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CARTA CONVOCATÓRIA PARA O COREBio-SE   
 

 Olá a tod@s estudantes de Biologia do Sudeste, 
 

Apesar do super atraso, convidamos as entidades representativas 
dos estudantes dos cursos de Ciências Biológicas/Biologia das 
instituições de ensino superior do Sudeste para participar do Conselho 
Regional de Entidades de Biologia (COREBio), a ser realizado no DCE-
UFMG em Belo Horizonte, Minas Gerais nos dias 15, 16 e 17 de agosto 
de 2008.  
 
- E para que serve o COREBio? 
 

O Conselho Regional de Entidades de Biologia (COREBio) é uma 
das instâncias deliberativas do MEBio, só está "abaixo" da Assembléia 
Final do EREB-SE, que é a instância máxima deliberativa do movimento. 
Esse é o primeiro COREBio do sudeste que ocorre depois da 
reestruturação da ENEBio no ENEB de Viçosa e tem como função tirada 
na Assembléia Final do ultimo  EREB-SE de debater sobre quais seriam 
os objetivos de Articulação Regional (AR- é uma das instâncias 
deliberativa da ENEBio). Esse debate é de extrema importância visto a 
atual crise ambiental e social do sistema em que vivemos. Empresas 
como Aracruz Celulose e VALE avançam sobre nossas terras, o preço 
dos alimentos estouram e a cana ameaça a soberania alimentar. O povo 
organizado sofre cada vez mais repressão e criminalização. A educação 
é atacada por decretos do governo, e cursos de Biologia surgem do nada 



patrocinados por empresas que interferem nos currículos. Os estudantes 
têm um importante papel na transformação da sociedade, e para isso 
devemos nos organizar.  

”Ou os estudantes se identificam com o  
destino de seu povo, com ele sofrendo a  
mesma luta, ou se dissociam de seu povo 
e, nesse caso, serão aliados daqueles que 

exploram o povo." 

Florestan Fernandes 

 
 
 

 
- Quem pode participar? 
 

Todas as entidades de base (CA's e DA's) ou pessoas que foram 
indicadas por assembléias de suas instituições podem participar do 
COREBio, com direito a voz e voto, assim como qualquer estudante de 
biologia pode participar deste espaço com direito a voz. Porém devido a 
limitação de espaço (no DCE cabem em torno de 30 pessoas) estamos 
limitando a 3 pessoas por escola. 
 
- Como participar? 
 

Os participantes deverão enviar os seguintes dados pessoais para: 
            dwardil@gmail.com 
 
Nome: 
RG: 
CPF: 
Endereço: 
Instituição de Ensino: 
Nome da Entidade Representativa (CA/DA): 
Telefone para contato: 
 

O valor da inscrição ainda será definido, estamos tentando zerar 
esse valor, porém caso ele exista deve fica entre R$10,00 e R$ 20,00 
por estudante, para custear gastos com alimentação, limpeza, e 
estrutura e deverá ser pago no credenciamento, já em Belo Horizonte. 
 
  
   
 
- O que levar para o COREBio? 

O DCE-UFMG possui vários colchões, mas não o suficiente, 
portanto tragam seus colchões. Levem lençóis, travesseiros e etc...  



Tragam canecas e se puderem também tragam um prato e 
talheres.  
  
 
Endereço do COREBio-SE 
 
DCE-UFMG  
Rua Guajajaras, 694 Centro Belo Horizonte-MG 

 
 
- Contatos 
Wardil (31) 87451489 
Daniel (31) 97193523 
Vinicius (31) 97328123 
e-mail: dwardil@gmail.com 
 

Importante!: O espaço começa cedo na sexta-
feira, portanto se programem pra chegar quinta 
a noite. 
 
 
 
 
 
 
 

    



Programação  
 
 
Sexta Dia 15/08/08 
 
9h- Abertura 
9h- O Homem em Sociedade, como ele se organiza.  
       Acessoria do Professor de Direito e Filosofia Beto 
9h:45- Discussão em grupo 
11:30 – Fechamento com o Beto 
12h- Almoço 
13h- Arrumação 
14h- Movimento Estudantil e a Sociedade. Ferramenta de Transformação Social? 
Acessor: Nei estudante de Agronomia da UFMG. 
14:40- Discussão em grupo 
16h- Fechamento com o Nei 
17h- Banho/Janta/Arrumacação 
19h- Exibição do Filme: “Granitos de Areia” e discussão 
 
Sábado Dia 16/08/08 
 
8h- Resgaste do Arquivo Histórico- PUC Betim 
     Conjuntura Atual do MEBio- Van (UEL) e Nayara ex- estudante da PUC-Betim 
12h- Almoço 
13h- Arrumação 
14h- Critica ao atual M.E., M.E. Bio, ENEBio ( Coordenação UFV) 
17h- Banho/Janta/Arrumação 
19h- Exibição de documentário e discussão 
 
 
Domingo Dia 17/08/08 
 
8h- Debate sobre Concepções de AR e objetivos de uma AR 
12h- Almoço 
13h- Arrumação 
14h- E agora? O que fazer? Propostas de Encaminhamentos 
19h- Janta e Arrumação Final 
20h- Despedida 

    
    
    
    
    
    
    
    



Lista de participantes do I COREBIO – Sudeste 
15 a 17 de agosto de 2008 –UFMG/ Belo Horizonte 
 
Ducimeire Clara Eurípedes – PUC Minas em Betim - Meire 
E-mail: meire.bio@gmail.com 
Tels: (31) 3393-2549 / 8769-7178 
 
Moisés Borges de Oliveira e Silva – PUC Minas Betim 
E-mail: moises_bio@yahoo.com.br 
Tels: (31) 3398-2787/ 9943-2787 
 
Giovana Carine Leite – PUC Minas Betim 
E-mail: giovanacarine@yahoo.com.br 
Tels: (31) 9846-8641 
 
Tayanná Santos Bezerra ( Tay ) - PUC Minas Betim 
E-mail: tayannasb@hotmail.com 
Tels: (31) 84157409 
 
Vanessa Gardim – UEL 
e-mail: vanysoll@hotmail.com 
tel: (43) 99372948 / 33044253 
 
Ricardo Dias Imoto – Bicudo -Unesp São Vicente 
Email: focos87@hotmail.com 
Tel.: (11) 91692322 / Rep. Recanto (13)34697403 
 
Luna Guimarães Fernandes – Unesp São Vicente 
Email: lunagfernandes@yahoo.com.br 
Tel.: (11) 9132-3984 
 
Gabriela Dolcinotti Frigo da Silva – Poetera – Unesp São Vicente 
Email: gabidolcinotti@gmail.com 
Tel.: (11) 7674-7895 
 
Lirio Cosme junior – ufvjm , diamantina 
Email: liriomago@yahoo.com.br, cabiologiaufvjm@gmail.com 
Tel: (33) 8833-6814 
 
Rafael da Fonseca Ferreira, Diamantina - Nokio 
Email: rafaelff_nokio@hotmail.com 
Tel: (38) 9158-0207 
 
Nikolaos Mikail Dimitriadis – Poca – UFRJ 
Email: nickp2@gmail.com 
Tel: (21) 9176-9405 e 3979-6671 
 
Michelle Capone – Mina – UFRJ 
Email: minacapone@yahoo.com.br 
Tel: (21) 91421889 
 
Jaqueline Cristiane Siquitelli – UFSCar - Jack 



Email: jaquecs87@yahoo.com.br  
Tel: (16) 81229281 e 34128550 
 
Daniel Lages Wardil – UFMG 
dwardil@gmail.com  
MSN: dwardil2@hotmail.com  
31 87451489  33781489 
 
Ana Cecília Romano de Mello –UFV - Siça 
aninharom@hotmail.com  Centro Acadêmico: cabiologiaufv@yahoo.com.br 
31 8739 0881/ 3885 1133 
 
Guilherme de Sousa Camponêz _UFV 
gscrad@yahoo.com.br Centro Acadêmico: cabiologiaufv@yahoo.com.br 
31 8743 5747 
 
Daniel Bonfante Fernandes – UFSCar – Hare 
danielbonfante@yahoo.com.br 
cabio-ufscar@yahoogrupos.com.br 
Tel. (19) 96445154 

 
 
Anna Carolina Santana da Silva –Unesp –Botucatu –Toninho 
carolinavain@hotmail.com 
cavj@yahoogrupos.com.br 
11-85716301   14 38136833 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



Relatoria:Relatoria:Relatoria:Relatoria:    
    

 

Movimento Estudantil e a Sociedade 
FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

 
Facilitador: Nei, estudante de agronomia da UFMG 
Relator: Van (UEL) e Moisés (PUC- Betim) 
 
Apresentação do facilitador:  
O ponto central da discussão foi dentro da Luta de classes como motor 
da História. Dentro desta condução histórica nos deparamos com a 
ciência sendo apropriada pelo capitalismo para produzir e reproduzir o 
desenvolvimento das idéias do capital. Assim a universidade se tornou 
um aparelho de manutenção do sistema capitalista que cria 
regularmente uma massa acadêmica embasada nos valores 
capitalistas.A organização estudantil é extremamente importante para 
que ocorra a quebra desta captura da ciência como mais um produto 
que mantém o capitalismo.  
Três vias foram colocadas como ações estratégicas de ação do ME: 
- Luta interna a academia (a universidade pública de qualidade e 
socialmente referenciada como ponto de partida para esta luta). 
- Trabalho contínuo com a transitoriedade da comunidade universitária. 
- Quebra da constante mercantilização de tudo! Natureza, pessoas, 
idéias, educação e etc. 
E quais são, então, os elementos fundamentais para efetivas ações 
dentro de um movimento, no caso Entidade? 
- ESTRATÉGIAS: onde queremos chegar, qual é nosso objetivo. 
- TÁTICAS: qual o caminho a seguir para chegar ao objetivo. Bandeiras. 
- POLÍTICAS DE ALIANÇAS com outros movimentos e organizações. 
- FORMAÇÕES POLÍTICAS para promover reflexões críticas dentro das 
bandeiras. 
 
O grupo foi dividido em dois grupos menores  para discussão do 
assunto: 
 
Grupo I:  
Foi colocada a falta do entendimento sobre a ENEBio. A UFMG colocou a 
errada criação da Entidade sem saber como utilizá-la e pra que serve. 
Isso faz com que não exista uma aproximação dos estudantes de 
biologia à sua Entidade representativa e suas lutas. Assim o movimento 
de biologia se baseia, ainda, principalmente nos Encontros de 
estudantes, afinal existe uma facilidade evidente do encontrismo em 
contrapartida das práticas bem estruturadas dentro das entidades de 
base.  
Daí em diante consensuamos a EXTREMA NECESSIDADE de um trabalho 
de base forte. Afinal “ou você entra no movimento ou faz parte da maré 



que movimenta o capitalismo”. E por isso temos que entender o porque 
da militância, se não ela continuará inconstante. 
As escolas fizeram uma breve explanação sobre como é o trabalho de 
cada C.A./D.A. ou coletivo político dentro de sua escola e depois disso 
esclarecemos dúvidas e colocamos os pontos de vista coerentes à 
discussão dentro de cada forma de atuação colocados.  
Então para quê fortalecer o movimento estudantil? A ciência não é 
neutra e a universidade não mostra a disputa e os interesses do capital 
dentro da universidade de forma clara, mas eles existem, e o ME é um 
dos geradores da demonstração destes interesses. 
 
GRUPO II: 
Através da exposição do facilitador foi dito pelo grupo que ele 
apresentou as diretrizes de organização do Movimento Estudantil, porém 
é necessário ressaltar as particularidades de cada área para montar 
suas Executivas. Essas executivas facilitam os trabalhos de base pois 
“falam” a mesma língua dos estudantes. Porém mesmo com uma boa 
organização o fato de passar para os futuros militantes é um desafio. 
Além disso, foi feito reflexões e discussões sobre a nossa executiva, se 
temos objetivos, estratégias e táticas. Durante as conversas foi falado 
que temos sim um objetivo, porém as táticas ainda não estão claras. 
Outro ponto levantado foi as excessivas discussões organizacionais mas 
não ação de fato, sendo que já temos definido uma estrutura porém que 
não está andando, já que a AN não tem o mínimo de autonomia, sendo 
que já temos nossos princípios definidos. É necessário que o MEBio 
assuma o que quer, a executiva? O encontrismo? A auto-gestão? Se 
assumimos a Executivo no ENEB 2007 vamos coloca-la primeiro pra 
funcionar depois fazemos nossas críticas, positivas ou negativas. Foi 
resgatado por esse grupo o fato de já existirem algumas táticas 
interessantes para atingirmos nossos objetivos, como o CFPBio e os 
GTP´s.  
      Na interpretação do grupo existe um “medo” em tomar 
posicionamentos, já que existe uma confusão em encaminhar as 
deliberações e liderar e personificar as ações, e nesse processo ninguém 
faz nada. Durante essa discussão o pessoal de Diamantina chegou e 
contribuiu no debate levantando a dificuldade de conseguir moradia 
universitária, e esse fato nos levou a discussão das alianças necessária 
para que possamos atingir nossos objetivos almejados. Esse fato nos 
levou a discutir as lutas internas e externas da Universidade. Durante 
essa discussão surgiram opiniões diferentes sobre as lutas do 
Movimento Estudantil, se ela deveria se iniciar de forma pontual e 
depois caminhar para algo maior, ou seria o contrário? E por fim surgiu 
a pergunta que nos permeia e que ainda não temos resposta, se temos 
a executiva, como otimizar os trabalhos? E agora José? 
 
Após as discussões em 02 grupos, voltamos para formar o grupo maior 
e socializar as discussões e continuar a conversa com Nei, para que ele 
faça novas contribuições. 
 



Esclarecimentos do facilitador: 
 
- Os trabalhos das Executivas devem buscar objetivos menores porém 
mais bem determinados, isso é melhor do que grandes objetivos porém 
mal definidos; 
- É necessário chegar ao entendimento de onde queremos chegar, o 
nosso objetivo existe porém não está claro para todos, nós temos um 
projeto político ou ele busca a representar todos os estudantes (esse é 
um desafio que temos de representatividade) Se representamos todos 
onde eles estão e quantos são? 
- Temos que trabalhar mais com nossas entidades de base, que são 
grupos políticos que compartilham nossas idéias e reconhecem nossa 
Executiva. É necessário um trabalho intenso com os calouros, antes que 
eles caiam na “máquina universitária de devorar gente”. Esse é o 
momento ideal para as discussões políticas. 
- Outro grande desafio são nossas táticas. Falta uma linha teórica 
organizacional, somos socialistas, comunistas, anarquistas? O que 
somos? 
- Quanto as bandeiras de luta, vão aparecer várias, é necessário 
assumir aquelas mais importantes e executá-las (papel da AN?) O 
exemplo dado foi a FEAB que assumiu a bandeira da reforma agrária 
onde um dos frutos desse trabalho foi o EIV que até hoje continua ativo. 
- É necessário assumirmos nossa política de finanças, em busca da 
independência de qualquer tipo de empresa ou órgão público, além de 
discutir sobre a executiva centralizada ou descentralizada. 
- Lutar pela socialização dos meios de produção, industrial e terra. Ir na 
contra-mão da apropriação do homem sobre o homem. Essa discussão 
sociológica passa pela disputa das várias brechas sociais, principalmente 
de 3° Setor, não basta mais tomar o estado, temos que ocupar os 
espaços. 
- Quanto a discussão das lutas internas e externas elas devem 
acontecer juntas, seja ela de resistência ou de mudança das estruturas 
sociais.  
 
 
 

Resgate do Arquivo Histórico 
CONJUNTURA ATUAL DO MEBio 

16/08/08 - manhã 
 
Facilitador: Moisés – PUC Betim 
Relatora: Meire (PUC Betim) 
 
Apresentação do facilitador:  
Repasse do GTP Arquivo Histórico – Foi entregue um resumo para cada 
um. 



O Arquivo histórico se encontra com a escola PUC Betim desde o último 
ENEB (Viçosa, 2007). Essa escola organizou todo o material e passou 
um resumo anual. Destacou-se os principais pontos em cada período: 
- Década de 1970 – Construção do movimento, história do curso, 
encontros sobre Meio Ambiente, discussões e pressões para regularizar 
a profissão do Biólogo. 
*  Escolas mais participantes: ES, MG, SP e RJ 
- 1980 – Primeiro ENEB – UFMG – organização descentralizada. 
- 1981 – Não teve ENEB 
* Biólogo só poderia ser bacharel em saúde, após lutas o movimento 
conseguiu mudar para que o Biólogo atuasse em outras áreas. 
* Executiva centralizada – sobrecarga de tarefas e descontentamento 
das entidades de bases com a executiva. 
- 1982 – Regularização da profissão Biólogo. Criou-se os Conselhos 
Regionais de Biologia, que já desde sua criação não tem atuação efetiva. 
* Executiva pega cadeira na UNE. 
-1984 – 2º RENEB (sendo que já havia ocorrido o 2º RENEB em 1979, o 
que mostra a falta de resgate histórico do movimento) 
- 1985 – Foi lida a carta do estudante Feto, da Unesp. Que escreveu um 
apelo ao MEBio e se suicidou. 
- 1989 – Formalização da executiva – Entidade Nacional da Biologia 
(ENAB) 
- 1990 / 1991 – Manifesto de Belém. 
* Reclamação da falta de comunicação entre as escolas. 
* CETEB – UFMG – Primeiro Arquivo Histórico 
- 1992 – 1º CONEBIO – Belo Horizonte 
            * Reformulação do estatuto do ENEBio 
- 1993 – Reclamação da falta de preparação dos estudantes para ir ao 
ENEB. 
- 1995 – Muda a estrutura organizacional do ENEB, as pautas são 
colocadas na hora. 
- 1996 – Recifest – ENEB em Recife com apelo turístico. 
- 1997 – Diluição da executiva. Motivos: desvio de verba, grande 
centralização de poder, descontentamento dos estudantes por o MEBio 
não estar caminhando. 
- 1998 – GTP´s, o ENEB passa a ter estrutura semelhantes aos atuais. 
- 2000 – Discussão sobre turismo nos ENEB´s 
- 2002 – Ato público em Brasília, no último dia do ENEB – entraram na 
lagoa do Palácio do Governo. 
- 2004 – Criação do Fundo Nacional 
- 2006 – Primeiro Curso de Formação Política da Biologia (CFPBio) 
- 2007 – ENEB Viçosa - Carta de princípios de ENEBio  
    * CONEBIO – Definida Articulação Nacional 
 
Após exposição do facilitador seguiu-se: 
- Foi passada informações sobre o estatuto, fundo nacional e estrutura 
do MEBio. 
A estudante Luna da Unesp repassou sobre o CFPBio ocorrido na Unesp 
São Vicente de 13 a 19 de julho de 2008. Contou com a participação de 



25 pessoas mais 12 da comissão organizadora. Foi discutido um tema 
por dia, sendo eles: 
Segunda – O homem e a natureza 
Terça – Sociedade e cultura 
Quarta – Estado 
Quinta – Educação – “Universidade dos Sonhos” 
Sexta – Atuação – Discussão sobre movimentos sociais / estudantis 
Sábado – Avaliação 
Metodologia empregada: Leitura de textos e posterior discussão 
 
Após o repasse houve discussão acerca de tudo que foi falado. 
Foi colocado que o MEBio cai muitas vezes nos mesmo erros de 10, 20 
anos atrás e como é importante levar a discussão do Arquivo Histórico 
para o ENEB. 
Foi colocado também que os estudantes devem conhecer mais o 
estatuto da ENEBio e aplicá-lo.  
Discutiu-se também sobre a dificuldade de mobilizar os estudantes do 
curso. 
Finalizamos conversando sobre a boa funcionalidade da Articulação 
Regional do Nordeste e colocando a pergunta sobre a AR do Sudeste 
que até não existe. 
 
. 
 
 

Dia 15 de Agosto de 2008 
Espaço: Crítica ao M.E. Bio, ENEBio e Movimento 

Estudantil 
 
O espaço foi dividido em três momentos. No primeiro momento os 
participantes discutiram as entidades de base que compõem o M.E. Bio ( 
Centros e Diretórios Acadêmicos), no segundo momento discutiu-se 
especificamente o movimento nacional atual da Biologia e sua Entidade 
Nacional e no terceiro momento discutiu-se o Movimento Estudantil no 
Brasil. Os participantes foram divididos em dois grupos que se 
alternavam nas funções de observar e ouvir; e discutir. 
 
M.E. Bio 
As escolas compartilharam as suas experiências em relação à 
participação dos estudantes nos espaços e debates organizados pelos 
CAs e DAs. A falta de participação e mobilização dos estudantes de 
Biologia é comum nas escolas. Foi-se atribuídos alguns motivos para 
essa desmobilização: desinteresse dos estudantes, que não se sentem 
atingidos e sensibilizados com as pautas de atuação dos CAs e DAs; 
momento histórico pelo qual a humanidade passa: comodista e 
individualista; falta de apóio de professores e da Universidade em geral 
que discursa contra o Movimento estudantil;movimento estudantil 
estereotipado negativamente e a atuação da UNE, que dominada por 



partidos políticos e não representando os estudantes nas suas principais 
pautas políticas passa uma imagem negativa para os estudantes em 
geral sobre o M.E. Os CAs e DAs acabando delegando toda a culpa da 
falta de participação dos estudantes a sua atuação e acabam se 
desmotivando,mas não devemos deixar de enxergar e valorizar os 
estudantes que acabam se interessando e participando do M.E., mesmo 
que sejam poucos. 
A função, a existência de objetivos, a forma de alcançá-los e a 
representatividade dos Centros e Diretórios Acadêmicos foi questionada, 
além da validade real de uma auto-gestão nessas entidades. Como 
funções e objetivos para os CAs e DAs foram apontados 
a formação de cidadãos críticos com uma visão social e de cidadania, 
trabalhar por melhorias para o curso e por mudanças na sociedade. A 
representatividade dessas entidades foi enxergada como impossível 
devido à pluralidade da classe estudantil, sendo difícil aglutinar tantos 
ideais diferentes. Sendo assim, a entidade deve trabalhar em função de 
uma ideologia, mesmo sabendo que ela não será de todo 
representativa. A autogestão tem funcionado em algumas escolas, mas 
há opiniões divergentes quanto à validade da autogestão, sendo 
consenso que a sua eficácia dependerá da conjuntura da escola e das 
pessoas envolvidas. 
 
ENEBio 
A ENEBio atual conta com 3 escolas (UFV, UEL, UEFS) que compõem as 
Articulações Nacionais sendo que sua composição pensada no ENEB 
2007 contava com 6 escolas havendo,portanto, desistência de 3. Este 
momento tem como objetivo analisar a atuação das ANs e o porquê das 
desistências. Um motivo para o não-funcionamento das ANs apontado 
foi que elas não possuem objetivos. Entretanto, isso foi contra-
argumentado, já que existe uma carta de princípios para o MEBio 
realizada no ENEB 2007 e que pautaria as ações da ENEBio e as funções 
de cada escola que compõe a ENEBio foram traçadas no CONEBio em 
São Gonçalo. A falta de compromisso das escolas desistentes  e a falta 
de atuação que gerou seu desconhecimento por parte dos estudantes de 
Biologia foram apontados como os motivos para que a estrutura atual 
da ENEBio não funcione. Entretanto, o estatuto atual feito no ENEB 2007 
limita a atuação das ANs. 
 
 
Movimento Estudantil 
Foi-se analisado o Movimento Estudantil no Brasil atualmente. 
Questionou-se o porquê de o REUNI, por exemplo, ser aprovado em 
todas as universidades do país, mesmo com a mobilização estudantil 
forte em várias universidades. Um dos motivos apontados foi a falta de 
representatividade da UNE nessa questão especificamente. Há 
mobilização do movimento estudantil, porém falta formação no 
movimento, há apatia e dentro das universidades os estudantes têm 
pouco peso nas decisões políticas, devido à estrutura nos diversos 



órgãos colegiados, além disso, uuestionou-se a existência de um 
objetivo comum no M.E. 
 
Grande Grupo 
Neste momento a discussão passa a ser feita no grupo de todos os 
estudantes, não sendo mais divididos em dois grupos e tem como 
objetivo levantar reflexões, dúvidas e questões. Foi-se questionada 
métodos de diagnóstico da atuação dos CAs e DAs, sendo estes feitos 
por meio de eleições,caixas de sugestões ou questionários. Serão 
mesmo eficientes esses métodos? Refletiu-se sobre a democracia na 
universidade, sobre a permanência dos estudantes na universidade e 
sobre liberdade. 
O espaço foi encerrado. 
 
 
 

Relatoria I COREBio 
Dia 17 espaço da manhã 

 
 Cada participante recebe uma tarja de papel e escreve nela quais 
objetivos, para ele , que a AR (Articulação Regional) deve alcançar. 
 Objetivos citados: 
 -Executar as tarefas deliberadas com autonomia 
 -Auxiliar, através de passadas, a construção de CA’s e DA’s e 
colaborar no trabalho dos mesmos. 
 -Promover maior integração e comunicação entre as escolas de 
biologia. 
 -Integrar os estudantes de biologia com a sociedade possibilitando 
a formação de um biólogo crítico. 
 -Representar a região fazendo valer as reclamações do 
estudantes. 
 -Organizar cada estado. 
 -Centralizar as informações das escolas 
 -Organizar os estudantes de biologia 
 -Fomentar o MEBio no Sudeste 
 -Aumentar a comunicação e articulação entre as escolas 
 -Participar da construção de ferramentas que possibilite a 
construção de uma nova sociedade 
 -Organizar o MEBio para intervenção na sociedade 
 -Produzir materiais que divulguem nossas bandeiras 
 -Realizar parcerias com outros movimentos 
 -Formar, organizar, movimentar 
 -Criar um referencial de identidade de grupo 
 -Dinamizar as ações da entidade 
 -Estudar debater juntamente com a AN 
 -Promover a integração das escolas 
  
Discussão após apresentação dos objetivos 
  



 Integrar a região não visando apenas ações pontuais. 
 Integrar promovendo discussões políticas, não se resumir ao 
encontrismo, conscientizar os estudantes para intervirem na sociedade, 
o biólogo deverá saber qual o seu verdadeiro papel. 
 Transformação da sociedade, caráter formativo, real 
transformação para questionar agir e transformar a sociedade. 
 Executar as ações da ENEBio 
 Relação entre AR e AN, comprometimento com o coletivo nacional 
 Autonomia da AR, realizar as ações previstas no estatuto. Pautar 
nossas ações no estatuto nas nossas bandeiras e na carta de princípios. 
 A AR deve ter autonomia para analisar se suas ações contribuem 
para que a entidade alcance seus objetivos. 
 Integração com a sociedade, articulação nacional, aliança com 
grupos que tenham objetivos e bandeiras em comum. 
 Realização de trabalho de base 
 Capilarizar as discussões com a base, os estudantes nas escolas 
 Acreditar que a ENEBio significa algo e é uma ferramenta útil 
 Representar os estudantes que estão construindo a entidade, 
representação das pessoas que constituem os espaços 
 Criação de identidade de grupo 
 
“Questão: por quê nos dividimos em três regiões?” 
Qual o objetivo de nos dividirmos assim. 
Discussão sobre identidade de grupo 
Proposta 
Analisar os critérios escolhidos para a separação em regionais. 
 
Discussão da carta de princípios e estatuto 
Proposta 
Trabalhar com o atual estatuto e um grupo de estudo que levaria 
propostas de modificação para as instâncias ENEB e CONEBio. 
O que a Biologia deve discutir? Criação e um GTP para analisar isso. 
 
Discussões de estrutura em cada escola 
 
UFRJ – propõe uma AR tri nucleada por estado mas não pode assumir a 
responsabilidade pelo coletivo fluminense. 
UFVJM – AR tri nucleada mas sem a responsabilidade de ser um núcleo 
por estado 
UFSCar – AR tri nucleada baseada em coletivos estaduais 
PUC Betim – AR tri nucleada  
UFV – AR tri nucleada por estado 
UNESP Botucatu – AR tri nucleada por estado 
UNESP São Vicente – Discussão sobre a viabilidade de uma só AR 
UFMG – AR tri nucleada baseada em escolas, uma escola se 
responsabilizaria pelo ES. 
    AR dividida em zonas de influencia  
 



Proposta de se rediscutir a divisão de AR’s dentro da ENEBio baseando-
se em outros critérios como número de escolas por região, zonas de 
influencia. 
Proposta de dividir a AR-SE em 3 AR’s, MG, SP e ES/RJ 
 

 
I COREBio – SE 

 
17/08/2008 

Relatoria: Propostas de encaminhamento 
Início: 13h45 

 
Este espaço teve como objetivo criar propostas de Articulação Regional 
(AR) para levar ao ENEB – Maranhão a ser realizado no ano de 2008. 
As propostas foram baseadas nas discussões feitas na Assembléia 
Regional do EREB Sudeste que ocorreu em Macaé – RJ (cujas pautas 
foram encaminhadas para o atual COREBio – SE) que foram as 
seguintes: 
 
PROPOSTA DE ESTRUTURA DA AR 
 
Proposta geral: (consenso) 
- AR trinucleada por estado 
 
Como: (dissenso) 
- Cada estado define como vai ocupar cada núcleo (escola, escolas ou 
coletivo). 
- um dos núcleos para comunicação (reunir e transitar as informações e 
ações, etc). 
 
PROPOSTAS DE AÇÕES/FUNÇÕES: 
 
- reuniões periódicas da AR com pautas pré estabelecidas e anteriores a 
reuniões da AN. 
- comunicação com as escolas da região 
- mapeamento das escolas por estado 
- contato e articulação com escolas do Espírito Santo 
- organizar o recebimento e diagramação de materiais de 
divulgação/formação, sendo que fica a cargo de uma escola Por estado 
arquivar o material e uma escola da AR. Fica de responsabilidade de 
todas as escolas enviar os materiais. 
- trabalhar todos os GTPs 
- definir GTP exclusivos para região. 
- criar espaços de construção coletiva do EREB. 
- acompanhar e fiscalizar o trabalho da NA por meio de discussões das 
reuniões da AR 
- gerir o fundo regional 



- por em prática as tarefas que foram decididas em encontros e 
conselhos 
- realizar seminários ou encontros virtuais. 
 
Durante a Assembléia Regional do EREB houve confusão sobre qual AR 
estava sendo discutida: uma AR de acordo com o estatuto ou as ARs 
que existiam antigamente. 
Além das discussões no decorrer deste COREBio, houve um trabalho de 
base realizado anteriormente ao Conselho para que os representantes 
trouxessem uma posição de sua escola, que são: 
UFRJ – AR seria trinucleada, sendo um desses núcleos o Rio de Janeiro 
que seria representado por um coletivo fluminense ou uma escola 
disposta para tal, porém não há consolidação para nenhuma dessas 
opções.  
UFSCar – manteve a proposta estrutural proposta no EREB Macaé, 
porém aqui percebeu que não seria viável.  
PUC Betim – também manteve a estrutura trinucleada, apesar de ter 
havido pouca discussão. 
UFV – defende a estrutura trinucleada.  
UNESP Botucatu – concorda com a estrutura trinucleada, porém não 
com um núcleo sendo representado por cada estado.  
UNESP SV – não obteve consenso sobre a estrutura, mas levantou 
questões sobre os objetivos de uma AR. 
UFMG – concorda com a AR trinucleada, porém com as 
responsabilidades compartilhadas pelos núcleos.  
 
Foi feita uma pesquisa sobre o número de escolas de biologia da região 
sudeste (quatro estados) que seria de 306 escolas, das quais 148 estão 
no estado de São Paulo, 63 no Rio de Janeiro, 85 em Minas Gerais e 10 
no Espírito Santo.  
Levantou-se uma discussão muito abrangente sobre a descentralização 
de uma executiva, abrindo a possibilidade de que cada núcleo tenha sua 
autonomia nos trabalhos. 
Abriu-se questionamento sobre o que seria uma região e qual o critério 
de divisão que se segue. No estatuto fica subentendido que é uma 
divisão geopolítica.  
O consenso sobre a estrutura trinucleada da AR não feriria o Estatuto, 
porém, conforme o aprofundamento dessa discussão, levantou-se a 
possibilidade de que houvesse uma AR para cada estado (São Paulo, 
Minas Gerais e Rio de Janeiro) sem excluir a necessidade de puxar 
Espírito Santo de volta ao Movimento. 
Essa nova estrutura proposta necessitaria de alterações no estatuto, que 
interferiria não só na AR – SE mas em todas as outras regiões 
geopolíticas. Ainda nessa proposta, não houve consenso sobre a divisão 
do fundo regional e, se a AR fosse divida em três entidades diferentes, 
seria divisão por influência política e/ou quantidade de escolas em cada 
estado.  
Devido à discussão sobre autonomia das instâncias, questiona-se a 
função das bandeiras da ENEBio, que acabam, muitas vezes, por 



atravancar o movimento. Mas, estudando o estatuto, informamo-nos no 
sentido de que as ações da ENEBio são orientadas pelo próprio estatuto 
e pela carta de princípios.  
 
A possibilidade de a AR ser composta por uma única escola foi 
descartada pelo fato de ser uma região com muitas escolas. 
 
A proposta final a ser encaminhada para o ENEB foi, portanto, a 
seguinte: 
A Articulação Regional do Sudeste seria formada por 3 (três) escolas – 
provavelmente, uma do Rio de Janeiro, uma de São Paulo e uma de 
Minas Gerais – sendo que uma delas estabeleceria contato com o 
Espírito Santo. Enquanto o Rio de Janeiro não puder ocupar um dos 
núcleos, este será ocupado por outra escola de São Paulo ou Minas 
Gerais. 
Orientada pelo estatuto e pela carta de princípios, a AR teria como 
responsabilidade a construção do EREB, do CFPBio, participar das 
reuniões virtuais da AN e gerir o fundo regional, sendo que: 
- nas reuniões virtuais da AN no mínimo duas escolas devem estar 
presentes e, neste caso, se não houver consenso entre os núcleos sobre 
a pauta, a AR se abstém; 
A discussão sobre as escolas estarem localizadas cada uma em um 
estado da região deve ser aprofundada. 
As escolas deveriam realizar repasses periódicos, entre as três, via 
internet. 
 
Convocamos, então, um COREBio extraordinário a ser embutido no 
próximo ENEB para apresentação desta proposta à região Sudeste (não 
seria a primeira vez que um conselho ocorreria internamente a um 
encontro de estudantes, segundo registros históricos), para evitar de 
discutir em assembléia nacional um assunto que compete apenas ao 
Sudeste e considerando que a deliberação deve ocorrer o quanto antes. 
 
Apesar de esta proposta ser particular do Sudeste, a discussão sobre 
mudança na estrutura das ARs bem como a descentralização da AN 
deve ser transmitida a todas as regiões brasileiras em alguma 
oportunidade. 
 
Ao final da reunião foram sugeridos dois estudos teóricos regionais. Tais 
estudos são: 
- levantamento do maior número possível de escolas da região Sudeste 
de modo a obter contato de CA, DA e da própria universidade para 
montagem de um cadastro; 
- pesquisar as problemáticas sociais, econômicas, geográficas e 
ambientais de SP, RJ, MG e ES. Pretende-se que este diagnóstico/estudo 
seja divulgado no ENEB com a intenção de apresentar embasamento 
teórico sobre temáticas importantes que poderiam ter interferência dos 
estudantes de biologia posteriormente. 
 



Apenas o cadastro de escolas foi encaminhado quando UNESP Botucatu 
e UFSCar se disponibilizaram a realizar as pesquisas dividindo as tarefas 
a critério das duas escolas. 
 
Encerramento: 18h00 
 

 

“ O mundo espera suas exigências 
Precisa de seu descontentamento, 

Suas sugestões. 
O mundo olha para vocês com um 

resto de esperança. 
É tempo de não mais se 

contentarem 
com essas gotas no oceano.” 

 
                                                                             Bertold Brecht 


