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QUINTA- FEIRA (24/07) Tarde

Rodada de Apresentações:

O Conselho iniciou-se com uma dinâmica e com a apresentação dos participantes e das 

suas respectivas escolas.

Aprovação das pautas/ grade:

Foi apresentada a proposta de grade da Raíssa (UFRPE) e devido ao horário só era possível 

a discussão da respectiva grade.

Baunilha propôs que se  retirassem alguns  pontos  da  grade  proposta  pela  UFRPE pois 

várias das atividades sugeridas seriam inviáveis devido a ausência de algumas escolas e 

dos materiais que as mesmas produziriam, além disso propôs que se fizesse uma repasse 

de  como  estava  a  organização  do  MEBio  nordeste,  também  achou  interessante  a 

discussão do ENADE e do ENEB, com o repasse das escolas sobre como anda a articulação 

para irem ao encontro.

QUINTA-FEIRA (24/07) Noite

Momento de sensibilização:

Na  tentativa  de  sensibilizar  as  pessoas  presentes  no  COREBio  que  são  novas  no 

movimento, antes de iniciarmos as atividades da noite de quinta decidiu-se exibir o vídeo 

produzido pela UFC e levado para passada no Piauí, após a exibição do mesmo foi pedido 

a cada um que desenhasse ou escrevesse algo que simbolizasse o que o MEBio significa. 



Cris (UFPE) não fez nada, porque não conseguiu juntar as idéias, ela usou o tempo para 

pensar que poderia ter participado mais, que a ENEBio é um livro em branco onde todos 

podem escrever uma parte e que o movimento serve para juntar as pessoas com idéias 

semelhantes.

Jatobá  (UFPE)  fez  um  desenho  que  parecia  um  sol,  é  na  verdade  uma  espiral  que 

representa um ciclo, pessoas que vem e vão, nesse ciclo existiam diversos pontinhos uns 

mais próximos que outros, também representando as pessoas e seus diferentes graus de 

afinidade, formando uma grande massa de energia.

Ele espera que o movimento estudantil o ajude a conhecer pessoas e culturas para que 

possa mudar e reconstruir as coisas.

Acredita que o ME também serve para recobrar sentimentos que são primordiais e que 

vão se perdendo com o tempo.

Ane  (UFPE)  disse  que  o  ser  humano  procura  grupos  onde  possa  interagir  e  que  o 

movimento proporciona esse encontro e essa interação.

Baunilha (UFPB)  desenhou a bandeira  da  ENEBio em um círculo e  escreveu a palavra 

renovação.

Afirmou que as pessoas podem ser agentes modificadores se elas interagirem e que o ME 

é cíclico e agora estamos vivendo um processo de renovação.

Tayanne (UFC) escreveu um texto dizendo que o movimento estudantil começou para ela 

como um “querer agir” mas com um maior envolvimento transformou-se em um “querer 

sentir”, uma vontade de transformar as coisas com um sentimento tão forte que torna-se 

difícil mensurar.



Potiguar (UFC) fez um desenho de uma cidade e um espelho, tentando mostrar o que é 

virtual e o que é real, já que a ENEBio não é uma estrutura física.

Explica que tentava entender a função da entidade até compreender que ela serve para 

integrar e tentar mudar.

Ciro (UFMA) disse que a ENEBio é um apoio para que se consigam mudanças na atuação 

política.

Renata (UFPB) fez um desenho simbolizando a união em busca da modificação.

Arthur (UFPB) escreveu a palavra UNIÃO por considerar que essa é a base do movimento 

estudantil,  observou isso  devido ao fato  de mesmo as  pessoas  estando longe elas  se 

esforçarem para estarem unidas.

Andréa (UEMA) acredita que o MEBio é companheirismo porque os problemas dos outros, 

por mais longe que estejam, também influenciam na sua vida.

Histórico do MEBio:

Em 1980 foi realizado o 1° ENEB pautando a regulamentação da profissão, esse processo 

ocorre em um período de clamor pelo fim da ditadura, idéia comum que aglutinava os 

estudantes.

Nessa época existia a Executiva do curso, ela tinha a função de coordenar as deliberações 

de um determinado movimento e executar o que era tirado nos ENEB´s. Na década de 80 

a maioria dos cursos possuía executivas.

Após o fim da ditadura o movimento geral foi burocratizado, ficando sem movimento de 

base.



Então em 98, o MEBio fez um encontro em Porto Alegre e extinguiu a executiva pois essa 

já não mantinha relação com os estudantes, então durante quase 10 anos sem executiva o 

MEBio ficou pautado apenas  na  realização de encontros,  nesse  período o movimento 

ficou  sem  referencial,  sem  bandeiras  de  luta,  até  que  em  2005  algumas  pessoas  do 

nordeste, ENEB Sergipe, decidiram fazer alguma coisa mais incisiva e com objetivos claros, 

formando em 2006 o grupo que ficou conhecido como CABRUNCO.

Surgiu então uma tensão entre nordeste e sul, onde o NE queria trabalhar causas mais 

sérias enquanto o sul desejava continuar apenas com a realização de encontros.

Em 2007,  no  ENEB Viçosa,  houve  uma reformulação  estatutária  e  a  existência  da  AN 

(Articulação Nacional) foi definida, bem como a definição do estatuto da ENEBio.

Foram  levantadas  2  bandeiras  nacionais:  Contra  a  reforma  universitária  e  Contra  a 

Transposição do Rio São Francisco.

Além da AN ser executora, existiam outros espaços nacionais, como o CONEBio, que deve 

ser realizado obrigatoriamente uma vez por ano.

A partir de 2007 o ENEB passou a ser discutido coletivamente, então em janeiro de 2008, 

no CONEBio extraordinário, a estrutura política do ENEB 2008 foi construída.

Basicamente os mesmos espaços ocorrem no regional, antes da definição do estatuto em 

2007 o nordeste já possuía o modelo de articulação regional.  No movimento regional 

ocorre ainda o COREBio.

Outro mecanismo adotado pelo movimento são as “passadas” que consistem em uma 

escola que já está articulada visitar outras que ainda não estão.



Leitura das cartas:

A Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) enviou uma carta explicando a sua 

ausência no COREBio, deixando claro que eles continuam construindo o movimento mas 

que nesse momento estão se reorganizando.

A  Universidade  Federal  de  Alagoas  (UFAL)  também  enviou  uma carta  explicando  sua 

ausência, entretanto a mesma não pôde ser lida porque Baunilha esqueceu-se de imprimi-

la.

Leitura de Encaminhamentos do IV COREBio/NE Ceará:

Após a leitura dos encaminhamentos, Baunilha propôs a avaliação do material produzido 

pelas escolas que deveria ser apresentado no espaço do COREBio.

Avaliação do texto “EM DEFESA DA QUALIDADE DO ENSINO”:

O texto em defesa da qualidade de ensino produzido pela UFC foi lido, Potiguar explicou 

as dificuldades para elaborar o texto devido a problemática levantada sobre o que seria 

qualidade de ensino.

Túlio (UFRPE) acredita que deveríamos trabalhar em algum projeto alternativo para ser 

apoiado, ao invés de apenas afirmarmos que somos contra o REUNI.

Baunilha (UFPB) diz que para sermos contra não é necessário que tenhamos em mãos 

algum projeto, pois o mesmo não pode ser elaborado tão rapidamente, por não termos 

uma noção palpável de como funciona a universidade. 



A  idéia  da  carta  surgiu  para  pautar  qualidade  de  ensino  de  uma  forma  não  muito 

aprofundada, pois para analisar os pormenores poderia ser escrito um livro.

Potiguar (UFC) relatou que no momento da confecção da carta surgiram divergências pois 

algumas pessoas queriam fazer um texto mais ofensivo, com um ataque maior aos casos 

pontuais, mas isso iria desviar o foco da qualidade de ensino.

Algumas  modificações  foram  propostas,  como  algumas  correções  gramaticais  e  uma 

atenção com relação à questão de gênero.

Então o texto “EM DEFESA DA QUALIDADE DO ENSINO” foi aprovado.

A AR se compromete a formatar o texto e distribuir nas escolas, surge então a idéia da 

elaboração de mais alguns textos para publicação em um Jornal da AR, uma vez que o 

jornal da AN não foi confeccionado.

Avaliação do “MANIFESTO CONTRA A LEI DE CONCESSÃO DE FLORESTAS”:

Após um breve explicação sobre a lei o manifesto foi lido, após essa leitura Baunilha achou 

que seria necessário o acréscimo de um parágrafo explicando sobre o que seria um bem 

público e porque a floresta seria um; e Cris considerou importante destacar a atuação das 

comunidades para a proteção dessas florestas.

Baunilha  (UFPB)  propôs  que  o  manifesto  fosse  rediscutido  através  da  lista  e  que  se 

estabelecesse uma data para que as alterações fossem feitas e aprovadas. A data final 

para tais modificações foi 12 de agosto, depois da aprovação a AR irá montar o texto em 

forma de cartilha e acrescentar links.



Material não produzido:

A AR se comprometeu com a construção de duas cartilhas, uma sobre o São Francisco e 

outra sobre o REUNI, Baunilha afirmou que as idéias já estão bem desenvolvidas faltando 

apenas  a  execução.  Também  ficou  sob  a  responsabilidade  da  Articulação  Regional  a 

elaboração de um projeto de Seminário de Formação Profissional que também ainda não 

estava confeccionado.

A UFC assumiu o compromisso de fazer uma passada em Mossoró que ficou inviabilizada 

tanto  por  uma  questão  financeira  como  por  um  calendário  muito  apertado  para  a 

realização de tal atividade. Também cabia à UFC elaborar um texto sobre fundações, o 

qual não foi feito, mas o acúmulo foi gerado e o material encontra-se em processo de 

produção.

SEXTA-FEIRA (25/07) Manhã

ENEB:

•      Repasse Maranhão:  

Ciro (UFMA) afirmou que apesar das dificuldades na realização das reuniões da AN, 

os trabalhos começaram. Eles ainda não conseguiram patrocínio, mas o site já está 

no ar e foi visitado por todos os estados, as inscrições já estão sendo feitas e a CO 

está respondendo as perguntas das pessoas que visitam.

A CO já enviou o cartaz para UEFS imprimir e em breve enviará para as escolas.

Um dos problemas está relacionado com a realização das vivências, para solucioná-

los estão contando com a ajuda dos estudantes do curso de Ciências Sociais. Talvez 



não ocorram as 15 vivências, pela questão do transporte e porque muitas pessoas 

estão  se  inscrevendo direto  na  Jornada.  Para  o  transporte  eles  conseguiram 2 

ônibus,  1  pelo  CEFET  e  o  outro  pela  UEMA,  pediram  apoio  à  secretaria  de 

transportes e estão aguardando resposta.

Os GD´s não tem facilitadores ainda, mas as mesas já estão bem encaminhadas, 

quem ficou responsável pelo contato com as pessoas para as mesas foi Samadhi 

(UEFS), para a mesa de educação os contatos estão sendo realizados pelo Hugo e 

pela Dayse.

Existem várias dúvidas sobre o ELO (espaço de livre organização, mas nas cartas 

convocatórias enviadas também havia um texto explicando melhor esse espaço.

Para as culturais artistas maranhenses e bandas já foram convidados.

Baunilha (UFPB) lembra que são 12 GD´s e 4 GTT´s e que até o momento apenas 

Samadhi  havia  se  comprometido  a  facilitar  o  GD  de  Aquecimento  Global  e  a 

Paraíba também vai facilitar um, só não tem certeza se será o de Transposição ou o 

de Privatização das Águas.

Cris (UFPE) acha importante que os facilitadores de GD´s que já foram realizados 

em outros espaços avaliem o que já foi  encaminhado,  para não repetir  algo já 

determinado.

•      Repasse das Escolas para o ENEB:  

Cris  (UFPE)  diz  que  a  escola  já  conseguiu  um  ônibus,  mas  que  eles  vivem  o 

problema das pessoas pensarem que o encontro é só festa e aproveitarem para 

“turistar”.



Estão tentando viabilizar a realização dos pré – ENEB´s, onde pensam em aglutinar 

e mostrar o lado importante do encontro.

A Licenciatura também está se organizando e quem conseguiu o ônibus foi o curso 

de Ciências Ambientais.

5 pessoas já estão fazendo pedágios.

Túlio (UFRPE) afirma que solicitaram o ônibus com bastante antecedência, mas a 

universidade está impondo muitas condições para liberar, então as pessoas ficam 

com medo de pagar para irem ao encontro sem ter certeza sobre o ônibus.

Eles vão utilizar o pré – ENEB como pré – requisito para se ter uma vaga no ônibus.

Andréa  (UEMA)  diz  que  no  começo  da  organização  as  pessoas  estavam  bem 

desarticuladas, mas que agora começaram a trabalhar de fato.

Potiguar (UFC) informa que a UFC está de férias até 4 de agosto,  e que existe 

bastante gente apoiando a atual  gestão do CA, inclusive pessoas que já fizeram 

parte do Centro Acadêmico , entretanto a relação com a base não é tão estreita 

quanto gostariam.

O CA está organizando a “Semana Zero”,  de integração dos calouros antes das 

aulas terem início, tentando também mobilizar e atrair cada vez mais pessoas e 

aumentar a proximidade com o restante dos estudantes.

Para a ida ao ENEB já existe uma lista de pessoas interessadas e, provavelmente, 

irão 2 ônibus do Ceará. 



Houve também uma tentativa de realização de um ECEB (Encontro Cearense de 

Estudantes de Biologia), mas não foi possível pelo calendário do fim do semestre, 

então partiram para a realização de passadas e de pré – ENEB´s. Disse ainda que 

surgiu  um  problema  devido  a  divisão  entre  atividades  do  CA,  das  demandas 

internas do curso, e atividades do MEBio, mas que já está sendo resolvido.

Arthur (UFPB) disse que existe uma grande quantidade de pessoas interessadas em 

ir ao ENEB, mas o ônibus ainda não é certeza. Informa que a UFPB estará de férias 

na época do encontro e que o pré – ENEB será pré – requisito para ter uma vaga 

no ônibus.

Baunilha (UFPB) comentou que surgiram alguns problemas pois uma nova gestão 

assumiu e a AR ficou nas mãos de 4 pessoas, esse fato serve também para que se 

aprofundem as discussões sobre CA e MEBio.

Explicou que pré – ENEB são reuniões com discussões bem basais, dinâmicas de 

apresentação,  com as pessoas  dizendo o que acreditam que seja o movimento 

estudantil,  disse  ainda  que  para  o  espaço  ser  atrativo  devem ser  encontradas 

metodologias mais lúdicas.

Houve então a exposição dos GD´s que vão ocorrer no ENEB para que cada escola 

pudesse escolher algum para avaliar a possibilidade de enviar um facilitador para o 

espaço.

1. Transposição 

2. Matrizes Energéticas/ Energia Hídrica

3. Privatização das águas

4. Agroecologia

5. Ciência: conhecimento popular x conhecimento científico



6. Reflexos e críticas sobre a atuação local e global - UFPE

7. Educação no Ensino de Ciências e Biologia

8. Mercantilização do Ensino - UFC

9. Extensão Institucional x Extensão Popular

10. Aquecimento Global - Samadhi

11. Monoculturas

12. Biologia da conservação e comunidades tradicionais - UFRPE

*A Paraíba está resolvendo se facilitará o GD de Transposição ou o de Privatização 

da águas.

ENADE:

Baunilha (UFPB) explicou que o antigo Provão (prova aplicada a todos os cursos 

para o governo verificar a qualidade das escolas levando em consideração apenas 

a avaliação dos alunos, sem avaliar estrutura e os professores) e o ENADE são mais 

ou menos a mesma coisa.

Após a abolição do Provão, surgiu a reforma universitária e o SINAES. A reforma 

não  foi  aprovada  durante  o  governo  FHC,  mas  durante  o  governo  Lula  essa 

reforma foi  fatiada e  os  seus  pedaços  começaram a  ser  aprovados  através  de 

decretos.

Atualmente o ENADE é o instrumento remanescente desse programa maior que 

era o SINAES.

Com  relação  a  estrutura  do  ENADE,  ele  consiste  em  uma  prova  aplicada  aos 

estudantes do 1° e do último ano de curso. Esses alunos são sorteados e tem que 

comparecer  ao  local  de  prova  para  receber  o  diploma,  entretanto  não  são 



obrigados  a  resolver  a  prova,  podendo  entregá-la  em  branco  sem  risco  de 

retaliações. 

Os estudantes também podem ser voluntários.

 As universidades com resultados ruins assinam um acordo se comprometendo a 

melhorar. Novos resultados ruins implicam em corte de verbas e a repetição dos 

resultados podem significar que a universidade não poderá mais aplicar o curso.

Existem universidades que são reconhecidas como Centros de Excelência, as quais 

não  precisam  participar  do  ENADE,  outro  dado  importante  é  que  a  prova  é 

elaborada em uma região e é igual para todos não respeitando as regionalidades.

A universidade é usada como uma empresa, onde se visam resultados.

Vale  ressaltar  que  a  realização  de  uma  avaliação  é  importante,  mas  que  sua 

metodologia deve ser muito bem pensada, para que esta avaliação não trate as 

pessoas como máquinas.

Potiguar  (UFC)  atenta  para  o  fato  da  avaliação  não  levar  em  consideração 

regionalidades,  contexto  social  e  estrutura  das  IES  (Instituições  de  Ensino 

Superior).

E afirma que a política para educação é muito bem trabalhada para tentar ludibriar 

as massas.

Baunilha (UFPB) disse que a FENEX discorda do ENADE e promove a organização do 

boicote e quem banca a produção de material para o boicote é o ANDES. A grande 

maioria das forças políticas apoia o boicote. Mas para que o mesmo se organize os 

CA´s tem que bancar a discussão não só com quem vai fazer o ENADE mas também 

com o resto dos estudantes.



Colocou que enquanto não existisse um projeto correto para avaliação, o governo 

teria que abrir a discussão para a elaboração dessa nova proposta e que o debate 

deveria ser massificado.

Jatobá (UFPE) considera complicado organizar discussões, porque geralmente só 

participam as mesmas pessoas, e pensar em uma nova forma de avaliação se torna 

mais difícil porque somos culturalmente acostumados com a realização de provas.

Baunilha  (UFPB)  acredita  que  essa  mudança  de  avaliação  é  muito  mais  uma 

mudança cultural.

Potiguar (UFC) considera ser mais fácil  trabalhar o ENADE que o REUNI,  por se 

tratar de algo mais pontual, são as pessoas do seu curso, as quais você tem acesso, 

pode discutir com elas.

ENCAMINHAMENTOS: 

Ficou decidido que o Jornal da AR será lançado em um prazo de até 15 dias, as 

escolas se responsabilizaram pela elaboração do material para o Jornal.

1) Editorial, contendo informações sobre a AR Nordeste.

Execução: AR Nordeste

2) Texto em defesa da qualidade do ensino.

Execução: UFC

3) Texto de boicote ao ENADE.

Execução: UFPE



4) Divulgação do ENEB

Execução: UFMA e UEMA

5) Charges

Execução: UFPB

6) Informes de Eventos

Execução: AR Nordeste

SEXTA-FEIRA (25/07) Tarde

Antes de iniciarmos a realização do Seminário de Construção Coletiva do EREB/

NE 2009 realizamos uma atividade de integração, a Dinâmica do Toque.

Seminário de Construção Coletiva EREB/NE 2009:

Buscando saber o que as pessoas entendiam do encontro foi proposto que se 

dividissem em dois grupos e desenvolvessem uma discussão que seria baseada 

em duas perguntas:

1ª- Qual o objetivo de se fazer um EREB?

2ª- Qual público queremos atingir no EREB?

•      Qual público queremos atingir no EREB?  

Túlio (UFRPE) acredita que o público reflete o que o evento deixa transparecer e 

questiona: Como será possível se aproximar dos diferentes públicos, quem quer 

turistar e quem quer algo sério?



O local é importante pois direciona a dispersão, se o lugar for muito atrativo as 

pessoas irão sair mesmo.

As  mesas  poderiam ser  mais  interessantes  se  fosse  adotada  uma metodologia 

diferente.

Outra  coisa  que  deve  ser  avaliada  são  as  formas  de  deixar  as  pessoas  mais 

instigadas para falar, para que não apenas um pequeno grupo participe.

Potiguar (UFC) acha que o público vai depender do formato do encontro e propõe 

que o mesmo seja uma grande vivência.

Lua (UFPE) considera importante realizar mutirões lúdicos, promover discussões 

nos alojamentos e tentar deixar as pessoas mais a vontade nas plenárias, dando 

abertura para elas falarem, deixando todos no mesmo nível, o público e quem está 

conduzindo a discussão.

Cris  (UFPE)  relata  que  a  opinião  tirada  por  seu  grupo  após  muito  tempo  de 

discussão,  foi  a de que é necessário levar  para o encontro o maior número de 

pessoas possível.

Baunilha (UFPB) afirma que não sabe como levar todo mundo, mas que deve haver 

uma forma.

•      Qual objetivo de se fazer um EREB?  

Cris (UFPE) enumerou alguns objetivos como: encontrar os amigos, fazer contatos, 

conhecer e buscar melhorias para as diversas realidades das outras pessoas e das 

outras escolas, renovar o movimento, unir pessoas em prol de causas regionais, 

informações de práticas além de servir para procurar informações de assuntos que 

somos julgados por não saber e/ou defender.



Suene  (UFPE)  listou  outras  importâncias  do  encontro:  encontro  de  culturas, 

vivências,  experiências,  troca  de conhecimento  e  que fique claro que todas  as 

coisas tem uma interligação e que o tema tenha relação com o que os estudantes 

de biologia vivem.

Acha importante que alguns espaços dentro do encontro sejam revistos já que 

estão banalizados.

Baunilha (UFPB) pergunta o porquê de se construir o encontro coletivamente. E 

conta que antes os encontros eram feitos apenas para se encontrar e a escola sede 

decidia e fazia tudo sozinha, refletindo apenas a realidade daquela sede.

A partir do EREB/PB os encontros passaram a ter uma intencionalidade e a serem 

construídos coletivamente, também a partir desse encontro deixaram de ocorrer 

as  vivências,  pois  elas  causavam  um  estranhamento,  era  uma  espécie  de 

“zoológico humano”. No lugar das vivências entrou a jornada, que agregou muita 

gente e fez as pessoas pararem para refletir.

A idéia do ato público surgiu porque as pessoas do movimento estudantil queriam 

levar  sua  idéia  contrária  a  transposição  para  as  ruas  para  que  os  estudantes 

tivessem contato com a realidade, já que a maior parte da população é favorável.

Após  esse  momento de  discussão  as  escolas  afirmaram que  ainda não  tinham 

nenhuma proposta de grade para o EREB, pois haviam discutido apenas pontos 

soltos.

Decidiu-se então pela elaboração de uma grade mínima.



SEXTA-FEIRA (25/07) Noite

SEMINÁRIO DE CONSTRUÇÃO COLETIVA EREB/NE 2009:

As atividades começaram com a apresentação da proposta de grade de Cebola e 

com a explicação de algumas siglas.

Baunilha (UFPB) afirmou que o grande diferencial dessa proposta de encontro é 

que ela é menos formativa e talvez mude a concepção da forma de atuação do 

MEBio.

Túlio (UFRPE) propôs que as pessoas se dividissem por escola para fazerem uma 

discussão por um tempo de 20 minutos.

UFC  –  Acredita  que  o  formato  proposto  por  Cebola  deposita  uma  grande 

responsabilidade em cima das escolas, isso pode ser um problema, e as pessoas 

podem chegar meio perdidas nos encontros.

A grade contemplava algumas idéias da UFC.

Considera  inviável  a  realização  de  mini-cursos  no  encontro,  mas  acha  que  a 

apresentação  de trabalhos  pode ser  algo  positivo dependendo da  metodologia 

adotada.

Ainda ressalta que a realização do ato seria interessante.

UFMA e UEMA – Não concordam com a realização de mini-cursos por considerá-

los muito expositivos e pouco encaminhativos, como a UFC se preocupam com a 

grande carga jogada sobre as escolas para a realização do trabalho de base, pois 

isso exige comprometimento das escolas, em relação a apresentação de trabalhos 



acham que deveria  ser  em formato de apresentação oral,  mas  fica  em dúvida 

sobre quem e como avaliar os trabalhos.

UFPB – Considera que os mini-cursos são inviáveis, por serem expositivos e por 

apenas apresentarem técnicas. A apresentação de trabalhos pode acontecer mas 

tem que ser fechada uma metodologia adequada.

UFPE e UFRPE – discutiram muito sobre o tema e o caráter do encontro. Pensando 

em como promover a reaproximação do homem com o meio ambiente em que 

vive sem ser de um modo romântico. Propuseram que se discutisse primeiro qual 

seria o caráter do encontro para só então pensar na metodologia.

SÁBADO (26/07) Manhã

Seminário de Construção Coletiva EREB/NE 2009:

•      Grade mínima:  

Todos os possíveis espaços para o EREB são escritos para serem avaliados de forma 

independente.

Baunilha  (UFPB)  diz  que  tem  que  se  avaliar  quantos  dias  de  EREB  ocorrerão, 

porque 6 dias na Paraíba foi tempo demais. Explica que GD é um turno onde as 

pessoas  irão  se  aprofundar  em  uma  temática,  antes  GD  e  GTT  eram  espaços 

independentes, mas nos últimos 2 encontros decidiu-se fazer com que os GD´s 

fossem atrelados aos GTT´s.

A forma de blocos de GTT´s com os GD´s atrelados é cansativa mais funciona.



Os mutirões surgiram como forma de promover espaços menores de discussão, 

integração e também para tentar fazer com que as pessoas participassem e se 

sentissem parte da construção do encontro.

O espaço MEBio é  um espaço dentro do encontro para  discutir  sobre  a  nossa 

organização, e ele possui enfoque e público, diferente do espaço de Introdução ao 

MEBio.

As culturais deveriam ser espaços de integração mas que não durasse até muito 

tarde para garantir a participação das pessoas no dia seguinte.

As  mesas  (tema e  redonda)  são  espaços  coletivos  para  a  discussão  de  grande 

importância que devem ter sua metodologia pensada.

Túlio (UFRPE) propõe o formato de GTT que ocorreu em Viçosa, onde acontecia a 

discussão no grupo maior, depois separavam-se os mutirões para discutir e depois 

se voltava para o espaço da  plenária e se continuava a discussão sobre o mesmo 

tema.

Potiguar (UFC) lembra que não podemos atropelar os espaços, pois esse primeiro 

momento é para definirmos os espaços. 

•      Espaços que devem existir:  

- Mesa de abertura

- 2 espaços menores para discussão (GD, GTT)

- CINEBio

- Jornada

- ELO

- Mutirões

- Mesas

- Culturais



- Espaço MEBio

- Introdução ao MEBio

- Apresentação de trabalhos

•      Apresentação de trabalhos – discussão:  

Potiguar (UFC) acredita que apresentação de trabalhos é um ponto crítico, muito 

difícil  de  ser  trabalhado,  porque  temos  que  tentar  contemplar  os  estudantes 

fechados em laboratórios, mas não podemos descaracterizar o encontro.

Arthur (UFPB) é favorável a apresentação de trabalhos se a metodologia for bem 

pensada e se o trabalho estiver relacionado ao tema do encontro.

Ciro (UFMA) acha bom que ocorra a apresentação de trabalhos por abrir mais um 

espaço  para  a  discussão,  mas  concorda  que  a  metodologia  tem  que  ser  bem 

pensada.

Andréa (UEMA) diz que na UEMA esse é um assunto complicado pois eles estão 

em um impasse.

Túlio (UFRPE) considera a apresentação de trabalhos importante para as pessoas 

poderem  dizer  o  que  estão  fazendo  nas  suas  escolas,  mostrando  o  que  estão 

construindo.

Humberto (UFPE) acha bom que aconteça a apresentação de trabalhos também 

para agregar pessoas.



Jatobá (UFPE) disse que a apresentação pode acontecer se tiver uma metodologia 

apropriada.

Baunilha (UFPB) afirma que o movimento estudantil tem que disputar os espaços 

de pesquisa científica, por isso é a favor da apresentação de trabalhos mas tem 

que ser algo temático, e a metodologia tem que ser muito bem elaborada, pois 

seria interessante que não fosse apenas um espaço para exibição, deveria ocorrer 

uma discussão.

Jatobá (UFPE) considera que é importante a abertura desse espaço para que os 

projetos  de  extensão  que  não  tem  onde  serem  apresentados  possam  ser 

compartilhados com outras pessoas.

Túlio (UFRPE) diz que os trabalhos não precisam e nem devem ser acadêmicos, 

eles devem ser mais voltados para questões sociais.

Jatobá (UFPE) pergunta se já estamos preparados para fazer isso.

Baunilha  (UFPB)  acredita  que  a  apresentação  de  trabalhos  não  deve  ser  a 

centralidade  do  encontro,  e  que  cabe  a  nós  fazermos  uma  avaliação  e  nos 

organizarmos  para  não  perdermos  o  foco  e  uma  metodologia  completamente 

diferente deve ser construída para que esse novo espaço seja válido.

Ciro (UFMA) pergunta se a metodologia será realmente atrativa para o público que 

queremos atrair.

•      Ato público – discussão:  



Potiguar (UFC) considera o ato bom para compartilhar com o restante das pessoas 

o que pensamos, mas que depende da temática.

Baunilha (UFPB) acha que qualquer tema pode gerar um ato muito interessante.

Ciro (UFMA) acredita que seja melhor não colocar o ato logo na grade mínima.

SÁBADO (26/07) Tarde

Seminário de Construção Coletiva EREB/NE 2009:

• Temática do EREB:  

Potiguar (UFC) – Formação Profissional – Como se estão fazendo os biólogos deste 

país?

Cebola (UEFS)– Ciência pra que te quero? A mão que esmaga é a mesma que 

semeia.

• Discussão sobre o tema:

Baunilha (UFPB) acredita que a proposta da UFC se encaixa mais para o Seminário 

de Formação Profissional e a proposta da UEFS é mais apropriada para o encontro 

por dar margem a mais assuntos.

Túlio (UFRPE) acha que o Seminário não seria válido por ocupar um espaço que 

“não existe” durante o ano. Por fatores como falta de tempo e de dinheiro por 

parte das escolas para estarem participando de mais um evento.



Baunilha (UFPB) entende que o calendário está meio apertado, mas acredita que 

esse seminário pode ficar para o próximo ano.

Jatobá (UFPE) diz que um tema não exclui o outro, pois dentro da temática do 

Cebola também pode ser abordado o assunto de formação profissional.

Potiguar  (UFC)  considera  que  há  uma  grande  possibilidade  de  realização  do 

Seminário,  então  adotando  a  proposta  do  Cebola  estaríamos  garantindo  dois 

espaços diferentes, sendo portanto muito mais válido.

Jatobá  (UFPE)  diz  que  pode  ser  realizado  um  EREB  de  formação  profissional 

analisando a produção científica.

Baunilha  (UFPB)  acredita  que  a  discussão  sobre  o  que  é  ciência  precede  a  de 

formação  profissional,  temos,  portanto  de  discutir  primeiro  a  concepção  de 

ciência.

Ciro (UFMA) considera  o  tema  Ciência  interessante,  mas  o  mesmo  deve  ser 

delimitado, poderíamos analisar a ciência que caminha de forma paralela. E tentar 

com isso atrair as pessoas dos laboratórios.

Aprovamos, a proposta: “Ciência pra que te quero? A mão eu esmaga é a mesma 

que semeia”, por consenso.

• Metodologia:  

Baunilha (UFPB) propõe que primeiro seja discutida a metodologia pra que depois 

os espaços sejam colocados na grade.



• Discussão sobre o espaço Introdução ao MEBio  :  

Túlio (UFRPE) diz que ele pode ser construído em formato de teatro.

Potiguar (UFC) afirma que a apresentação diferenciada pode perder um pouco em 

termos de quantidade de informação, mas é um formato bem mais interessante e 

aglutinador.

Cris  (UFPE)  deu a idéia  de fazermos o teatro e depois  deixarmos cartazes com 

detalhes do MEBio.

Potiguar (UFC) sugere uma encenação da carta de princípios.

Baunilha (UFPB) acha boa a idéia da encenação/mística que direcione o MEBio.

Potiguar (UFC) acha importante que a encenação tente passar os sentimentos que 

impulsionam o movimento. E talvez tentar mostrar como o EREB é construído seja 

interessante.

Baunilha  (UFPB)  acredita  que  essa  mística  poderia  ser  realizada  na  mesa  de 

abertura. Também é importante que haja um espaço para os estudantes novos 

poderem perguntar,  esse espaço poderia durar 1 ou 2 horas.  O espaço deveria 

conter um pouco do histórico: porque surgiu, alguns momentos importantes, como 

chegamos até essa discussão sobre ciência; e um espaço com fotos e imagens do 

MEBio.

Cris (UFPE) afirma que esse deveria ser um espaço de interação para as pessoas, 

um espaço em branco, que possa ser iniciado (escrito, desenhado) por qualquer 

um.



1. Espaço de imagens e frases

2. Mística na mesa de abertura

3. Espaço de 2 horas para falar sobre a estrutura do MEBio

• Discussão sobre o Espaço MEBio:  

Este seria um espaço destinado a discussão e análise do MEBio pelas escolas, seria 

um espaço auto gestionado.

• Discussão sobre o CINEBio:  

Deve ser um único espaço. Onde fique garantido um tempo para debate, e devem 

ser garantidos uns 3 ou 4 filmes. Por exemplo:

• Eles não usam Black - tie

• A revolução dos pingüins

• Não matarás

• A ecologia

• Megalópolis

Estes filmes podem abranger os seguintes temas:

1. Educação

2. Bioética

3. Consumo/ sociedade

4. “Natural”

• Discussão sobre o ELO:  

Esse espaço serve para que as pessoas também se sintam parte da organização do 

evento,  porque  eles  mesmos  vão  poder  fazer  oficinas,  discussões  e  etc,  sem 



depender necessariamente da CO, ficando a mesma responsável por conseguir o 

espaço e o equipamento.

Cris (UFPE) pergunta como será garantida a divulgação do espaço e sugere o uso 

de blusas com a propaganda.

João (UFPE) sugere que se entregue no ônibus a programação do encontro e do 

ELO para as pessoas já irem se organizando.

• Discussão sobre a Jornada:  

Após uma breve explicação do Baunilha sobre como foi  a Jornada do EREB/PB, 

chegou-se a conclusão que a Jornada do EREB 2009 deveria sensibilizar sobre as 

mazelas da ciência. E deveria ter as seguintes características:

1. Sensorial

2. Ligada ao tema

3. Instigar para o Ato

SÁBADO (26/07) Noite

• Discussão sobre as mesas:  

Baunilha (UFPB) questiona sobre o que será abordado na mesa. E conta que na 

Paraíba foi utilizada a metodologia de painel.

Ciro (UFMA) acha melhor destrinchar melhor o tema.

Lua (UFPE) diz que o tema é muito abrangente.



Baunilha  (UFPB)  propôs  um  debate  entre  um  professor  positivista  e  um  não 

positivista.

Túlio (UFRPE) acha que o debate proposto por Baunilha seria muito proveitoso.

Cris (UFPE) sugeriu que se colocasse um palestrante falando sobre a Ciência que 

esmaga e outro sobre a que semeia.

Baunilha  (UFPB)  fez  uma  pequena  explanação  sobre  a  diferença  entre  mesa 

redonda e mesa tema.

Humberto (UFPE) pergunta o que seria uma Ciência que esmaga.

Potiguar (UFC) diz que é importante achar uma seqüência lógica de como trabalhar 

as mesas é bom que se pensem elementos básicos da mesa de abertura e depois 

das outras mesas.

Ciro (UFMA) ainda acha que o maior problema é que o tema é muito amplo.

Túlio (UFRPE) se desespera: A GENTE TEM QUE RESOLVER A ÊNFASE DO TEMA.

Jatobá (UFPE) acha que um ponto a ser discutido deve ser a formação profissional. 

          Túlio (UFRPE) afirma que a proposta de Cebola já tem esse enfoque na formação    

profissional.

Baunilha (UFPB) diante do impasse retoma a discussão da tarde sobre quais seriam 

os conceitos de ciência.



Renata (UFPB) pede esclarecimento sobre o tema.

Baunilha  (UFPB)  problematiza  o  caminho da  ciência,  afirmando  que não  existe 

ciência boa nem ruim.

Potiguar (UFC) levanta questionamentos como: Qual o conceito de ciência? Porque 

não discutimos o objetivo da ciência? Pra que serve a ciência? Quais os benefícios 

e críticas sobre a ciência? Até que ponto nossas pesquisas servem a sociedade? 

Quais as ideologias por trás da ciência?

* Após algumas discussões sobre a ciência retomamos a discussão sobre as mesas.

Lua (UFPE) sugeriu que chamássemos cientistas e discutíssemos as potencialidades 

e usos dessas pesquisas.

Baunilha (UFPB) propõe discussões sobre a parcialidade ou não da ciência.

* Ao chegarmos num ponto de total indecisão, Túlio polemiza se ficaremos com o 

mesmo tema.

Decidimos então que o tema é consenso, temos que definir apenas a temática das 

mesas e é isso o complicado.

Jatobá  (UFPE)  sugeriu  que  existissem  2  mesas  tema,  uma  sobre  ciência,  com 

exposição dos pontos de vista e propostas e outra sobre formação profissional.

Ciro  (UFMA)  explica  que  o  1º  tema  deve  discutir  sobre  o  caráter  da  ciência 

(parcialidade x  imparcialidade),  ressaltando que ela  não deve contribuir  para  o 

caos mas sim para o progresso da humanidade.



Potiguar (UFC) questiona: Ciência para que ciência? Qual a relação da ciência com 

nosso plano de desenvolvimento econômico?

Baunilha  (UFPB)  crê  que  um  debate  sobre  o  que  é  ciência  e  qual  seu  plano 

ideológico seria muito bom.

Atuação e formação profissional daria mais certo como uma mesa redonda.

Túlio (UFRPE) propõe uma discussão sobre currículo, abordando o que o mercado 

produtivista está exigindo do biólogo hoje em dia.

Potiguar (UFC) sugere a relação antagônica entre o tripé como tema de discussão.

Baunilha (UFPB) propõe que uma das perguntas seja: A quem serve a ciência?

*  O  tema  seria  então  trabalhado  enquanto  se  discutiam  3  perguntas  e  só 

posteriormente seria trabalhada a atuação e formação do biólogo.

1. O que é ciência?

2. Qual seu plano ideológico?

3. A quem serve a ciência?

O  debate  passou  a  residir  no  fato  da  possibilidade  de  os  dois  palestrantes 

tendenciarem para a mesma opinião.  Na conclusão foi  observado que existiam 

divergências suficientes para se ter um debate que não conduzisse a uma mesma 

visão.

Indicou-se ainda que se deve utilizar a criatividade biológica de BOB (UEPB) para 

tornar mais atrativa a aparência dos espaços.

Após a decisão da primeira mesa, partimos para a segunda:

Baunilha (UFPB) propõe que se discuta a formação, avaliando a universidade em 

seu tripé, além de uma análise de currículo.



Seria interessante ter um estudante participando dessa mesa.

DOMINGO (27/07) Manhã

• Seminário de Construção Coletiva EREB 2009:  

• Retomada da discussão sobre a mesa redonda:  

A mesa seria no formato de exposição e não debate, teria como temas: formação, 

universidade,  tripé  (ensino,  pesquisa  e  extensão)  e  currículos.  Contaria  com  a 

participação de 3 pessoas:  1 pessoa para falar  de ciência na universidade e no 

tripé,  alguém para falar  sobre o currículo e um estudante  para falar  sobre sua 

formação e a importância do movimento estudantil nela.

• Discussão sobre GTT:  

Túlio (UFRPE) afirmou que quer fazer um GTT sobre ética profissional, mas atentou 

para o fato de as discussões serem bem encaminhadas para evitar a dispersão já 

que é um tempo bastante curto.

Baunilha (UFPB) acha que os grupos devem discutir no mínimo 40 minutos e que 

os facilitadores devem estar bem sintonizados, para isso é necessário que seja feito 

um curso de formação de facilitadores. Para definirmos os GTT´s as discussões que 

podem ocorrer dentro do tema tem que ser avaliadas.

Jatobá (UFPE) pede esclarecimento em relação ao número máximo de GTT´s.



Baunilha (UFPB) diz que só é bom não serem muitos e que sua metodologia tem 

que ser bem trabalhada, afirma ainda que não sabe se será válido ter um espaço 

de GTT dividido em dois dias.

Túlio (UFRPE) considera mais interessante ter espaço dividido para que ele possa 

englobar as discussões marginais.

Potiguar (UFC) acredita que é possível garantir apenas GTT, sem GD, se ele for bem 

baseado nas mesas.

Baunilha (UFPB) disse que essa metodologia de 2 dias de GTT vai depender muito 

do facilitador e que ele ainda acha melhor deixar o espaço em um mesmo dia. 

Porque, em Feira de Santana essa proposta de dias diferentes não deu muito certo.

Jatobá  (UFPE)  acredita  que  se  existirem  dois  espaços  de  GTT,  se  formará 

automaticamente um espaço de GD e outro de GTT.

Túlio (UFRPE) continuou defendendo a idéia de 2 dias.

Humberto (UFPE)  afirmou ter  medo de o EREB ficar  muito longo por se tentar 

garantir tantos espaços.

• A discussão perdeu um pouco o foco.

Baunilha (UFPB) desejava que a mesa fosse antes do GTT, já Túlio (UFRPE) queria 

que fosse exatamente o contrário, GTT antes das mesas.

Baunilha (UFPB) afirmou que o GTT em dois momentos funcionaria da seguinte 

forma: no 1º dia ocorreria a discussão e no 2º dia os encaminhamentos.



* Chegamos a um consenso de que o GTT deveria ser em dois dias.

• Áreas temáticas específicas do GTT:  

•

Baunilha (UFPB) propôs que se escolhessem áreas mais gerais dentro do tema que 

se queiram abordar para só depois serem retirados os GTT´s.

Túlio (UFRPE) sugeriu o tema Bioética.

Potiguar (UFC) indicou o tema Formação.

Baunilha (UFPB) propôs o tema Produção Científica

Jatobá (UFPE) disse querer trabalhar com o tripé da universidade.

Baunilha (UFPB) sugeriu monocultura

Túlio (UFPE) indicou Agroecologia

Potiguar (UFC) falou de política agrária.

Baunilha (UFPB) diante de tantas idéias achou melhor que se escolhessem 3 áreas 

temáticas para serem destrinchadas depois em no máximo 12 GTT´s. As escolas 

ficariam  responsáveis  pela  retirada  de  nomes  para  os  GTT´s  que  serão 

apresentados em um próximo encontro.

Áreas:

1. Parcerias público-privadas



2. Ciência e Sociedade

3. Movimento Estudantil

• Discussão sobre os mutirões:  

Potiguar (UFC) deseja que os mutirões funcionem como espécies de GD´s.

Túlio (UFRPE) quer que os mutirões sejam divididos em grupos e subgrupos.

Baunilha (UFPB) acredita que um bom número de pessoas em grupo de discussão é 

de 20 pessoas.

Humberto (UFPE) teme que se formem grupinhos fechados.

Jatobá (UFPE) considera essa divisão em grupinhos natural, mas acha que esses 

grupos serão mais diversificados com a organização dos mutirões.

Baunilha (UFPB) disse que o mutirão deve ser pensado além das mesas, que tem 

que se analisar qual o real objetivo desses mutirões.

• Quando se reunir novamente?  

A data não pôde ser retirada imediatamente, uma das propostas é de um encontro 

no ENEB onde mais escolas estarão presentes.

Então ficou encaminhado que as escolas discutiriam pela lista para decidir a data 

do próximo COREBio extraordinário  e que seria  responsabilidade da AR fazer  e 

enviar a convocatória para esse próximo encontro.



• Grade EREB/NE 2009:  

Data/Hora 1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia

MANHÃ

TARDE

C
R
E
D
E
N
C
I
A
M
E
N
T
O

   CAFÉ      CAFÉ        CAFÉ

Mesa tema
GTT

Painel
GTT

 ALMOÇO   ALMOÇO   ALMOÇO

Introdução
ao

MEBio

Painel

Mesa
Redonda ELO

   JANTAR    JANTAR    JANTAR    JANTAR
NOITE

Mesa de
Abertura

Cultural

CINEBio

JORNADA Espaço
MEBio

Cultural Cultural

• Avaliação do COREBio extraordinário:  

Túlio (UFRPE) considerou muito válido o espaço, porque teve um grupo de pessoas 

novas e com umas idéias boas que começaram a trabalhar e a dialogar e que é 

possível se construir algo de qualidade.

E mesmo sem nada pronto conseguimos construir boa parte das coisas.



Potiguar (UFC) relatou o medo que sentiu na sua escola quando viu que muita 

gente não estaria participando do COREBio, mas decidiu enfrentar as adversidades 

e a experiência foi muito construtiva, porque deu pra sentir que quando as pessoas 

se interessam e participam as coisas acontecem.

Jatobá (UFPE) revelou que Cris (UFPE) decidiu fazer o COREBio e que o restante do 

grupo teve muitas dificuldades porque as pessoas sumiram, mas depois voltaram e 

tudo começou a dar certo.

Achou o fato de as pessoas dormirem e se reunirem em um mesmo lugar um fator 

positivo, porque serve para integrar e na hora das discussões até parece mais fácil.

Ciro (UFMA) achou interessante a auto organização e o fato de as escolas terem 

suas idéias por já terem debatido.

Arthur  (UFPB)  considerou  a  nova  experiência  bastante  proveitosa,  porque 

aprendeu bastante no espaço.

Renata (UFPB) repensou muitas coisas depois que participou das discussões.

Baunilha (UFPB) ressaltou que houve uma grande diferença entre o COREBio/CE e 

o COREBio/PE. Avaliou que houve uma quebra, já que boa parte das pessoas mais 

antigas no movimento se formou e um novo ciclo teve que começar.

Considerou o espaço muito bom e proveitoso para a renovação e construção do 

MEBio.

E salientou, ainda, que é preciso estudar e avaliar as nossas falhas.

As pessoas não sabiam como era o espaço mas aprenderam bastante. Contou que 

a AR também teve medo devido a ausência da UFRPE, mas percebeu que a UFPE 

vai ajudar na construção do EREB.



Disse que temos que contar com o apoio dos mais velhos no movimento mas que 

também devemos ter consciência de que  quem vai construir o MEBio daqui pra 

frente somos nós.

Humberto (UFPE) teve medo de tudo dar errado mas decidiu apostar para ver no 

que dava e gostou do que viu. Aprendeu muito, melhorou sua visão política e já 

tem uma idéia melhor de como funcionam os espaços.

Andréa (UEMA) avaliou o espaço como muito positivo, porque serviu inclusive para 

fechar  alguns  pontos  do ENEB,  além de lhe proporcionar  um engrandecimento 

pessoal massa.

*   Foi aprovado por consenso que a AR pagasse R$ 47,00 (quarenta e sete reais)   

para custear uma parte das despesas do COREBio extraordinário.

Feito isso o espaço foi oficialmente declarado encerrado.

 




