
COREBIO EXTRAORDINÁRIO OCORRIDO NO DIA 18/09 DURANTE O XXIX ENCONTRO 
NACIONAL DOS ESTUDANTES DE BIOLOGIA 

 
ESCOLAS PRESENTES:  
BAHIA: UEFS 
PIAUÍ: UESPI 
SERGIPE: UFS 
ALAGOAS: UFAL 
PERNAMBUCO:  UFPE 

UFRPE 
FUNESO 

PARAÍBA: UFPB 
UEPB – Campus I 
UEPB – Campus V 
UFCG 

MARANHÃO: UFMA 
UEMA – São Luís 
UEMA - Imperatriz  
CEFET 
CEUMA 

CEARÁ: UFC 
UECE – Fortaleza 
UECE - Quixadá 
URCA 

 

 
� Corebio proposto para a discussão do espaço de apresentação de trabalho e da realização 

do ato no XVIV EREB que será realizado em PE. 
 
Foi preciso uma retrospectiva do EREB e seus espaços devido a grande quantidade de gente nova 
no espaço. 
 

• Felipe Baunilha [UFPB] fez uma introdução sobre o EREB e o COREBio de PE para a 
construção do EREB 2009 e dos materiais produzidos.  

 Materiais prontos: manifesto da lei de concessão de florestas [UEFS], texto sobre educação 
e fundações [UFC]. 
 Materiais pendentes: cartilha sobre a transposição do rio São Francisco [UFPB], GTP sobre 
o sucateamento das licenciaturas [UFAL] e cartilha sobre ONGs [UEPB]. 
 

• Falou da intenção do tema do próximo EREB: “Ciência pra quê te quero? A mão que esmaga 

é a mesma que semeia.” E fez um repasse sobre a nova proposta dos espaços do encontro, 
como: apresentação de trabalho; a retirada dos GDs; a divisão dos GTs em dois momentos e 
a jornada.  

• Impasse sobre a apresentação de trabalhos e a necessidade de que a produção científica 
seja modificada e mais voltada para a sociedade em si. 
 

• Túlio [UFRPE] ressaltou a importância sobre o que é o EREB, COREBio. 
• Cebola [ex-UEFS? X~] explanou sobre a diferença entre esses espaços e a sua importância. 

 
Fez-se uma rodada de apresentação dos participantes. 
 

• Bau fez uma repasse sobre as estruturas da ENEBio. 
•  Mariana [UEFS] falou sobre o CFPBio.  Tema: Sociedade e Organização Política: O lugar do 

meio ambiente num projeto de transformação da realidade. Data: 15 a 20/11; no 
Assentamento El Dourado (MST); preço: no máximo 15 reais.   
 



Foi decidido comentar sobre as atividades tiradas na plenária final do último EREB, As 
cartilhas supracitadas, os GTps Extensão popular [UESB], Raça [UEFS], Gênero e 
sexualidade [UFS]. 

• Pel coloca a importância de se fazer uma retrospectiva da construção do EREB 2008 
• Bau o fez 
• Pel complementou e falou sobre a pauta da Agroecologia do EREB e da participação no ERA 

e EIV e o indicativo da formação do GTP sobre Agroecologia. 
 
As escolas presentes fizeram um repasse sobre como estão os encaminhamentos do EREB e a 
situação nas escolas.  
 
Clima trash na biologia! Todo mundo desmobilizado! 
 
 
Como o COREBio  em PE não foi suficiente para discutir todos os espaços, voltou-se a discussão 
sobre apresentação de trabalhos e ato.  
 

• Bananinha [UFS] falou que não foi discutido nada na escola e nem tem uma sugestão 
fechada, mas pensou que seria algo em um espaço público para desenvolver a oralidade e 
de ser temas relacionados a recursos hídricos, ambiente... 

• Júlio [UFC] propôs, a exemplo do I Encontro de experiências estudantis da UFC, que fosse 
um momento em que as atividades realizadas por CAs, DAs e Coletivos fosse expostas,  mas 
não pensou em como seria a apresentação em si. 
 
Foi proposto que cada estado se reunisse e conversasse sobre esses espaços. 
 

• MA - já que a intenção é fazer o contraponto com a ciência com a ciência que é feita o 
pessoal pensou em retirar os painéis e ter relação com o tema, mas relacionando-o com a 
extensão e comunidade. A apresentação seria como o estudante fez o trabalho e como a 
comunidade contribuiu. A avaliação deveria ir além da CO e sim, com os estudantes recém 
formados do ME e professores ligados ao ME, movimento sindical para relacionar com a 
comunidade.   Sobre o ato, a UEMA é a favor e que durante este sejam utilizadas expressões 
artísticas; peças com relação ao tema. 

• CE e PI – não teve consenso sobe o ato. É preciso repensar a metodologia do ato do EREB-
JP. “Se não tiver diálogo com a sociedade não vale a pena.” Precisam de mais tempo para 
pensar na questão dos trabalhos. 

• AL e BA – Não consideram o ato público viável porque o ME não tem amadurecimento 
nenhum para isso. Em relação aos trabalhos, acham que deve abarcar qualquer tipo de 
pesquisa científica, receberia os projetos e encaminharia a uma comissão (prof. militantes) 
para selecioná-los. A apresentação seria oral, dividida por temática, simultânea.  

• SE – defende que tenha o ato público, mas não concorda em aumentar mais um dia na 
grade. Se for pra aumentar os dias prefere que cancele o ato. Avaliam a nossa pobreza de 
linguagem, como no ato da PB, e que o ato seja construído com outras organizações como 
CPT, MST e que promova a aproximação com a sociedade. É interessante que o ato seja 
casado com a jornada e que o espaço de avaliação seja curto.   
Importante entrar em contato com cursos que já tem apresentação de trabalho para saber 
como se deu isso e que esse espaço seja de experiência (sem ter banca e sem se importar 
com certificados e ser algo burocrático da ciência). Saber da avaliação dos outros cursos e 
que o encontro não perca o caráter revolucionário.  

• PE – coloca a dificuldade em se fazer um ato devido ao esvaziamento durante o período da 
semana santa.  A apresentação de trabalho poderia entrar na extensão e movimentos 
estudantis em dois momentos: 1° apresentação dentro da universidade sobre o ME [?] e 2° 
seria uma apresentação em público; oral e que não daria para ser em 2h como proposto e 
por ser ao ar livre já poderia ser o ato. Avaliação entre os que apresentaram.  

• PB – o ato não deveria ser retirado, mas que há a problemática de se aumentar mais um dia 
por questões estruturais. Ato sobre as bandeiras da ENEBio.  Os trabalhos seriam divididos 
por temáticas e serviriam com troca de experiências. Encaminha a proposta do grupo de 
trabalho sobre a metodologia da apresentação de trabalho.    



• CE – reforçou a importância do ato no encontro e de utilizá-lo como ferramenta para 
mostrar a população essa universidade e a produção do conhecimento científico que não 
privilegia a sociedade. 

 
 

• Potiguar [UFC] propõe “produção do conhecimento científico como ferramenta da 
emancipação humana”. Trabalhos que visem a reavaliação da educação, agroecologia. O ME 
avaliaria e seria sem premiações.  

• Allysson [UEPB] sugere que a apresentação de trabalho tivesse a temática ME. Sendo 
assim, a universidade seria construída nos 4 pilares: ensino, pesquisa, extensão e 
movimento estudantil.  

• Pel diz que temos que pensar numa metodologia, considerando a proposta, a intenção, 
validade, e que estas estejam ligadas às bandeiras de luta da ENEBio.  

 
Entra-se em uma discussão sobre o caráter do conselho, porém devido a ausência de carta 
convocatória, atas de posse... o COREBio é apenas consultivo.  

 
Impasse sobre a continuidade da discussão. Apesar de consultivo, colocou-se para a votação.  

 
Proposta 1: A UFPB propõe a formação de um GT com diferentes escolas para pensar em toda a 
metodologia dos trabalhos e que poderia haver contribuições pela lista da AR e que a data limite 
para a apresentação da proposta e o final dessa discussão fosse no CFPBio – NE. 
Proposta 2: A UEFS propõe que as escolas coloquem as propostas na lista da AR e se defina uma 
data limite para isso. A CO que ficaria a cargo de ver as sugestões e fechar a metodologia.                          

 
 

Pausa para tentativa de consenso entre as escolas.  
 

A UEFS retira a proposta e fica fechado a formação de um GT para a apresentação de trabalhos.  
 

As pessoas que se prontificaram a participar do GT são:  
 
Guinho [UFS] wagner_ecotur@hotmail.com;  
Cecília e Potiguar [UFC] cecilia.feitozak@gmail.com - pafurada@yahoo.com.br;  
Cris [UFPE] cristinacalheiros@yahoo.com.br;  
Arthur [URCA] arthur-f87@hotmail.com – 88 88095290;  
Giuliane [UECE-Fort.]  giu_cja.@hotmail.com – 86 8868 7187;  
Raíssa [UFRPE] raissakmst@yahoo.com.br;  
Fernando [FUNESO] ivesfernando27@hotmail.com – 81 88279304 ;  
Artur [UEFS] artlucchese@hotmail.com,  
Bianca [UFPB] biancanobrega@hotmail.com,  
A UEMA também se prontificou a participar do GT, mas não me passou o nome.                                
 
 
 

 
                              
 
   
 
 


