, 10% do PIB para a 

educacao pública (financiamento), EAD, Pró-UNI. 

 

Pedagogias Alternativas: Debatemos que seria importante ter eixos como ecopedagogia, 

educacao do campo, educacao popular, pedagogia Waldorf. 

 

Organizacao Política: Colocamos a importância de debater temas mais amplos dentro da 

ENEBio, como crise estrutural do capital, socialismo, esquerda brasileira. 

 

Políticas Ambientais: Código Florestal, focando a flexibilizacao da legislacao, marketing 

verde. 

 

Assistência Estudantil: Transporte, passe livre, alimentacao na universidade, moradia 

estudantil, creches, estágio (precarizacao do trabalho estudantil, estágios da licenciatura). 

Mercado de Trabalho: Regulamentacao da profissao (CFBio...), professor biólogo 

(licenciado nao ser mais biólogo), perfil profissional (grandes áreas e para onde elas apontam: 

saúde, ambiente, biotecnologia). 

 

Saúde e Educacao: Abordar os agrotóxicos, trasngênicos, educacao alimentar e agroecologia. 

Abordar a relacao dos fármacos e do conhecimento em relacao aos medicamentos 

fitoterápicos (?). 

 

Grupo 2:  

 

Acordo com os GDs, mas debateram mais temas em alguns pontos. (A Flaves sistematizou no 

quadro). 

 

DEBATE 



UFC (Livinha) 

Temos que pensar uma sintese entre as duas propostas, pois o que é GT na proposta 1 é GD 

na proposta 2 e vice versa. Para facilitar, podemos sistematizar os GTs que sao parecidos e 

depois discutir os eixos. 

 

UFV (Pablito) 

Podemos deixar esse acúmulo para a CO levar de volta e repensar, de acordo com suas 

possibilidades. 

 

UFMT (Mara) 

Podemos só discutir os GTs que foram mais divergentes e os convergentes ficam a cargo da 

CO. 

 

UFU (Geovanna) 

Acho que discutir organizacao politica, reforma ou revolucao, crise estrutural do capital é 

muito pesado para o ENEB, pensando no perfil de estudante que vai no encontro. 

 

ESALQ (Inhame) 

Podemos pensar em uma metologia mais objetiva para dinamizar o debate. 

UEL (Patê) 

As ponderacoes que a Geovanna colocou também pensamos no nosso grupo, o ENEB é o 

espaco maior que temos para fazer esses debates, mas acho que esse espaco pode ser um 

historico da esquerda brasileira linkando com o ME. 

 

UFU (Arthur) 

Entendo esse espaco de debate sobre organizacao politica mais como um espaco de introduzir 

o debate do que de tirar resolucoes para a Entidade. 

 

UFSCar (Diogo)  

Acho que no caráter do Encontro nao cabe esse debate, temos outros espacos para isso, como 

CFPBio, entre outros. 

 

UFRJ (Leônidas) 

Acho que devemos discutir isso no encontro, porém temos que pensar forma. 



UFV (Jú) 

Esse debate pode entrar no debate de ME, relacionando isso com a conjuntura atual. 

 

UEL (Patê) 

Concordo que o espaco do ENEB nao é para discutir isso, mas entendo a ponderacao do 

Arthur que temos que discutir na Entidade. Podemos pensar em outros espacos para debater 

mais essa questao de conjuntura. 

 

UEPG (Marcel)  

Relacionar a crise estrutural do capital com o debate de financiamento da educacao e de 

mobilitacoes nacionais e internacionais. 

 

UFU (Flaves) 

Acho que nao temos tempo para debater um por um dos GTs neste CONEBio. 

 

UFU (Arthur) 

Proposta que se retire o GT de organizacao política, mas que esse minimamente seja abordado 

no GT de ME, como o Marcel colocou. 

 

UFSCar (Diogo) 

Concordo com a proposta do Marcel. Acho que as duas propostas podem dialogar bem e que a 

UFU tem autonomia de decidir depois. 

 

UFRJ (Leônidas) 

Acho interessante que antes de falar do MEBio, facamos um debate sobre a esquerda 

brasileira. 

 

UFU (Flaves) 

Acho que como o Arthur disse, o restante das propostas de GTs estao bem parecidos e depois, 

em Uberlandia, podemos fazer uma reorganizacao dos eixos em GTs e GDs, e depois fazemos 

um repasse. 

 

UEPG (Marcel) 

Colocar o debate do GT de educacao do campo no GT de educacao e saude. 



UFU (Geovanna) 

Acho que nos GTs  também devem ter debates das bandeiras da entidade, entao acho que GT 

de educacao no campo nao deve ser junto com o GT de educacao e saúde, pois os debates sao 

diferentes. 

 

UFSCar (Diogo) 

Juntar o GT mercado de trabalho com GT profissional biólogo. 

 

ESALQ (Inhame)  

Devemos abordar algo sobre o debate da educacao como mercadoria. 

 

UEPG (Marcel) 

Pensamos que o nome do GT de políticas educacionais pode ser Educacao Nao É Mercadoria. 

 

UFU (Geovanna) 

O que acham de colocar  professores como facilitadores nos GDs? 

 

UFMT (Bruno) 

Acho que temos que ter textos para subsidiar o debate dos GD´s, pois geralmente os 

encontristas nao tem acúmulo sobre o debate. 

 

UEL (Patê) 

Colocarmos professores como facilitadores é interessante, mas muitas vezes o 

encaminhamentos ficam parados pelo professor, por este nao ter a dinâmica do ME.  

 

UEPG (Marcel)  

Acho que temos colocar pessoas que tem um acúmulo no tema para facilitar o debate, como 

militantes antigos, pessoas de outros movimentos sociais, dentre outros. 

 

UFU (Geovanna) 

Os professores que pensamos sao de luta e possuem uma vivência com o movimento.  

 

ENCAMINHAMENTOS: 



- O GT  de organizacao política foi suprimido, porém esse debate deve ser relacionado à crise 

estrutural do capital com o debate de financiamento da educacao e de mobilizacoes nacionais 

e internacionais no GT de ME. 

- O restante dos GTs serao reorganizados pela UFU a partir das contribuicoes já colocadas e 

depois repassarao. 

 

 

DOCUMENTO SISTEMATIZADO – CONSENSOS: ENEB 2012 

 

Tema: 

- eixo central: formação da educação e o modelo de sociedade. 

 

Na metodologia: 

- associar os eixos com questões práticas que são vivenciadas na biologia. 

 

1º eixo:  

- objetivo da educação: formação para mercado de trabalho, formação profissional, que 

moldam a sociedade que temos hoje. 

- discutir a Universidade, e a campanha como um todo 

- recorte histórico e trabalhar a questão da formação tecnicista. 

- construção de “Cima pra baixo” existente na escola, assim como na sociedade (fazer a 

relação). 

 

2º eixo:  

- como isso é garantido – através das políticas para educação, enfatizando as públicas. 

- espaço de reflexões sobre as leis que moldam esse sistema capitalista que vivemos. 

 

3º eixo:  

- pedagogias – link da realidade dos encontristas com as discussões, o modelo que temos 

vigente educacional, e o que poderia ser para também conseguirmos apontar um caminho. 

- educação científica, trabalhado ao longo do encontro, relacionando com o bacharelado. 

- as reformas relacionadas a educação teriam algum caráter emancipatório, ou teríamos que 

ter uma ruptura com a lógica atual. 



- construção de “Cima pra baixo” existente na escola, assim como na sociedade (fazer a 

relação). 

- cursinho galera UNESP são Vicente, fato prático e inserido na nossa entidade, podemos 

abordar de alguma forma. 

 

Mesas:  

 

Proposta 3 (Consenso, conforme a presente relatoria do CONEBio 2011-UEL) 

 

Mesa 1: Recorte histórico da educação atrelado ao objetivos que ela tinha em cada momento, 

fazendo uma análise de conjuntura. Ex: quando os jesuítas tinham escolas no Brasil -> 

objetivo: catequizar os índios. Trazer até nossa realidade, apontando nosso modelo de 

educação e as contradições explicitadas nas políticas educacionais. 

GD1: Aprofundar mesa 1, com elementos de acúmulo da nova campanha nacional (cfbio, 

reforma curricular, perfil do profissional biólogo...) 

Mesa2: Pedagogias alternativas, ressaltando a educação popular (e ambiental), colocando o 

posicionamento da ENEBio e como o ME se relaciona com tudo isso. Ressaltando que a 

educação popular é uma ferramenta de luta, porém para alcançar a transformação social ela 

precisa estar atrelada a outros fatores. 

GD2: Aprofundamento mesa2 (met Instituto Josué de Castro, ecopedagogia, etc) 

 

 

Brigada de Agitação e Propaganda: 

 

Proposta Diogo – UFSCar: relacionar as intervenções com as Campanhas tocadas pela 

ENEBio (consenso). 

Proposta Pablito – UFV: Que tenha um estudo sobre o que é a mística que muitas vezes é 

tratada de maneira superficial. (consenso). 

 

Ivo: a idéia é inclusive que essa formação faça parte do Curso de Coordenadores, e que a 

primeira reunião com os encontristas seja de aprofundamento nesses conceitos. 

 

Proposta Livia – UFC: Aproveitar o espaço de “Oficina” pra instrumentalizar a questão de 

agitação e propaganda na ENEBio. (consenso). 



Proposta Inhame – ESALQ: Que a comissão seja composta por representantes de escolas, 

para que depois essa pessoa possa continuar esse trabalho com sua escola quando for embora 

do encontro. (consenso). 

 

CONSENSO: Que seja uma comissão fixa, com encontristas representantes de escolas (1ª 

proposta projeto). 

 

 

INSCRIÇÕES 

 

Proposta CONEBio 2010: 

- Fica a cargo da CO ver qual é a demanda das escolas com relação ao número de vagas e a 

partir da quantidade vagas que os COCADAs indicarem que ocuparão, que a CO recomende 

para as escolas interessadas em levar muita gente, a priorização da diversidade de escolas.  

(Consenso)  

- 1/3 (200) de vagas para a região sede e 100 vagas para as demais regiões, sendo as vagas 

excedentes reorganizadas entre as regiões.  

Suprimido  

-As vagas dos coordenadores e facilitadores fica fora desse limite por escola. 

 (Consenso)  

 

 

MUTIRÕES 

 

6 grandes mutirões 

18 sub-mutirões 

 

 

CRONOGRAMA: 

- Consenso: trocar o horário do ócio produtivo com o espaço da noite 

- 18:00 – 19:15: Janta 

- 12:00 – 13:15: Almoço 

- 13:15 – 14:00: Ócio produtivo 

___________________________________________________________________________ 



 Ato 

Indicativos: ter uma comissão de saúde (que cuide do fornecimento de água, por exemplo), 

que a comissão de agitação e propaganda também tenha a função de entregar panfletos para a 

população uberlandense durante o ato. Comissão de limpeza, pra que a gente não poluir o 

caminho que vamos passar. Comissão (de umas 3 ou 4 pessoas) responsável por falar com a 

imprensa, para que essas entrevistas reflitam as concepções da Entidade. Que tenha 

intervenção artística, talvez musical, que acompanhe o ato. Um texto sintetizando a pauta do 

ato e suas especificações, para que não ocorram interpretações do mesmo. Que a panfletagem 

ocorra de maneira diferenciada, com um contato pessoal para que ele não seja simplesmente 

entregue e vá para o lixo! Garantir a representatividade da pauta do ato, por isso, se for 

decidido antes que seja relacionada ao tema do encontro.  Seria bom se no pré ato possa 

ocorrer uma análise de conjuntura da região e encontro. 

___________________________________________________________________________ 

 

 Curso de coordenadores: propostas de dinâmicas. 

Indicativos: como na semana anterior do encontro a C.O. provavelmente estará bastante 

ocupada, então que possamos nos organizar para designar algumas pessoas da C.O. para 

participar exclusivamente do curso, para que isso seja garantido. Que na formação temática 

esteja também um aprofundamento nas campanhas da ENEBio. Fazer a leitura do curso de 

coordenadores do ENEB 2009 UEL para aproveitar o acúmulo teórico da galera. Que o curso 

seja num espaço afastado, isolado, para não haver distração e dispersão. Criar uma identidade 

dos mutirões. Reforçar que a formação tenha um espaço sobre a ENEBio, pensando também 

no espaço MEBio. Escolher duplas pensando nas experiências dos coordenadores com a 

entidade, sendo que veremos isso através de uma ficha de inscrição dos mesmos. “Escolher” 

(indicar) alguns coordenadores especificamente. Tentar dinamizar a apresentação da ENEBio. 

Durante o curso promover a socialização da formação temática. Explicitar as tarefas que os 

coordenadores terão no encontro, que for além dos mutirões com antecedência. Pensar como 

será o deslocamento dos coordenadores para o curso, principalmente a chegada. Que a galera 

chegue um dia antes pra não atrasar o espaço. Que o custo da inscrição dos coordenadores 

seja estabelecido com certa antecedência, caso ele exista. Que a galera faça uma placa, por 

exemplo, que indique o local do encontro de mutirão.  

___________________________________________________________________________ 

 



A sistematizacao a seguir contém anotacoes (em colorido) da própria Comissao Organizadora, 

a fim de identificar os GDs e GTs que foram consensuais e os que de alguma forma 

apresentaram diferencas no debate ao longo deste Conselho. Isso porque a CO vai se balizar 

nesses debates para definir de fato quais serao os GDs e GTs do ENEB 2012. 

 

 GD1, GD2, GT 

PROPOSTA 1 PROPOSTA 2 

Universidade 

*problemas da universidade e apontar novas 

possibilidades 

*expansão universitária (acesso, permanência) 

Universidade  

*extensão  

*autonomia universitária 

*transferência dos ministérios 

Profissional biólogo 

*regulamentação da profissão 

*CFBio 

Formação profissional 

*divisão das modalidades 

*flexibilização dos currículos 

Opressões 

* homofobia 

*racismo 

*feminismo 

*bulling (educação básica) 

Educação e opressões  

* homofobia 

*racismo 

*feminismo 

*bulling (educação básica) 

*etc 

M.E. 

* mobilizações estudantis  

*outras mobilizações (professores, técnicos, ...) 

*organização política 

M.E. 

*MEBio 

*mobilizações estudantis em 2011 (relacionado 

à assistência estudantil) 

*UNE 

Ciência e Tecnologia – não é caracterizado como 

produção científica para não restringir o debate. 

 

Produção Científica 

*parcerias público privadas 

*patentes 

*neutralidade da ciência 

Políticas públicas educacionais 

*REUNI 

*SINAES 

*ENADE 

*Pró-UNI 

Políticas educacionais – educação não é 

mercadoria 

*REUNI 

*SINAES 

*ENADE 



*EAD *10% do PIB para educação 

pública/financiamento 

*Pró-UNI 

*EAD 

Concepção de mundo x pedagogias  

*não trabalhar somente as alternativas. 

Problematizar as pedagogias antes de apontar as 

pedagogias alternativas. Da concepção de mundo 

vem a linha pedagógica que você acredita. 

 

 

 

Pedagogias alternativas 

*ecopedagogia 

*educação do campo 

*educação popular 

*pedagogia Waldorf 

Financiamento educacional 

*10% do PIB para educação pública 

*papel das ONGs no financiamento de ações 

educativas  

 

 

Organização política – trabalhar essa questão no 

espaço de movimento estudantil 

 

Soberania alimentar (alterar o nome) – 1 - tentar 

junção com a proposta de GT de Saúde e 

Educação 

2 – GTs e GDs não precisam ser necessariamente 

relacionados ao tema. E como são debates 

diferentes, não juntar esses dois GTs. 

*agrotóxicos 

*reforma agrária 

*agroecologia 

 

Políticas ambientais 

*código florestal (flexibilização das leis 

ambientais) 

*matriz energética 

*marketing verde 

Educação campo – manter prioridade 

*fechamento de escolas 

*escolas itinerantes 

*pedagogia da alternância 

*diferenças da educação do campo e da educação 

nas cidades 

Assistência estudantil 

*transporte/passe livre 

*alimentação 

*moradia estudantil 

*creche 

*estágio (precarização do trabalho estudantil) 



*comunidades – indígenas, quilombolas 

Extensão – tema amplo, que precisa ser 

trabalhado com maior aprofundamento 

*problematizar a extensão feita hoje – aspectos 

positivos e negativos 

*alternativas – cursinhos populares, por exemplo 

*divulgação científica 

Mercado de trabalho – unir com proposta de GT 

de formação profissional. 

*regulamentação da profissão (CFBio) 

*professor biólogo 

*perfil profissional 

Educação básica 

*sucateamento 

*falta de financiamento 

*aumento do número de escolas privadas 

Saúde e educação 

*agrotóxicos 

*transgênicos 

*segurança alimentar 

*agroecologia 

*indústria farmacêutica 

 

 

GDs - indicativo final:  

- ter um texto base referente aos espaços de GDs pra que a galera que não tem debate sobre o 

assunto ter subsídio para as discussoes. 

 

 

12) Avaliacao do CONEBio 2011 

 

A proposta colocada foi que a sede deste Conselho iniciasse a avaliacao do CONEBio 2011 e 

em seguida as outras escolas expusessem suas sínteses também. Sendo que deveriam ser 

priorizados 3 eixos: avaliacao estrutural, metodológica e política. Dessa forma, seguem as 

avaliacoes das escolas presentes no Conselho Nacional de Entidades de Biologia 2011, com 

sede na Universidade Estadual de Londrina, construído pela Gestao ViraMundo. 

 

UEL 

Quanto à estrutura, tentamos garantir ao máximo o conforto dos militantes, infelizmente 

houve um problema com o intenso calor nas salas designadas para alojamento e debate, no 

entanto, nao tivemos saída para resolver de última hora a questao do ar-condicionado que nao 

funcionou direito. Achamos que nos outros aspectos estruturais, foi razoável. Quanto às 

metodologias, fazemos a auto-crítica de nao ter elaborado de forma ainda mais minuciosa, 



pensando na conjuntura dos coletivos que viriam e da nossa Entidade. Acabamos esperando 

que muito dos debates partissem das escolas de forma mais sistematizada, por isso, a maioria 

das metodologias que pensamos se iniciava com repasse das escolas em determinado debate. 

No entanto, nao tivemos a sensibilidade para perceber que nem todas as escolas tiveram 

tempo e organicidade para sistematizarem seus acúmulos de forma antecipada ao CONEBio. 

E isso gerou alguns problemas nos debates, mas conseguimos contornar modificando um 

pouco algumas metodologias e dando espaco para as escolas conversarem entre si antes de 

intervirem com mais clareza. Quanto á avaliacao política, achamos que avancamos no sentido 

de abertura para que todas as escolas se colocassem, inclusive, que conseguíssemos iniciar um 

debate mais sincero sobre as nossas divergências, e achamos que isso foi possível e 

proporcionou um diálogo muito melhor com as escolas. Achamos que devíamos estar mais 

preparados politicamente para a definicao do tema da nossa próxima campanha nacional, e 

todos os problemas que tivemos nesse debate, que é um dos centrais em nossa Entidade, é 

consequência da falta de debate de conjuntura em nossos coletivos e na ENEBio como um 

todo. Só poderemos situar melhor nossa militância e nosso foco de atuacao se conseguirmos 

perceber de fato onde temos que atuar. Em quais eixos nossa militância será mais efetiva, e 

para isso, precisamos fazer o exercício de analisar o momento em que vivemos hoje em nosso 

país, porque nao estamos isolados e as políticas nacionais interferem e podem determinar o 

rumo do movimento. No mais, achamos muito importante termos conseguido (todos nós e nao 

somente a UEL) bancar mais um espaco da Entidade, espaco este que é responsável por boa 

parte das nossas sistematizacoes, e que possamos avancar ainda mais no próximo Conselho. 

  

UFU  

Estrutural: elogios quanto à estrutura, tudo tranquilo. Mas poderíamos ter se envolvido mais 

na estrutura do CONEBio, ajudando a UEL. Metodologia: tudo tranquilo também, salvo as 

resslavas que a UEL já fez. E sobre a construcao coletiva do ENEB, a metodologia nao 

funcionou muito bem, mas por falta de tempo de elaboracao de nós mesmos. Política: seria 

mais bacana se tivesse alguém da ENEBio fazendo análise de conjuntura da Entidade 

também, além da conjuntura nacional, que foi muito boa. Acharam que em vários momentos 

as discussoes ficaram muito polarizadas, e acabamos debatendo as propostas pelas propostas. 

Gostaríamos que as escolas tivessem se colocado mais, e que tivéssemos conseguido apontar 

as consequências políticas de cada proposta. Seguindo a análise da UEL, é importante, assim 

como foi com o RJ, apontarmos as divergências pra todo mundo, para podermos construir 

sínteses mais politizadas. A UFU veio com essa postura mais aberta pra trocar ideia sobre 



todas as questoes. Trazendo isso para a consetrucao do ENEB, esperamos que seja essa a 

postura. Acham que poderíamos colocar os debates com mais clareza, para politizar o 

processo, e que as escolas possam vir mais abertas, e se for preciso abrir mao de alguns 

posicionamentos, que isso seja construído. 

 

UFMT 

Estrutural: tudo muito tranquilo. Metodologia: alguns espacos ficaram meio perdidos, 

faltando foco para alguns debates. O uso do data-show deixou mais dinâmico o debate.  

Política: até por termos ficado perdidos em alguns espacos, as escolas nao conseguiram trazer 

os debates mais amarrados. Mas isso também foi consequência de a escola nao ter acumulado 

antes no coletivo. É importante pensar a logo prazo a Entidade, e esse planejamento precisa 

ser fruto também do CONEBio. A repeticao de falas prejudicou o andamento dos espacos. 

Devemos ser mais dinâmicos em nossos debates e superar esses vícios. 

 

UFRJ, UFF e USP (optaram por fazer a avaliacao em conjunto) 

Estrutural: tudo tranquilo também. Metodológica: muito positivo ter separado em grupos em 

alguns espacos para fluir mais o espaco, no entanto, ter separado metodologia de 

planejamento no espaco da Campanha e no tema do ENEB foi negativo porque teria sido mais 

agilizado se fizéssemos junto. Na construcao coletiva do ENEB, algumas colocacoes ficaram 

mais difíceis. Trazer a grade mais aberta traz muitas discussoes no momento, e é melhor 

trazer mais planejado. É preciso mais tempo para a construcao coletivo dos próximos ENEBs 

se as escolas trouxerem uma proposta menos fechada. Faltaram místicas e dinâmicas nos 

espacos. Política: conseguimos fazer um debate tranquilo e honesto, nem precisamos de 

votacao e tivemos bom diálogo entre as escolas. Avancamos muito em relacao aos debates 

(Bart deu esse exemplo porque já é o quarto CONEBio dele, e avalia que pela primeira vez a 

UFRJ conseguiu se inserir de verdade nos debates). Sentiram-se à vontade para colocar as 

divergências em debate. Vao levar os pontos pra UFRJ e discutir com a mesma maturidade. 

Tem o objetivo de discutir quais vao ser as perspectivas da UFRJ dentro da ENEBio a partir 

disso e vao se esforcar para construir uma contribuicao por escrito sobre a concepcao de 

movimento deles. Avaliam que a UFRJ tem muitas contribuicoes para dar à Entidade. UFF se 

sentiu contemplada pelas avaliacoes. USP reforcou o problema dos atrasos, porque isso 

prejudica o andamento dos espacos. 

 

UFLA 



Estrutural: foi tranquila a estrutura, elogios à comida e aos espacos como  um todo. Acharam 

cara a taxa de inscricao, porque as escolas já gastam com o transporte. Importante as próximas 

sedes de CONEBio tentarem aliviar mais a taxa. Metodológica: a análise de conjuntura foi 

muito boa, mas faltou análise de conjuntura da Entidade. Algumas metodologias nao 

conseguiram amarrar melhor os encaminhamentos. Política: Avaliaram como muito positivo 

termos conseguido avancar para consensos com diálogos, ao mesmo tempo reconhecendo que 

temos divergências. Houve polarizacoes que soaram como negativas, mas pela forma como 

foram encaminhadas. Pensaram que seria importante um espaco pré-CONEBio das escolas, na 

tentativa de superar a falta de preparo dos coletivos. Houve um esmiucamento de algumas 

pautas que poderíamos ter avancado mais rápido e com mais objetivo. Avaliam que houve um 

bom amadurecimento das escolas nesse CONEBio.  

 

UEPG  

Contemplados pelas avaliacoes de estrutura e metodologia. Em relacao à metodologia, nao 

existem metodologias ideiais, e em muito momentos, a metodologia nao vai encaminhar com 

facilidade porque há divergências que sao mais complexas e precisam de mais debate mesmo. 

Reflexao sobre o tempo, pois temos um estilo de vida já muito acelerado, e temos uma certa 

dificuldade de lidar com isso, mas o diálogo contribui nesse processo. Fazem autocrítica por 

nao terem conseguido discutir melhor as pautas anteriormente. Acharam positivo o diálogo e 

um avanco político ter se consolidado o espaco de auto-organizacao das mulheres 

 para o próximo ENEB, já com mulheres interessadas em organizar isso. Muito bom o número 

razoável de escolas presentes. Autocrítica em nao ter conseguido articular melhor as escolas 

do Sul para os debates do CONEBio, como a UFSC e a UFPR. 

 

UFV e UFJF (optaram por fazer a avaliacao em conjunto) 

Foi o primeiro CONEBio do Pablito e da Jú! Já foram muito contemplados com vários 

pontos. Estrutural: muito tranquilo, agradecem a receptividade da CO e das escolas como um 

todo. Retomaram os atrasos dos espacos e talvez isso tenha sido causado também pela falta de 

síntese dos coletivos, mas o que se justifica pelas correrias de final de semestre. E nao 

podemos naturalizar os atrasos. Metodológica: seria melhor se a sede tivesse organizado 

tarefas para além dos espacos de plenária, como o Acorda, e a Limpeza. E ao mesmo tempo, 

nao poderíamos ter esperado a CO fazer essas tarefas. Foi preciso mais clareza sobre quem 

coordenava os espacos, poderia ter centralizado mais isso em uma pessoa. Faltou 



sensibilidade em resgatar, em cada espaco, os objetivos de cada espaco. Política: também 

avaliam que faltou análise de conjuntura da Entidade. 

 

UFSCar e ESALQ (optaram por fazer a avaliacao em conjunto) 

Foram contemplados com o que já foi trazido sobre estrutura e metodologia. Reforcam a 

necessidade de resgatar os acúmulos que já temos em cada debate. Avaliam que faltou ajuda 

das Ans na construcao, o que poderia ter contribuído. Um ponto problemático é que o 

CONEBio também é um espaco educativo, e inserimos poucos elementos de educacao 

popular como ornamentacao, e faltou místicas também, reforcando elementos subjetivos. 

Faltou mandar com mais antecedência as pautas do CONEBio e as escolas deveriam ter se 

organizado melhor para acumular antes. Indicativo para o próximo: fazer análise de 

conjuntura da ENEBio, o que pode ser feito pelas Ans, por exemplo. Acharam muito positiva 

a avaliacao do ENEB RJ, e demos um passo importante nesse processo. Seria importante ter 

feito mais dinâmicas nos espacos para que estes nao ficassem muito pesados. 

 

Assim, se estabeleceu o encerramento de mais um Conselho Nacional de Entidades de 

Biologia, que teve como sede a Universidade Estadual de Londrina, e ocorreu entre os dias 19 

e 22 de dezembro de 2011.  

 

Saudacoes aos companheiros e companheiras no cumprimento de mais um importante 

processo do Movimento Estudantil de Biologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

... ... uma homenagem a tod@s @s militantes do MEBio ... ... 

 

 

 

 

Versos Livres à ENEBio 

 
Sao flores verdes e vermelhas... 

...fortes na luta! 

Sao companheiros e companheiras... 
...na mesma conduta! 

 

Entre bracos, troncos e cores. 
Entre ataques, desejos e dores. 

 

É intenso o peso do mundo, 
mas profundo é sempre o mergulho 

em busca de plenos amores. 

 
 

 
           PS, 2012 

 

 



ANEXOS 

 

1) Carta de Princípios da Entidade Nacional dos Estudantes de Biologia. 

 

2) Prestacao de Contas do Fundo Nacional de 2011, sob responsabilidade da Universidade 

Estadual de Londrina. 

 

3) Prestacao de Contas do Encontro Nacional dos Estudantes de Biologia de 2011, sob 

responsabilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entidade Nacional de Estudantes de Biologia 

 

- Carta de Princípios – 

 

1. Discordamos de qualquer sistema sócio-econômico que seja baseado na exploração 

insustentável sobre a vida, na exploração do ser humano pelo ser humano, na privatização e 

mercantilização dos recursos naturais, pessoas e valores, como é no sistema capitalista, e 

lutamos pela superação desse modelo.  

2. Buscamos uma eqüidade social, encampando lutas por um sistema justo e sustentável para 

todas/os.  

3. Somos contra o individualismo e acreditamos na organização coletiva como forma de 

superação das nossas contradições sociais.   

4. Defendemos a utilização autônoma dos meios de produção pela classe trabalhadora.   

5. Defendemos uma mídia democrática, transparente, e instigadora de uma consciência crítica 

e popular. Que não sirva de instrumento de dominação  ideológica e não comercialize 

informações e modelos. 

6. Assumimos o movimento estudantil como movimento social por objetivar a construção de 

um novo projeto de sociedade, em parceria com os demais movimentos populares, sem ferir 

nossa identidade e nossos princípios, nossa liberdade, nossa autonomia e pautas estudantis.  

7.  Defendemos uma formação de todas/os as/os biólogas/os fundamentada nos princípios 

éticos de respeito à vida.  

8.  Reconhecemos o ser humano como integrante da natureza e agente transformador da 

mesma.  

9.  Reconhecemos, frente ao cenário de destruição da biosfera pelo ser humano, a 

responsabilidade desse pela manutenção e restauração da biodiversidade.  

10.  Objetivamos o uso sustentável dos recursos naturais, assim como o resgate e a 

valorização das culturas tradicionais de respeito à Terra.  

11.  Afirmamos a não dissociação das problemáticas social, ambiental e econômica.   

12.  Defendemos a autonomia e soberania das comunidades sobre sua cultura e ambiente que 

ocupam ou que historicamente lhes cabe, sob uma lógica de convivência harmônica que 

ossibilite não só a conservação do espaço como também a manutenção da comunidade de 

forma digna.  

13.  Lutamos pelo fim da concentração fundiária, a fim de atender a uma distribuição 

igualitária das terras na qual todas/os tenham acesso ao uso sustentável dessas.  



14. Defendemos a construção da agroecologia como instrumento de luta que garanta a 

emancipação do trabalhador e trabalhadora, disseminando técnicas e práticas de manejo 

contextualizada com suas realidades, que respeitem a dinâmica natural do meio ambiente, 

com o intuito de despertar umanova ética ecológica nos seres humanos, que priorize valores 

socialmente justos, ambientalmente seguros e economicamente viáveis. (Modificado em: 

ENEB 2010). 

15. Defendemos a educação pública, gratuita, laica, socialmente referenciada e de qualidade, 

com caráter emancipatório e transformador. 

16. Defendemos o acesso e a permanência dignas para todas/os nas instituições de ensino.   

17. Defendemos a implementação de políticas públicas que garantam o acesso e a 

permanência de grupos sociais historicamente desfavorecidos.  

18. Defendemos o ensino voltado para a formação de sujeitos críticos e atuantes, que 

possibilite  

a construção e a prática de metodologias participativas e que busque a integração dos 

conhecimentos numa perspectiva totalizante.   

19. Defendemos uma formação que leve o indivíduo a refletir e a atuar conforme as reais 

necessidades do seu meio social, e que garanta que  cada um contribua de acordo com as suas  

possibilidades e seja atendido segundo as suas necessidades.  

20. Defendemos a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.  

21. Acreditamos que a diversidade entre os seres humanos deve ser respeitada. Entendemos o 

respeito à diversidade como a livre expressão e manutenção de tradições e costumes de uma 

dada sociedade, desde que essa livre expressão não tenha como conseqüência a opressão de 

outras tradições e costumes.  

22. Somos contra o processo de naturalização de toda e qualquer forma de opressão, seja ela 

de classe, origem nacional, gênero, etnia, religião, orientação sexual e política.  

23. Não a mercantilização das relações humanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 























































 

 

 

 

 



Prestacao de Contas do Encontro Nacional de Estudantes de Biologia 2011 

 Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Gasto ENEB 2011 

Gastos Valor 

Materiais de Limpeza R$ 2.653,73 

Apoio Segurança R$ 4.480,00  

Apoio Limpeza R$ 3.200,00 

Eletricista R$ 1.280,00 

Bombeiro R$ 1.280,00 

Administração R$ 2.880,00 

Equipamentos de Som e Iluminação R$ 10.000,00  

Cartazes e certificados R$ 279,00 

Impressão crachá R$ 422,10 

Primeiros Socorros  R$ 54,52 

Quentinhas 23/07 R$ 150,00 

Pedágio e gelo (Vivencia) R$ 30,00 

Transporte Vivencias R$ 7.600,00 

Pulseiras de identificação R$ 200,08 

Container/ banheiro químico R$ 9.692,00 

Van vivencia RPPN R$ 400,00 

Camisas  R$ 2.894,24 

Bar  R$ 10.000,00 

Cultural R$ 4.750,00 

Café da manhã  R$ 2.946,44 

Instalação container R$ 1.469,81 

Alimentação 26/07 (Vivencias) R$ 1.580,04 

Compras almoço coletivo R$ 437,38 

Compras do almoço coletivo 2  R$ 45,17 

Compra do almoço coletivo 3 R$ 78,07 

Gasolina  R$ 270,09 

Papelaria R$ 343,87 

Alimentação durante o evento R$ 23.141,00 

Vivencia Capim Limão R$ 85,00 

Sistema de inscrição R$ 500,00 

Custo Geral  R$ 93.906,46 

 

 

 

 



Receita ENEB 2011 

Receitas Valor 

PR3/ UFRJ R$ 13.051,73 

Transporte/ IB-UFRJ R$ 7.600,00 

Cartazes/ IB- UFRJ R$ 300,00 

Inscrição R$ 76.840,00 

Bar R$ 14.185,60 

Venda de camisas R$ 2.228,80 

Venda de comida Cultural R$ 44,00 

Inscrições parciais R$ 1.113,00 

Diárias R$ 515,00 

Receita geral R$ 115.898,13 

 

 

Inscrição ENEB 2011  

Nº inscritos até 11/07 280 

Preço inscrição até 11/07 R$ 100,00 

Nº inscritos depois de 11/07 107 

Preço inscrição depois 11/07 R$ 120,00 

Nº inscritos durante o evento 300 

Preço inscrição  durante o evento R$ 120,00 

TOTAL INSCRIÇÂO R$ 76.840,00 

 

 

Lucro ENEB 2011 

Lucro Valor 

Custos gerais R$ 93.906,46 

Receitas gerais R$ 115.898,13 

TOTAL FINAL  R$ 21.991,67 

 

 

 


