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“Seja a mudança que você quer para o mundo” (Mahatma Gandhi) 

Nos dias 18, 19 e 20 de julho foi organizado o III COREBIO - NE (Conselho Regional dos 

Estudantes de Biologia do Nordeste), na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Sendo esse 

COREBIO deliberativo, posto que assim o fosse decidido em Assembléia Regional no ultimo 

EREB. 

Estavam presentes representantes das seguintes escolas de Biologia do Nordeste: UFPB (sede 

do EREB-2008), UFRPE, UFAL, UFS (Articulação Regional Nordeste) e UEFS (sede do EREB-

2007 e CFPBio-2008). 

O cronograma deste COREBIO foi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18/07/2007 19/07/2007 20/07/2007 

Manha CHEGADA TRANSPOSIÇÃO 

DO SÃO 

FRANCISCO 

ENEB 

Tarde EREB AR ESTATUTO 

Noite EREB ENEB ESTATUTO 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

COREBIO- NE 18 a 20 de Julho de 2007 

“Seja a mudança que você quer para o mundo” (Mahatma Gandhi) 

RELATORIA: Prestação de contas e apresentação das relatorias do EREB-NE 2007, 

apresentação do material histórico do MEBIO, avaliações do ultimo EREB-NE.                                                                                

18/07/2007 

Filip fez a apresentação das relatorias de todos os espaços de discussão do EREB2007, 

bem como da Plenária Final. Apresentou também o arquivo histórico do MEBio organizado pela 

própria UEFS. Prestou contas do EREB2007, através de uma apresentação utilizando planilhas e 

pranchas contendo notas fiscais e cópias dos contratos realizados no encontro. Salientou ainda a 

fragilidade da movimentação financeira dentro do MEBio, e as inúmeras possibilidades de dar um 

“golpe” roubando dinheiro do movimento. Falkon encaminhou uma proposta de realização de um 

espaço ainda este ano, o Seminário de Construção Coletiva do EREB2008. Ressalta a 

importância de se preparar melhor os facilitadores dos mutirões. Felipe Baunilha acha que não 

deveria ter vivências no EREB. Filip ressalta a importância das vivências, bem como o impacto 

que elas podem causar nos indivíduos caso ela funcione. Túlio relembra a variedade de 

estudantes que vão ao encontro, mostrando que nem todos se sensibilizam com as vivências. 

Baunilha avalia que os participantes ainda não estão preparados para as vivências. Tourinho 

relata alguns erros metodológicos que a C.O. do EREB2007 cometeu, e atenta para a importância 

de se trabalhar em cima desses erros. Cebola acha que não deveria haver vivências nos 

encontros por ser extremamente oneroso tanto para a C.O. como para o próprio encontro. Filip 

enfatiza a importância dos pré-encontros e pré-vivências, bem como de facilitadores capacitados 

para esses espaços. Falkon encaminha que a C.O. do EREB2008 mantenham a metodologia 

utilizada nos GD’s e GTT’s. Ele ainda discorda de Cebola quando este afirma que as vivências 

funcionam como um “chama - participantes” do encontro. Katarina coloca que foi para o encontro 

sem o mínimo de preparação para tal, e por isso, não foi proveitoso no que diz respeito à 

participação dos espaços e construção do movimento. Baunilha criticou a cultural, argumentando 

que se resumiu apenas a shows. Acredita que a cultural deva apelar para a valorização da cultura 

local. Não acredita que as pré-vivências dão conta de preparar os participantes para as vivências. 

Cebola concorda com Falkon quando este afirma que o caráter do movimento funciona se as 

escolas fizessem sua parte. Consensua que a cultural fracassou. Fernanda afirma que não houve 

comida na vivência em que participou, e reclama da intransigência e ignorância do facilitador do 

MSTB. Tourinho consensua com Cebola. Propõe que se discuta em cima do caráter dos espaços, 

reduzindo algumas discussões para aprofundar melhor outras. Wagner indaga qual seria a melhor 

maneira para aglutinar pessoas com intenções de fazer movimento estudantil para o MEBio. 

Propõe que o EREB2008 realize-se em Campina Grande (PB). Os estudantes de lá têm vontade 

de construir, inclusive com o apoio da administração da universidade. Filip ressalta a importância 

da formação de base, e deu o exemplo de Cebola como um bom formador. Cebola afirma que se 
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aprende a fazer movimento estudantil se movimentando. Encaminha o início das atividades do 

EREB2008, com site, textos, fotos, etc. 

 

RELATORIA: Apresentação do projeto EREB 2008.                      18/07/2007 

Baunilha fez a apresentação. Existem duas escolas na PB, totalizando cinco campi. 

Existiam algumas dificuldades em realizar o encontro em João Pessoa, como ser um ponto 

turístico e não contar com um apoio efetivo da administração na organização do mesmo. Surge a 

proposta de ser na UEPB, em Campina Grande. Lá existe uma grande disposição militante para a 

construção do encontro. O R.U. na UEPB é 4 Reais. O campus da UFPB é a 20 minutos da praia. 

Campina Grande fica à uma hora e meia da capital. A reitoria da UEPB está entusiasmada e 

disposta a ajudar. Eles têm uma gráfica dentro da universidade. A segurança na UEPB é baixa, 

não existem minimamente muros que separam o campus da comunidade. A C.O. está com 

dificuldades de começar o projeto. Mantêm uma proposta de data do encontro durante a semana 

santa. Proposta de seminário de construção coletiva de 09 a 11 de novembro. Cebola propôs 

durante o ENEEF, que também será na Paraíba. Filip elogiou a apresentação e as idéias, e 

propôs que o seminário tenha apenas caráter encaminhativo, mas que as decisões se resumam à 

C.O. Cebola encaminha a necessidade de se construir o projeto, o início das negociações com a 

alimentação, o início dos trabalhos de secretaria e da divulgação. Falkon relembra do 

recrutamento de militantes uma semana antes do EREB, para ajudar nas demandas. Discorda de 

Filip e acredita que a construção dos espaços seja a mais coletiva possível. Filip não acredita 

muito na construção coletiva, dando o exemplo do EREB2007 que foi organizado praticamente em 

sua totalidade apenas pela própria UEFS, e alerta para a C.O. não depender de construção 

coletiva para a tomada de algumas decisões importantes. Baunilha acredita na proposta de 

construção coletiva. Falkon encaminha que os eixos políticos para o EREB2008, o tema e a 

metodologia tenham caráter deliberativo no seminário de construção coletiva. Cebola propõe o 

seminário com sede na Paraíba, e propõe ainda que a metodologia tenha caráter propositivo.  

 

Relatoria: Articulação Regional.                                      19/07/2007 – 14:00 h 

Relator: Eduardo Cebola – UEFS 

A metodologia utilizada para nesta relatoria se divide em registro das falas, 

encaminhamentos em negrito e aprovações grifados. A reunião foi iniciada com o repasse do 

estudante Falkon (UFAL), explicando a estrutura AR/NE. Felipe Baunilha (UFPB) apresentou a 
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cartilha do MEBio produzida por Marquinhos (Sergipe), como sendo um bom material para 

apresentar o Movimento. Falkon argumentou que o ponto tem como objetivo debater sobre o 

planejamento da AR/NE. Tourinho (UFS) fez o repasse das atividades desenvolvidas pela nova 

sede da AR/NE (UFS) no qual poucas demandas foram encaminhadas, sendo feitas somente um 

inventário das demandas dos últimos anos pelas outras AR/NE, e enquanto GTP Universidade 

estão parados, devido principalmente ao processo de greve que a UFS está atualmente vivendo. 

Baunilha lembrou que existe um repasse financeiro da antiga sede da AR/NE para ser feito a nova 

sede. Falkon ainda falou que no ano passado foi repassado R$1.000,00 do fundo nacional para 

atividades da AR/NE e que, foi arrecadado um montante referente a venda de camisas do 

Movimento. Este dinheiro foi utilizado para a atividade “passadas” nas escolas do Nordeste para 

divulgar o MEBio, entre outras atividades. Destas atividades sobrou um valor não definido ainda 

que deva ser repassado para Sergipe. Cebola (UEFS) falou que a AR/NE precisa desenvolver 

uma estrutura de funcionamento que no primeiro momento mapeie qual o numero de escolas e 

conseqüentemente o material humano o MEBio regional dispõe e começar uma política de 

ampliação de sua base, buscando assim o maior número de escolas do Nordeste, para isso 

propõe que a AR/NE utilize a metodologia de funcionamento das “escolas satélites” que se baseia 

em uma escola de cada estado funcionar como ponte entre todas as outras escolas de seu estado 

e a AR/NE, isto diminuirá a sobrecarga da entidade em abranger toda região Nordeste. Filip 

(UEFS) concordou com a proposta das “escolas satélites” e se ateve a questão da prestação de 

contas no qual, o MEBio carece de um controle fiscal adequado e isto, é extremamente importante 

para que os estudantes de biologia se sintam representados pelo MEBio, porque demonstra 

seriedade e responsabilidade com a entidade, se referindo que a desestruturação da executiva na 

década de noventa se deveu possivelmente pela obscuridade financeira a acusações de desvio 

de verba, assim defende que a lisura e a transparência sejam, princípios do MEBio que só poderá 

ser empregada com a construção de um estatuto do MEBio regulamentando entre outras coisas a 

questão das finanças. Baunilha lembrou que desde que começou a participar do MEBio a questão 

das finanças é discutida e que o MEBio vem sendo conduzido a base da “confiança”. Túlio 

(UFRPE) colocou que se deve pensar em uma metodologia de regulação das contas. Tourinho 

esclareceu que a AR/NE sempre teve pouco controle sobre dados referentes à divulgação das 

escolas e participantes no MEBio. Falkon discorreu sobre a questão de que o Maranhão pertence 

politicamente ao Nordeste, esclarecendo que a questão surgiu quando um estudante da lá se 

apresentou como pertencente ao Norte, mas que essa postura não reflete a realidade, pois se 

descobriu que não há posicionamento a respeito de coletivos ou CA´s/DA´s, e este estudante 

falou por si. Quanto a questão encaminhou que seja alencado as atividade da AR/NE entendendo 

que a entidade não tem condições de fazer “passadas” sozinhas e que esta demanda tem que ser 

divida entre as outras escolas. Wagner (UFPB) pediu esclarecimentos quanto aos valores que a 
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AR/NE dispõe e encaminhou que a lista e site do MEBio sejam espaços de divulgação oficial. 

Tourinho falou sobre as “passadas” no qual identificou um problema sobre como vai se proceder 

uma segunda passadas do MEBio, comentou que vai ser complicado definir agora uma 

metodologia de passadas, principalmente porque não houve repasse quanto aos resultados das 

passadas de 2006. Falkon encaminhou que este ponto seja subdividido em: 1- financiamento; 2-

atividades (Passadas, organização, transposição e divulgação) e 3- Agenda de encaminhamentos. 

Esta proposta de metodologia foi aprovada por consenso. Para o primeiro subponto, cebola 

colocou questões referentes a AR/NE, onde esta deve recolher toda a verba em mãos da antiga 

sede e discutir quando vai ser feito o repasse do saldo do EREB 2007. Filip questionou a respeito 

de como vai ser gerido a caixa do MEBio e que esta proposta deva ser encaminhada na 

Assembléia do ENEB, para que entre na pauta de funcionamento do MEBio. Falkon falou que 

qualquer encaminhamento a respeito do saldo do EREB só pode ser colocado em prática após 

aprovação na Assembléia final do ENEB, e que atualmente deve-se acatar o que reza o estatuto, 

considerou, porém que talvez o repasse à AR/NE possa ser feito automaticamente. Túlio 

encaminhou que na revisão sobre a questão finanças, o repasse para as estruturas do MEBio 

sejam calculados em percentual. Tourinho comentou que a proposta vigente foi encaminhada para 

equilibrar a distribuição de verbas entre as regiões, pois os eixos sul-sudeste sempre conseguiram 

maiores lucros com as realizações dos encontros, com a criação do fundo nacional foi possível 

misturar o saldos de todos os encontros e fixando os repasses há mais igualdade entre as 

regiões. Falkon comentou a respeito de algumas contradições do MEBio entre elas a questão do 

financiamento, pois os encontros têm como objetivo não visar o lucro, mas o MEBio 

historicamente subsiste graças aos saldos dos mesmos, considerando assim o movimento 

hipócrita e até agora funcionou a base de “sorte”. Filip falou que o debate método de divisão do 

fundo deve ser precedido pela discussão do caráter do fundo, no qual este tem a função de 

diminuir os custos dos encontros para serem mais baratos, criticou a questão do alto preço dos 

encontros. Baunilha colocou que devemos pensar no critério dos aumentos em formas de 

levantamento de fundos e, ainda, a respeito da necessidade de pensar um critério dos aumentos 

além de outras formas de levantamento de verbas. Tourinho falou que a discussão do fundo é 

complexa, pois como discutir uma política de financiamento se a proposta atual visa igualar as 

regiões? Antony (UFRPE) perguntou no estatuto pontos que permitam outras formas de 

arrecadação, foi respondido que não. Filip colocou que em discussão na UEFS o posicionamento 

é contrário a cobrança de taxas para as escolas como critério de arrecadação. Cebola 

argumentou que há pouco empenho pelas comissões organizadoras em propor alternativas para 

baratear os custos do encontro, esta avaliação se baseia no alto preço dos encontros tornando-se 

altamente excludentes. Falkon encaminhou que qualquer proposta feita nesse ponto deva ser 

direcionada para ser incluída no estatuto. Este debate girou principalmente em torno das 
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informações apresentadas no repasse da UEFS a respeito do prestação de contas e 

apresentação da proposta de que o saldo dos encontros regionais seja divididos entre a escola 

sede (20%), AR (40%) e fundo nacional (40%), como forma de agilizar os repasses dando certa 

autonomia para o MEBio, repassando também um valor para as escolas visando dar um “novo 

fôlego” a estas e evitando o que aconteceu em 2005, quando a escola sede do EREB sul se 

recusou a repassar o saldo justificando que este foi usado em uma atividade de extensão e 

criando uma polêmica em torno da questão financiamento. Mas este encaminhamento não foi 

votado. No segundo subponto cebola fez uma serie de encaminhamentos para todas as 

demandas: Passadas – que cada escola presente em organizar passadas nos seus respectivos 

estados, sendo que Paraíba faça também no Rio Grande do Norte e Ceará e Sergipe se 

comprometa em passar no Piauí e Maranhão; Organização – que a AR/NE funcione através do 

Modelo de “Escolas Satélites”; Transposição – que seja estabelecido um calendário de atividades 

de mobilização para construção do fórum de lutas contra a transposição do São Francisco para 

daqui a um ano, sendo dividido em dois momentos, em que no primeiro, seja realizado um 

mapeamento e aproximação de todos os seguimentos sociais organizados mais engajados e 

avançados na luta, e convite a estes a participarem deste fórum, e, um segundo momento de 

construção do espaço, com data a definir neste prazo e no local de maior efervescência política. 

Este encaminhamento deve ser levado como questão de ordem para que o MEBio concentre 

todas as suas atividades para a realização deste espaço não havendo no ano que vem o ENEB 

2008, caso não seja acatado que as escolas do Nordeste e quaisquer outras escolas interessada 

não participe do ENEB no próximo ano; divulgação – que seja feito um jornal da AR/NE para ser 

divulgado em todas as escolas do Nordeste. Falkon encaminhou que o debate seja ordenado por 

subponto, encaminhamento este aprovado por consenso. Para o subponto transposição, Falkon 

informou que entrou em contato com a CPT em Alagoas e que estes estarão organizando um 

encontro para discutir a mobilização contra a transposição do São Francisco, encaminhou que a 

AR/NE participe deste espaço e tente se integrar na comissão organizadora. Falkon considerou 

que o espaço de lutas deva ser construído em conjunto com toda e qualquer articulação existente 

neste debate, mas que devamos estar preparados para organizar sozinho caso não haja interesse 

por parte destes movimentos. Túlio questionou a respeito de quem deverá sediar o fórum 

nordestino e considerou a importância de definir logo uma data para definição do calendário de 

mobilização. Baunilha sugeriu que cada escola deve levantar informações quanto ao nível de 

articulação local e concordando com os indicativos de construção do fórum juntamente com os 

movimentos sociais. Falkon encaminhou que seja ampliado o debate nas escolas (DCE’s e 

DA´s/CA´s). Para este ponto, com exceção da proposta de cebola que ficou a ser aprofundado o 

debate a respeito das questões da data e que seja levado o encaminhamento para a assembléia 

final, as demais propostas neste ponto foram aprovadas por consenso. Para a demanda 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

COREBIO- NE 18 a 20 de Julho de 2007 

“Seja a mudança que você quer para o mundo” (Mahatma Gandhi) 

“Passadas”, Falkon encaminhou que as escolas satélites façam à articulação nos seus estados e 

Maranhão, ceará, Piauí e Rio Grande do Norte fique para um segundo momento. Baunilha 

considerou a respeito do encaminhamento de cebola, que a Paraíba não tem condições de fazer 

passadas no Maranhão e Ceará, mas que pode passar no Rio grande do Norte. Falkon 

consensuou com a proposta dos contatos com o Maranhão, Ceará e Rio Grande do Norte sejam 

feitos virtualmente, com isso a proposta aprovada neste ponto foi de que cada escola presente se 

comprometa em fazer passadas no seu respectivo estado, a Paraíba, além disto, fazer o contato 

virtual com Maranhão e Rio grande do Norte e Sergipe com o Ceará. Após recesso para o café, 

foram retomadas as discussões nas demandas subseqüentes. Para organização, foi proposto a 

criação de um calendário de atividades (tabela) além de pontos pendentes (data de passadas; 

seminário de lutas contra a transposição do São Francisco e CONEBIO). 

 

 2007 2008 

Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março 

ENEB12/18 

FENEX18/20 

 Sem.const. 

coletiva – 

EREB/NE 

 ou 

Sem.const. 

coletiva – 

EREBNE 

 CFPBio 

(Indicativo) 

 EREB 

 

Foi aprovado o encaminhamento para a demanda camisas que na reunião da AR/NE a ser 

realizada no ENEB – Viçosa Seja levada propostas. Filip encaminhou que sejam levados materiais 

que descrevam o MEBio e relatam a importância do Movimento nas passadas. Túlio encaminhou 

que seja construído um livro de tirinhas para divulgar o MEBio nas passadas. Eduardo 

encaminhou que as propostas de Filip e Túlio referente a divulgação sejam levadas para a reunião 

da AR/NE no ENEB, assim possam ser melhores avaliadas quanto a viabilidade, esta proposta foi 

aprovada por consenso. Na última demanda divulgação, Tourinho colocou que é preciso elaborar 

uma metodologia para a circulação e quais textos podem ser utilizados na proposta de jornal. Foi 

aprovado por consenso que o jornal seja composto com um editorial falando sobre a proposta de 

ação da AR/NE e seguintes matérias: Reforma Universitária (UEFS); Transposição e Reformas 

neoliberais (UFRPE/UFAL); Reorganização do MEBio (UFS); O papel do biólogo (UFPB). Foi 

encaminhado que as escolas podem confeccionar as impressões do jornal enviem por mala direta 

pelos correios, a UEFS e UFPB se predisporam a confeccionar 300 cópias cada, e as matérias 

serão discutidas na Reunião da AR/NE. Ainda ficaram aprovados que sejam encaminhadas 
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propostas de charges e poemas que entrem no jornal, a UFS ficou responsável pela formatação 

do Jornal. No último subponto foi feito a leitura e divisão da Agenda de Encaminhamentos do 

EREB/NE 2007 concluindo este espaço de discussão 

 

RELATORIA: Articulação do ENEB 2007.                         19/07/2007- 23:20h. 

Relatado por: Raíssa Moreira-UFRPE.                        

Dirigido por: Wagner Falcão-UFPB. 

Wagner propõe que alguém explique o que seria discutir o ENEB em duas linhas.  

Falcon (UFAL)- Explicou que a pauta era articular tanto material quanto politicamente para ir ao 

ENEB. Propôs conjuntura no ENEB.  

Filip (UEFS)- Propôs fazer uma análise da grade do ENEB. 

Tourinho (UFS)- Falou da conjuntura. A UFV propôs um ENEB estatutário e eles abriram um 

debate de como está atuando o MEBio.  O pessoal de Viçosa vem propondo que se repense esse 

evento, um novo modo estatutário.  

Falcon (UFAL)- Falou da disputa entre duas concepções do evento, uma que a galera ia pro 

ENEB só para se divertir e outra galera que atua no movimento. O pessoal do Nordeste e Sudeste 

vem propondo novas maneiras de ver o movimento. 

Cebola (UEFS)- Disse que no ENEB do ano passado, das nove pessoas que estavam na 

Assembléia Nacional, apenas cinco participaram ativamente intervindo em alguns pontos, 

tentando ser o mais propositivo possível. Lembrou de uma motoqueira que fez muita intervenção 

na Plenária Final e foi embora sem dar oportunidade de abrir o debate. Falou que nesse ano o 

ENEB foi muito bom mais também foi conturbado, por causa de várias interrupções. E propôs que 

precisamos encaminhar as coisas para tornar o mais prático possível. Disse que a maioria do 

pessoal do Sul e Sudeste vai para o ENEB se divertir.  A intenção do movimento é ser propositivo 

e objetivo. Falou do descrédito do Estatuto e do primeiro CONEBIO em 2005, onde houve uma 

recusa em repassar o dinheiro.  

“O problema maior é a falta de qualidade dos participantes nos espaços!”. Explicou que Ho e Hey 

são palavras de origem indígena, muitas vezes mal utilizada nos debates. 
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Falcon (UFAL)- Acordo Nacional que é o Estatuto, a individualidade deles tinha decidido isso 

depois de oito horas de discussão então eles viram que não iam entrar em um consenso e 

propuseram uma votação e uma menina de Floripa apelou para o sentimentalismo dizendo que 

nunca precisou votar. E quando eles decidiram deliberar se ia dar a grana a eles ou não eles 

decidiram votar. Se articular estrutural e politicamente como a gente vai para o ENEB. Em relação 

a estrutura e material, disse que Feira de Santana tinha um ônibus, Sergipe se fechar o ônibus vai 

ser R$ 150,00 por cabeça e a UFPB conseguiu algumas vagas no ônibus da UEPB de Campina 

Grande. E propôs que o ônibus de Feira de Santana ficasse para o pessoal da Bahia e que a 

galera do COREBIO que está a fim de ir fosse pelo ônibus de Sergipe e com todas as forças 

tentassem fechar esse ônibus, através de pedágios e pedindo ajuda de custo à Universidade. 

Baunilha (UFPB)- Explicou que foi um coro no D.A. de Romero da UEPB que conseguiu o ônibus, 

falou que o pessoal que estava fechando esse ônibus não tem noção nenhuma do movimento e 

que apenas duas vagas foram liberadas para a UFPB, mais ele supõe que, como o pessoal não é 

muito envolvido com o movimento, vão acabar desistindo então podem surgir mais vagas.  

Filip (UEFS)- Falou que o pessoal de Feira de Santana começou a se organizar há uns dois 

meses para o ENEB e propôs que o pessoal da UFRPE procurasse o orçamento de outras 

empresas, por que o preço varia de acordo com a qualidade da empresa. Nesses dois meses em 

Feira, eles estão se mobilizando fazendo festas, vendendo rifas e passando livro de ouro para 

arrecadar dinheiro. Fizeram um orçamento de R$ 60,00 por cabeça e estão se garantindo nas 

negociações e na livre concorrência entre as empresas para baratear mais o preço. Falou que tem 

a possibilidade de sobrar vaga e propôs que a prioridade fosse para o pessoal que participa 

ativamente do movimento, mas isso ainda vai ser decidido nas Plenárias que irão acontecer em 

Feira de Santana. 

Tourinho (UFS)- Falou que teve um orçamento de R$ 7.000,00 para o ônibus e que esse preço 

pode baixar. Também estão fazendo pedágios e festas. Disse que fizeram uma análise rápida na 

UFS e supõe que terão no máximo 15 pessoas para o ENEB, então não daria para fechar o 

ônibus, a menos que houvesse a união do pessoal de Alagoas, Pernambuco e Sergipe. 

Baunilha (UFPB)- Propôs que falassem do movimento no ônibus e que D.A.B.B. SEMEAR da 

UFRPE procure o D.A da UFPE. 

Falcon (UFAL)- Conjuntura de Maceió tem um pessoal do C.A que quer ir mais não tem número 

certo. Eles falaram com a Reitoria pedindo ônibus, mais não liberaram para sair do Nordeste, só 

falaram que poderia sair uma ajuda de custo. E disse que só quando chegar a Maceió é que vai 
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saber a situação, por que teve o Pré- ENEB lá. Propôs que a UFRPE tente conseguir o ônibus 

para Sergipe e pegue o pessoal no caminho. 

Cebola (UEFS)- Propôs alugar dois ônibus em Feira de Santana e tentar fechá-lo com outros 

Estados. 

Falcon (UFAL)- Levantou a idéia de emprestar o dinheiro do EREB 2007 para a galera ir para o 

ENEB e depois repassar esse valor para Feira de Santana. 

 

RELATORIA: Articulação do ENEB 2007.                                     20/07/2007- 10:05h. 

Relatado por: Raíssa Moreira- UFRPE.                        

Wagner (UFPB)- Perguntou qual vai ser a direção da discussão. 

Falcon (UFAL)- Disse para fazer uma avaliação da grade do ENEB. 

DOMINGO 

SEGUNDA 

TERÇA 

QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 

Chegada 

Recepção 

Inscrições 

 

Apresentação do 

ENEB 

Cine ENEB 

 

Vivências 

 

Vivências 

 

Grupos de 

Discussão 

Espaço 

MEBio 

Assembléia 

Nacional 

Tarde Livre 

 

Mesa Tema I 

 

Vivências 

 

Oficinas 

 

Mesa Tema II 

 

Espaço 

MEBio 

Assembléia 

Nacional 

Apresentação 

das 

Delegações 

 

Preparação para 

as vivências 

 

Vivências Pós-vivências 

 

Congresso 

ENEBio 

Reunião das 

AR’s 

Choradeira 

 

Aconteceu uma discussão sobre a grade.  

Cebola (UEFS)- Falou que o Seminário serviu para ver as metodologias dos espaços e que o 

Congresso ENEBio será onde os D.A’s e C.A’s irão expor as atividades do movimento nas suas 

escolas. Disse que o pessoal está querendo dar um caráter estatutário ao Espaço MEBio e que no 

Seminário fizeram uma avaliação entre o método consenso e votação na Assembléia Nacional, 
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onde houve uma longa discussão, mais a priori ficou para decidir no ENEB, pois o pessoal não 

assumiu nenhuma postura. E falou que o esquema de show nas culturais foi muito criticado. 

Falcon (UFAL)- Lembrou que o Espaço MEBio nas terá acumulo de debates, só 

encaminhamentos. 

Wagner (UFPB)- Perguntou qual a linha de pensamento da C.O. do ENEB 2007. 

 

Falcon (UFAL)- Falou que o pessoal está alinhado com o movimento, mais depois que foram 

escolhidos para sediar o ENEB o posicionamento deles mudou, preferindo não tomar partido. 

Wagner (UFPB)- Fez um encaminhamento: Para as escolas que participaram do COREBio 

entrarem em contato com a C.O. do ENEB. 

Cebola (UEFS)- Propôs que o pessoal articulasse mais, para politizar os debates, que 

participassem intervindo e discutindo com outras pessoas. Fez uma proposta de unificação do 

movimento e falou que Viçosa, Minas Gerais em geral, está sofrendo processo de desorganização 

profunda. “A Situação do MEBio se deve as pessoas que fazem parte do movimento”. O 

Congresso ENEBio é um espaço importantíssimo para a divulgação do movimento das escolas, 

então foi proposto por ele que os D.A’s e C.A’s fizessem um histórico do movimento na escola, 

que falassem das problemáticas que enfrentam nos D.A’s e C.A’s, enfim que aproveitassem bem 

o espaço e tentassem levar algum material para exposição. Propôs que no Espaço MEBio 

tentassem discutir o Estatuto, verificando lá a proposta para questões polêmicas como 

financiamento, filiação e esquema de votação. 

Filip (UEFS)- Achou que na grade havia poucos espaços de discussão e propôs uma discussão 

afinada do Estatuto, sobre mecanismos de deliberação, gerenciamento financeiro e que se 

tentasse amarrar a proposta para o Estatuto. Também propôs que o CONEBio tivesse um modelo 

deliberativo acima da Assembléia Nacional. E ressaltou a apresentação no Congresso ENEBio 

das atividades desenvolvidas enquanto Diretório Acadêmico. 

Falcon (UFAL)- Explicou que o CABRUM foi uma lista que surgiu com o pessoal de Sergipe e 

Viçosa e depois chegou Alagoas, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Feira de Santana, 

Ceará e Pernambuco, que usavam essa lista para tentar se articular para atuar nos debates. 

Wagner (UFPB)- Perguntou quem votava na Assembléia Nacional. 

Responderam que todo mundo votava. 
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Baunilha (UFPB)- Perguntou qual seria a metodologia da Reunião das AR’s e como é formada a 

mesa na Assembléia Nacional. 

Cebola (UEFS)- Respondeu que era por indicação (voluntária), por que a galera não sabe 

coordenar a mesa.  

Baunilha (UFPB)- Disse que a participação é regida pelo Estatuto. 

Cebola (UEFS)- “O Espaço MEBio vai tirar as diretrizes para a Assembléia Final, o Espaço MEBio 

é propositivo.”.  

Falcon (UFAL)- Falou que o MEBio está andando e pediu para o pessoal parar com essa visão 

romântica negativa. 

Cebola (UEFS)- Propôs que a Reunião das AR’s seja um espaço propositivo onde se discuta a 

estrutura de funcionamento do movimento, questionando o quê as AR’s estão fazendo pelo 

movimento e que a mesa deve ser composta pela C.O. do ENEB, São Paulo e Rio de Janeiro.  

 Falcon (UFAL)- Falou do posicionamento da UFAL em relação ao CONEBio, como instância 

máxima deliberativa. Houve uma proposta de consenso e que a Plenária final tenha caráter 

deliberativo. Propôs acabar com o voto universal. 

Cebola (UEFS)- Propôs que a relatoria fosse enviada para Maceió e para a C.O. do ENEB e que a 

Reunião das AR’s seja propositiva e aberta a todos. E também propôs a organização de materiais 

para o movimento. Falou da importância de Ter um estatuto no MEBio. Propôs que o pessoal do 

Nordeste chegasse o mais cedo possível no ENEB, Domingo de manhã ou Sábado à noite. 

Perguntou como seriam as apresentações.  

Falou- se em serem individuais. 

 

RELATORIA: Estatuto.                                                                              20/07/2007. 

Relatado por: Raíssa Moreira- UFRPE.                  

Houve uma discussão sobre o Estatuto vigente. Falou- se da proposta de Estatuto de 

Marquinhos da UEFS e da proposta de Luciano (Bicho Grilo da Bahia). 

Cebola (UEFS)- levantou três pontos de discussão:  
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- Formas de Votação (Deliberação) 

- Composição de Estruturas  

- Representatividade 

Fizeram uma explanação sobre o último Estatuto de 2004, da forma de deliberação na Assembléia 

Nacional. Explicou consenso e dissenso e fizeram uma explanação do que é Executiva.  

Baunilha (UFPB)- Pergunta quem é que põe em prática as deliberações da Assembléia Nacional. 

Falcon (UFAL)- Responde que as escolas ficam responsáveis por isso. 

Cebola (UEFS)- Citou as polêmicas do MEBio levantadas no Pré- ENEB da UEFS. 

Polêmicas do MEBio 

1. Representatividade:  

•  Quem o MEBio representa? 

- Todos os estudantes de Biologia; 

- Os que se deixarem representar; 

- Apenas os filiados; 

- Não representa ninguém. 

2. Deliberações: 

A) Qual o método?       

- Consenso  

- Maioria 

- 2/3 

- 50%+ 1  

  B) Qual a instância máxima? 

- Assembléia Nacional do ENEB 

- CONEBio 

- Executiva 

C) Como é o voto? 

- Universal 

- Por escola 

- Só os D.A’s e C.A’s votam 

3. Financiamento:  

- Patrocínios? 
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- Doações? 

- Auto- financiado? 

- Taxa das escolas filiadas? 

4. Filiação: 

- Haverá? 

- Não haverá? 

- Haverá algum controle dos filiados? 

- Até que nível? Graduação, Pós, etc? 

- Apenas os D.A’s e C.A’s? 

- Coletivos Autônomos? 

- Ongs? 

5. Relação com os Partidos: 

- Vai manter?  

- Até onde? 

- Como será a relação? 

- Qual vai ser a relação? 

- Respeitando autonomia do MEBio 

6. Bandeiras de Luta: 

• Eixos 

- Educação Superior  

- Organização do Movimento 

- Sociedade e Meio Ambiente 

7. Caráter dos Espaços: 

- Formação, Aglutinação, Produção, Organização, Interação, Emancipação e etc. 

8. Caráter Extensionista: 

- Sim/ Não 

9. Nível de Atuação: 

- Representatividade (NE/ SE/ S) 

Falcon (UFAL)- Pergunta qual o método mais adequado de deliberação. 

Baunilha (UFPB)- Falou que não sabia qual o método adequado para o estatuto de deliberação 

para representatividade. 

Cebola (UEFS)- Propôs que o método de 50% + 1 (Maioria Simples/ 1 a 0) era o ideal, a melhor 

proposta para o momento, dizendo: “O consenso é um princípio e não método”, também propôs 

uma avaliação do Estatuto sobre as novas condições. 
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Falcon (UFAL)- “A proposta de consenso parte não só de uma visão equivocada de movimento...”. 

Tem que partir do princípio que o consenso em alguns momentos não será possível. E falou que 

não concordava com a proposta de 50% + 1, dizendo que deveria ser Maioria e que a Entidade 

tem que evitar os golpes. “O movimento sempre está passivo à golpes”. 

 Baunilha (UFPB)- Acha que a proposta de 50% + 1 é boa e pediu esclarecimento de como se dá 

a votação na Assembléia Nacional. Propôs que nem todo mundo votasse e só pudesse votar 

quem participou de 70% dos espaços. 

Wagner (UFPB)- Não gostou da idéia de Maioria Simples, disse que esse método é um fator de 

enfraquecimento do MEBio. 

Falcon (UFAL)- Propôs que decidissem a proposta para a votação do Estatuto. Por que hoje em 

dia qualquer pessoa pode encaminhar a mudança do Estatuto que vai para votação.  

Cebola (UEFS)- Citou os métodos a favor, contra e abstenção. Falou que a mesa tem que pensar 

que algumas propostas só podem passar quando for maioria. E disse que o voto é universal por 

que o diálogo é direto com a base. Ressaltou que a C. O do ENEB tem que marcar a presença 

das pessoas no evento e que só tem direito a votar quem teve 70% de participação nos espaços e 

propôs que ficar como indicativo colocar data no Estatuto (validade) e um ENEB estatutário.  

Com relação à votação do Estatuto, houve um consenso de que só pudesse votar quem tivesse 

70% de participação nos espaços.  

Falcon (UFAL)- Disse “O Estatuto é uma regulação do modo de fazer as coisas”.  

Cebola (UEFS)- Propôs um encaminhamento de definir coro mínimo (X% dos inscritos- Sugestão), 

para que esse coro dê um respaldo. “Por que se não tiver coro não se encaminha nada, vai 

encaminhar pra quem fazer?”, disse. 

A idéia do método de votação no Estatuto ficou para amadurecer. 

Falcon (UFAL)- Propôs trabalhar como se daria na prática a questão do voto, por exemplo, cada 

escola teria quantos votos? E depois de muita discussão, também ficou para amadurecer essa 

idéia. 

A Filiação faz um mapeamento das escolas que participam do MEBio. 

Baunilha (UFPB)- Expôs sua idéia que não havia sentido para ocorrer a Filiação. Por que se for só 

para fazer cadastro a AR poderia fazer isso. 
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Wagner (UFPB)- disse: “Não vejo nenhuma razão para a Filiação!”. 

Falcon (UFAL)- Acha que é um instrumento bom, por que é um cadastro do MEBio do Brasil. 

Levantando um debate de que a ENEBio, os D.A’s e C.A’s devem se filiar ao partido. 

Túlio (UFRPE)- Disse achar válida a Filiação. 

Wagner (UFPB)- Disse que não é preciso ser do D.A ou C.A para lutar no MEBio. Então pra quê 

cadastrar se todos os espaços são coletivos e todo estudante tem direito de voz e voto. 

Tourinho (UFS)- Falou que o Estatuto era generalista e abrangente, citou os coletivos 

independentes, lembrando que todos podem construir, então por isso acha válido o 

cadastramento. 

Falcon (UFAL)- Propôs que tenha Filiação, mais não se filie coletivos autônomos. 

“De quê adianta uma galera disposta a participar do movimento, se eles não estão dispostos a 

disputar os D.A’s e C.A’s?”.  

Rafael (UFRPE)- Falou que a Filiação abre espaço para a organização do movimento. 

Tourinho (UFS)- levantou a idéia de como pensar sobre o Estatuto: a longo prazo? ou para agora? 

Baunilha (UFPB)- Achou complicado excluir os coletivos e a priori se colocou contrário à Filiação. 

Falcon (UFAL)- Reafirma sua posição a favor da Filiação, para regulamentar quem vai votar no 

CONEBio. 

Cebola (UEFS)- Falou que é uma necessidade a regularização do movimento, mais não acha que 

isso vai ocorrer com a Filiação e propôs que os COREBio’s e CONEBio’s tivessem caráter 

deliberativo. 

Falcon (UFAL)- Explicou que os D.A’s e C.A’s representam as escolas, enquanto os coletivos não 

estão representando nada. Falou que a Filiação deveria acontecer agora, sempre ressaltando que 

ela serve para a organização do MEBio, para mapeamento e para cobrar a responsabilidade das 

escolas. 

Cebola (UEFS)- As Filiações são importantes, pois têm um potencial regulador no movimento, 

importante, porém não é possível realizá-la no movimento que ele passa. Encaminhou uma 

proposta de validação das Filiações, desde que elas tenham um caráter de levantamento do 

movimento podendo se filiar apenas, no momento, os D.A’s e C.A’s. Levantou a discussão de 

como deve ser a relação com os partidos políticos, se seria apartidária, suprapartidária ou 
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partidária. E propôs uma complementação no último Estatuto, no Artigo 1, na terceira linha do 

parágrafo: (“... não mantendo relações orgânicas com partidos, desvinculada do Estado e partidos 

políticos.”).  

Após uma discussão polêmica sobre Bandeiras de Luta, foi deixado como indicativo suscitar 

debates ou alguma modificação na questão dos Eixos e da emancipação humana no texto do 

CAPÍTULO II do Estatuto, Artigo 5, Inciso 1. 

Cebola (UEFS)- Encaminhou uma proposta de divulgação de um texto no MEBio sobre o caráter 

dos espaços. 

Após uma discussão entraram em um consenso, onde o pessoal de Feira de Santana ficou 

responsável pela elaboração do texto que será enviado para a Lista e os D.A’s e C.A’s assinarão. 

Cebola (UEFS)- Propôs a divulgação desse texto no ENEB e nos espaços oficiais. 

Sobre o caráter extensionista do movimento, foi proposto que o MEBio fomentasse o debate e 

lutasse pelo caráter de extensão transformadora pública financiada pelo Estado. 

Cebola (UEFS)- Encaminhou uma proposta de MEBio engajado na defesa por uma Universidade 

extensionista socialmente referenciada, não ao MEBio extensionista. 

Sobre a Representatividade foi proposta lançar posicionamentos na Lista. 
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