
RELATORIA DO VII COREBIO/NE 
 
 

Realizado na Universidade Estadual de Feira de Sant ana - BA, entre os 
dias 21 e 22 de novembro de 2008 

 
Presentes: Dayse (UEMA), Calouro (UEFS), Raíssa (UFRPE), Fernando 
(FUNESO), Magú (UESB), Anne (UFPE), Potiguar (UFC), Elkiaer (UEFS), 
Cecília (UFC), Samadhi (UEFS), Carol (UFS), Bianca (UFPB), Baunilha 
(UFPB), Fabíola (UFPB), Cebola (UEFS), Andreia (UEMA), Lorena (UFMA)  
 
Pauta aprovada: 
1. Repasse da C.O 
2. Fechamento dos espaços na grade do EREB pendentes do  COREBio/PE 
(Mesas e GTTs) 
3. Apresentação de Trabalhos – apreciação da proposta realizada pelo GT 
Metodologia 
4. Ato público 
5. Grade do EREB/2009 
6. Outras discussões 
 
[os encaminhamentos estão destacadas em vermelho] 
 
1. Repasse da C.O. do XIX EREB/NE 
 
(Raissa-UFRPE)  
• A C.O. está esvaziada. Raissa se coloca sozinha nas articulações. O Centro 

Acadêmico não se organizou em torno da construção do EREB ainda. 
Conta com parcerias ainda pouco firmes: a FEAB, alguns estudante do 
curso. 

• (Fernando - FUNESO) Comenta da importância da mobilização também nas 
escolas particulares. Informa que já está tentando fazê-la, mas atribui à 
desmobilização na FUNESO a pouca atuação da CO. 

• Em uma conversa com o chefe de departamento, acha viável que o 
encontro aconteça nas férias ou durante um feriado. Portanto, avalia que a 
melhor data é entre 08 e 12 de abril de 2009. 
A princípio fica fechada a data do XIX EREB/NE – de 08 a 12 de abril de 
2009, caso não haja modificações na grade do encontro 

• Com relação à estrutura, Raissa coloca que há estrutura suficiente de 
banheiros, salas, auditórios e área de camping. Apesar disso, coloca da 
necessidade de estabelecer um limite nas inscrições e algumas outras 
problemáticas: o R.U está fechado, e provavelmente assim ficará até a data 
do encontro, há poucas salas possuem projetor multimídia. 



• Acha ainda, que só dá para correr atrás da estrutura, reservar os espaços, 
apenas quando o Projeto do encontro estiver pronto. Afirma que não o fez 
ainda por não ter elementos suficientes para fechá-lo. 

[Até então, a companheira da UFPE não havia chegado ao Conselho para 
fazer o repasse de sua escola] 
 
Finalizado o repasse, inicia-se a discussão: 
(Cecília – UFC) Questiona sobre quais rumos devemos tomar na construção 
desse EREB, dada a desmobilização na escola sede e diante da problemática 
realidade do MEBio, onde temos poucas escolas mobilizadas de fato, com 
condições reais de fazer passadas e contribuir com a construção? 
 
(Raissa – UFRPE) Imagina que algumas atividades devem ser feitas o mais 
rápido possível, mas reafirma a urgência de se ter o projeto pronto para que a 
construção comece. 
 
(Baunilha – UFPB) Acredita que a CO esteja trabalhando numa ordem inversa. 
Coloca que muitos elementos já foram colocados para que o projeto seja 
realizado. Inicialmente, o projeto precisa conter mais as informações sobre as 
necessidades estruturais do encontro, já que este terá o objetivo de conseguir 
articular a reserva dos espaços, de conseguir patrocínios. A CO precisa ser 
mais autônoma. Coloca a preocupação com a mobilização e em organizar o 
encontro em tão pouco tempo. 
 
(Bianca – UFPB) Dados os elementos que já se tem para escrever o projeto do 
EREB, já que a CO está com dificuldade nessa construção, a UFPB pode 
ajudar, pontuando, em outro momento, os tópicos que são importantes ter no 
Projeto. 
 
(Potiguar – UFC) Esclarece que nesse momento, a função da CO é 
sistematizar a estrutura e pensar no Projeto. Alerta para o tempo de construção 
e para a urgência da CO assumir e se apropriar do seu papel. Apresenta a 
inquietação de não saber, na realidade, se a CO está visualizando a execução 
de suas tarefas. 
 
(Baunilha – UFPB) Coloca que a sistematização de como irá acontecer a 
mobilização nas escolas que formam a CO é uma questão que precede a 
execução das tarefas. Juntar todo mundo que está envolvido na construção 
para uma reunião geral. Questiona a UFRPE de como enxergam as 
possibilidades reais de isso acontecer. 
 
(Raissa – UFRPE) Tentou fazer essa reunião, mas foi esvaziada. Acha que 
ainda dá para fazer, mas precisa de ajuda para planejar a metodologia para 
essas reuniões. 



 
(Cecília – UFC) É importante que a CO trabalhe em cima da possibilidade real 
da construção do encontro, dividindo comissões e, paralelamente, construa as 
discussões metodológicas. Nesse segundo ponto, entra a atuação das outras 
escolas. Coloca como urgente a construção do site. 
 
(Dayse – UEMA) Chama a atenção para a urgência de correr atrás de 
patrocínios. 
 
(Bianca-UFPB) Importância dessa apropriação da construção se dê em todas 
as escolas, principalmente as que estão mais próximas, UFPB/AR, UFC. 
 
 Fica encaminhada uma reunião geral com CO do XIX EREB/NE, a partir 
da dinâmica das escolas, marcar uma data para a AR fazer uma passada na 
UFRPE. 
 
2. Fechamento dos espaços na grade do EREB pendente s do 
COREBio/PE (Mesas e GTTs) 
 Cecília faz esclarecimentos de quais foram os espaços já discutidos no 
COREBio/PE, a partir da leitura da relatoria. 
� A princípio, foram discutidos os focos que serão dados em cada MESA do 

encontro. 
1. Mesa tema: discussão sobre ciência. Abordagem filosófica e histórica. 
2. Mesa redonda: discussão sobre formação e atuação profissional do 
biólogo. 
 

(Ane – UFPE) Propõe que seja incorporada a discussão sobre Lei de 
Biossegurança, Lei de Inovação Tecnológica e a Lei Arouca. 
 
Assim, foram elaboradas duas propostas distintas e colocadas em votação: 
*proposta 1: Remanejar o debate sobre ciência para o espaço da mesa de 
abertura, utilizando de metodologias mais lúdicas. Na mesa tema um apanhado 
histórico filosófico sobre ciência  e na mesa-redonda, a discussão sobre as 
Leis. 
*proposta 2: Manter a mesa de abertura para falar sobre a estrutura do 
encontro, a mesa tema sobre ciência e na mesa-redonda sobre formação dá o 
enfoque na formulação e aplicação destas Leis e se criar um GTT específico 
sobre elas para que o assunto seja aprofundado. 

 
Por contraste visual, venceu a segunda proposta: 
 Manter a mesa de abertura para falar sobre a estrutura do encontro, a 
mesa tema sobre ciência e a mesa-redonda sobre formação do biólogo, dando 
o enfoque também na formulação e aplicação das Leis de Biossegurança, de 



Inovação Tecnológica e Lei Arouca. Além disso, se criar um GTT específico 
sobre elas para que o assunto seja aprofundado. 
 
� Discussão e deliberações sobre os GTTs 
 
(Cecília – UFC) Faz um repasse dos grandes eixos que foram pensados no 
COREBio/PE. A partir destes, a idéia é destrinchar os temas dos GTTs. São 
eles: Movimento Estudantil, Ciência e Sociedade, Políticas públicas e privadas. 
 
(Bianca – UFPB) Relembra que, já que os GTTs são espaços que encaminham 
propostas para a plenária final, é importante incorporar temas que já são 
bandeiras de luta do MEBio, como Transposição do Rio São Francisco, 
Agroecologia e Lei de Concessão de Florestas. 
 
(Ane – UFPE) Sugere a realização de um GTT que englobe discussões sobre 
Educação Ambiental, Permacultura e Ecopedagogia. Acrescenta que há um 
grupo forte em Pernambuco que trabalha e discute ações ligadas as Agendas 
21. 
 
* Incorporar a discussão sobre a produção acadêmica dos estudantes 
permeando todos os GTT’s; 
* A discussão sobre Movimento Estudantil e as atividades do MEBio serão 
abarcadas pelo Espaço MEBio e Introdução ao MEBio; 
 
GTT’s: 
1. Políticas Ambientais (Unidades de Conservação, APAs ...): discussão 

sobre o modelo de conservação/preservação da biodiversidade adotados 
pelas medidas governamentais. Como se dão as parcerias público/privadas. 
Englobar a discussão sobre a Lei de Concessão de Florestas. 

2. Transgênicos (Lei de Biossegurança):  conceituação. Evolução do uso 
dos transgênicos. Relação entre o setor produtivo, agricultura (agronegócio) 
e transgênicos. Lei de Biossegurança. O papel da universidade no 
desenvolvimento tecnológico da transgenia. 

3. Transposição do Rio São Francisco (Privatização das águas): semi-
árido e conceito de seca. Histórico da elaboração do projeto. Relação entre 
indústria/ interesse popular/governo. Conflitos sócio-ambientais. 

4. Marxismo e Meio Ambiente : Leitura da teoria marxista da relação 
homem/meio natural. Movimentos ambientalistas e organizações populares 
em defesa de pautas ambientais e a relação com a teoria marxista. 

5. Agrocombustíveis x Soberania Alimentar  
6. Agroecologia:  contrapor com o modelo do agronegócio. Pontuar em que 

contexo surge o movimento agroecológico. Agroecologia como ferramenta 
de lutas emancipatórias, relacionando-a com a atuação do movimento 
estudantil. 



7. Educação e Ambiente  
8. Educação reprodutora x educação emancipatória  
9. Extensão popular e movimentos sociais: formas de atuação/diálogo da 

universidade junto á comunidade. Como se dá a relação com os 
movimentos sociais, como trazê-los para o espaço acadêmico? Pontuar o 
que de fato caracteriza a extensão popular. 

10. Lei de Inovação tecnológica:  Produção científica e autonomia universitária 
11. Bioética  
12. Sucateamento das licenciaturas: produção científica e o currículo das 

licenciaturas (pesquisa em educação). Mercantilização do ensino. 
 
* A CO irá pensar nos nomes para facilitar os espaços. 
* As sugestões de outros estados devem ser colocados na lista da Articulação 
Regional 
 
3. Apresentação de Trabalhos – apreciação da propos ta realizada pelo GT 
Metodologia 
 
(Cecília – UFC) Contextualiza a criação do GT Metodologia como uma 
deliberação do COREBio/MA (ocorrido durante o ENEB/MA). Vem casada com 
a proposta de tema para o EREB sugerido pela UEFS. O papel do GT era de 
elaborar uma proposta de metodologia para a apresentação de trabalhos no 
encontro (proposta lançada pela UFPE no COREBio/CE). A partir de reuniões 
virtuais, foram traçados os objetivos do espaço, os eixos nos quais os trabalhos 
enviados serão encaixados, o formato da apresentação dos resumos. Porém, 
esclarece que muitos pontos ainda não foram fechados, tais como: o papel da 
comissão científica,  o número de trabalhos que a estrutura do encontro pode 
abarcar (a proposta é de que só possa ser aceito até 60 trabalhos), entre 
outros que ficam claros com a leitura da proposta. 
 
[Leitura da Proposta] 
 
(Baunilha – UFPB) A limitação do aceite dos trabalhos está intimamente 
atrelada a elaboração de um juízo de valor sobre eles. Acha que vale a pena 
abrir sem limitações. O que limitaria seria a questão técnica e coerência na 
argumentação do trabalho, avaliados pela comissão científica. 
 
(Cebola – UFES) Questiona os critérios de escolha apresentados por Baunilha. 
Chama para que se leve em consideração o tempo das apresentações e o 
horário reservado na grade. São limitações reais de ordem estrutural. Alerta 
ainda para o planejamento do livro de resumos. 
 
* Será distribuído para cada Escola um livro de resumos impresso e uma 
versão digital para cada encontrista que apresentar trabalho.  



 
� O impasse gira em torno de: ou limitar o número de apresentações ou fazer 

várias sessões de apresentações simultâneas, impedindo que um 
encontrista possa assistir todos os trabalhos que gostaria. 

 
(Cebola – UEFS) Propõe que se abra o número de apresentação de trabalhos. 
A comissão científica avalia qual será apresentado de forma oral e incorpora a 
apresentação em formato de painel. 
 
(Felipe – UFPB) O formato de painel pode ser um espaço esvaziado. Não há 
discussão em torno da produção científica, o que pode fazer com que o espaço 
não atinja seu objetivo. 
 
(Cebola – UEFS) Coloca que o papel da comissão científica é de cortar os 
trabalhos que estejam sem estrutura e organização. Ressalta que é importante 
tomarmos consciência que esse esvaziamento da discussão se dá não por 
problemas na metodologia dos espaços, mas sim pela falta de uma cultura 
política de apreciação e discussão dos trabalhos acadêmicos. 
 
[As escolas tem um tempo para debaterem a questão internamente e fazerem 
proposições para a resolução do impasse] 
 
Proposta da UFPB para a metodologia do espaço de apresentação de 
trabalhos no EREB – Reunir os estudantes na plenária antes de encaminhar 
para as apresentações orais e painéis. Nesse espaço haverá uma 
problematização do caráter da produção científica hoje. Organizar os horários 
para que os espaços de apresentações orais e painéis não sejam paralelos. Ao 
final do turno, orientar os coordenadores de mutirões para realizarem o 
feedback da discussão nos grupos. 
Sendo assim, tem-se: 
*30 min de problematização inicial 
*2h e 30min de apre. orais -  5 eixos para apresentação de trabalhos, com 8 
trabalhos por eixo [40 trabalhos], sendo  10 min para cada apresentação e 10 
min para discussão  
* 1h  para a apresentação dos painéis 
 
� Após algumas sugestões, foram retirados encaminhamentos [por consenso] 

I. Só será permitido o envio de um trabalho por autor; 
II. Calendário de inscrição de trabalhos: 
20/12 a 06/03_ inscrição de trabalhos 
07/03 a 20/03_ prazo para a comissão científica devolver para correção dos 
trabalhos e divulgação do formato da apresentação 
27/03_último prazo para envio de trabalhos corrigidos para a CO 



III. Comissão científica formada por professores que tenham um histórico de 
militância [considerar o caráter formulador do professor/a] Os nomes serão 
decididos na lista da Articulação Regional. Mandar sugestões com a 
descrição do professor/a, indicando para qual eixo ele/ela é mais 
apropriado, até o dia 10/12. 
IV. Eixos: (1) Educação; (2) Biodiversidade; (3) Biotecnologia e Biologia 
molecular; (4)Saúde; (5) Estudos Ambientais; 

 
(Ane – UFPE) Coloca a proposta discutida na UFPE que concilia a “turistagem” 
dos encontros com a participação política e ainda faz com que a CO acumule 
um dinheiro em cima desses encontristas: construir vivências em pontos 
turísticos de Recife, levando “guias” que faça a reflexão dos problemas 
ambientais e depois da discussão liberar para as atividades turísticas. 
 
(Baunilha – UFPB) Acha complicado. Coloca que não vai ser legitimando os 
espaços de “turistagem” que iremos construir uma política de participação dos 
encontros. É preciso ter uma postura mais dura diante desses encontristas, 
deixando claro o quanto que eles são irresponsáveis por usarem dinheiro 
público para usufruto próprio. Sem contar na energia que toda a CO gasta para 
pensar todos os espaços de modo a solidificar o MEBio. 
 
(Cebola – UEFS) Apesar de concordar que de fato deva haver um espaço livre 
na grade do encontro, coloca os argumentos pelos quais as vivências foram 
retiradas da grade [espaço que foi avaliado como ineficiente diante de seu 
objetivo: sensibilização dos encontristas, além de valorizarem o turismo 
inapropriado] e de como reintroduzir esse espaço seria problemático. Acho 
ainda que a chamada para esse espaço livre deve ser algo que problematize o 
ônus dessas posturas para o encontro e para o MEBio de uma forma geral. 
 
[Ane retira a proposta] 
 
4. Ato público 
 
-Cecília (UFC): pontuou que a UFC discutiu a importância de se ter um ato 
público, uma vez que avaliavam que os estudantes estariam desacostumados 
a 'irem para as ruas'. Pontuou ainda a necessidade deste dialogar com a 
população. 
 
-Samadhi (UEFS): colocou que sua temática não necessariamente deveria 
estar atrelada ao tema do encontro. O ideal é que estivesse, mas caso não, as 
escolas deveriam garantir a formação dos estudantes sobre o tema do ato 
anteriormente ao encontro, para que as pessoas estivessem esclarecidas 
sobre o assunto. 
 



-Ane (UFPE): a proposta da UFPE era de fazer um ato em vários 
supermercados ao mesmo tempo. Os erebianos estariam divididos entre esses 
supermercados. Eles estariam acontecendo concomitantemente. 
 
-Samadhi (UEFS): colocou que o ato público era da entidade, não das pessoas. 
Assim achava interessante que se desse peso a uma só manifestação, para 
que esta inclusive tivesse uma maior repercussão. Além disso, a organização 
de apenas um ato já seria bastante difícil, vários ao mesmo tempo então, 
poderiam se tornar muito mais complicado para a comissão organizadora dar 
conta. A temática ainda deveria girar em torno de algo que problematizasse o 
status quo da sociedade e não culpabilizasse somente os indivíduos. 
  
-Ane (UFPE): colocou que um ato pudesse mexer com um indivíduo já teria 
uma boa repercussão. 
 
- Cecília (UFC): concordou com Samadhi e pontuou que devia-se investir ao 
máximo em um só ponto. Citou inclusive um exemplo de temática. 
Transgênicos por exemplo, conseguiria dar conta de um grande número de 
questões. Da soberania alimentar dos povos, do latifúndio, do agronegócio, dos 
agrocombustíveis, da ciência ''que esmaga'', da dependência do conhecimento 
produzido dentro das universidades ao grande capital e etc. Questões essas 
que ainda não temos acumuladas na entidade. Esse tema poderia também 
auxiliar nas futuras discussões que seriam travadas no ENEB 2009, de 
Londrina e ainda contribuir na aproximação de movimentos sociais como os 
que encamparam a jornada em defesa da soberania alimentar no mês 
passado, como o MST, a Via Campesina, o MAB e outras executivas de curso 
como a FEAB e a ABEEF. Por fim, muitos GTT´s e a própria temática do 
encontro estariam relacionados ao tema. 
 
-Consensuou-se sobre a importância de se ter um ato público no EREB/NE. 
 
-Tema sugerido para o ato: 'Soberania Alimentar' (questões relacionadas: 
agrocombustíveis, transgênicos, lei de inovação tecnológica, lógica da ciência 
produzida, monocultura, latifúndio, sistema capitalista).  
 
-Potiguar (UFC): pontuou a necessidade de comunicação com as escolas de 
Pernambuco nas listas. Delas estarem mais presentes e repassando 
cotidianamente o andamento das questões relativas ao encontro regional. 
Problematizou ainda a falta de comunicação aparente que estaria havendo 
entre a UFRPE + UFPE. Como ambas seriam CO EREB, deveriam lançar 
propostas para a construção do encontro de forma mais coletiva do estava 
ocorrendo. Reiterou a importância de conhecermos a CO EREB, desse modo, 
dessas duas escolas de Pernambuco presentes no COREBio estarem voltando 
ao seu estado incumbidas de formarem de fato a CO, para que a partir disso as 



outras escolas do NE possam trabalhar mais no sentido de auxiliar na 
construção a partir das deficiências que forem aparecendo ao longo da 
construção do encontro. Até mesmo para que essas outras escolas pudessem 
se programar para fazer passadas em Pernambuco, uma vez que a construção 
seria coletiva. Por fim, colocou que a CO EREB estivesse pedindo ajuda às 
outras escolas sempre que sentisse necessidade.  
 
-Samadhi (UEFS): relembrou a problemática que tivemos no ENEB 2008. 
Quando a CO ENEB, por ser composta por muitos estudantes novos e com 
pouco contato com o MEBio, não compreendeu logo de início como se dava a 
construção do encontro, tendo havido por isso o erro da divisão de trabalho. 
Pontuou a necessidade de se discutir com a CO EREB 2009 as questões 
metodológicas e não apenas as estruturais para que não cometêssemos o 
mesmo erro. 
 
-Cecília (UFC): colocou que nesse sentido da fala de Samadhi as 'passadas' 
possuíam uma grande importância, tanto para estar aproximando o MEBio e 
suas discussões, quanto por estar escurecendo/esclarecendo todos os pontos 
que a CO esteja sentindo dificuldades. 
 
-Encaminhou-se que deveria-se voltar a discutir o ato público, o seu formato. 
 
-Samadhi (UEFS): na sua opinião deveria ser uma passeata, com carro de 
som, como no EREB 2008, da Paraíba. 
 
-CO EREB: a passeata ocorreia por uma avenida em que havia o prédio da 
Monsanto e o Super mercado Bom Preço. 
 
-A AN UEMA/UFMA ficou de entrar em contato com movimentos sociais e 
outras executivas de curso para construir o ato em conjunto com a ENEBio 
(MST, Via Campesina, MAB, FEAB, ABEEF e outros movimentos sociais). 
 
-Ane (UFPE): o DCE da UFPE poderia ajudar também. 
 
-Cecília (UFC): colocou que era necessário que pensássemos formas de 
diálogo com a população. “Para nós não falarmos só para nós mesmos”. 
 
-Aprovou-se um ato público que teria como tema a soberania alimentar em 
formato de passeata, com carro de som, numa avenida de Recife onde há uma 
sede da Monsanto e um Super mercado Bom preço. Esse ato deveria ainda 
dialogar com a população sobre o tema. 
 
-Magu (UESB): colocou que era necessário dividir comissões para se cuidar e 
preparar o ato público. 



 
-Samadhi (UEFS): pontuou que essas comissões poderiam ser tiradas no 
próprio EREB, durante o encontro.  O que se deveria pensar logo agora seria 
em garantir a estrutura do ato, o material que fôssemos utilizar no mesmo e o 
material para criar acúmulo político dentro da entidade. 
 
-A estrutura do ato ficará a cargo da CO EREB. O material que discuta o tema 
para o acúmulo político será selecionado e enviado à lista regional por Magu e 
Samadhi. Sugeriu-se (uma vez que a escola não estava mais presente no 
conselho) que a UFPB reunisse esses materiais enviados. 
 
-Dayse (UEMA): sugeriu que se mande material pra estudo das escolas sobre 
o tema do ato público junto com a carta convocatória do EREB. Pontuou ainda 
a importância da CO EREB levar sempre em consideração a construção 
coletiva. De não se passar por cima das deliberações dos conselhos. 
 
-Samadhi (UEFS): relembrou uma deliberação do CONEBio. De não pedir 
patrocínio para a iniciativa  privada. 
 
 
Discussão da grade do EREB 2009: 
 
-Raíssa (UFRPE): fez uma proposta para a grade. 
 
-Carol (UFS): encaminhou a proposta de grade que o coletivo de Sergipe havia 
tirado no COREBio extraordinário que ocorreu no ENEB 2008.  
 
-Ane (UFPE): encaminhou outra proposta de grade. 
 
-Pela dispersão que tomou a discussão e pelo curto tempo que a UFC poderia 
permanecer no espaço encaminhou-se a proposta de inscrição e de tempo 
para as falas. 
 
-Na proposta da UFPE diminuiria-se o tempo de credenciamento na grade para 
metade da tarde, para que a 'mesa de abertura' já pudesse ter início ainda na 
tarde do primeiro dia e à noite pudesse haver o espaço de 'introdução ao 
MEBio'. 
 
-Algumas escolas colocaram que não seria interessante ter uma discussão 
mais densa no primeiro dia, uma vez que os estudantes chegavam cansados e 
poderiam não aproveitar espaços mais densos, como propôs a UFPE. 
 
-Discussão sobre o horário possível que as escolas chegariam ao EREB. 
 



-Como não se conseguiu consensuar sobre o tempo ideal de credenciamento 
na grade, encaminhou-se para a votação: 
 
Proposta 1: credenciamento a tarde toda. 
UEMA 
UEFS 
UFC 
UESB 
 
Proposta 2: credenciamento até parte da tarde e depois mesa de abertura 
ainda à tarde. 
UFPE 
 
Abstenções:  
UFRPE 
 
*A UFS não votou pois sua representante estava apenas como observadora. 
 
-Superado o primeiro dia de discussão da grade, passou-se aos outros. 
 
-Sugeriu-se que o ato público se desse no 3o. dia, uma sexta-feira, uma vez 
que no sábado, 4o. Dia, a 'Monsanto' poderia estar fechada. 
 
-Houve dissenso quanto ao dia do ato entre as escolas. 
 
-Pontuou-se que se no 3. dia do encontro os estudantes ainda não teriam 
participado de todas as mesas de debate e GTT´s, espaços estes que 
poderiam contribuir para um maior esclarecimento sobre o ato público. 
 
-Encaminhamento: que a CO EREB veja se é possível o ato ocorrer no sábado, 
caso a Monsanto esteja 'aberta'.  
 
-Aprovaram-se duas grades no conselho. A primeira (prioritária) leva em conta 
que o ato será no sábado. Caso isso não seja possível (mediante avaliação da 
CO EREB), a grade 2 será a grade do encontro. 



 

GRADE 1 
       08/04        09/04       10/04      11/04       12/04 

Manhã Credenciamento Mesa Tema 
(Ciência) 

Mesa 
Redonda 

Ato Público Avaliação do 
EREB/ 
Assembléia 
Final 

Tarde Credenciamento Introdução ao 
MEBio 
___________ 
Apresentação 
Painel 

 
 
       GTT 

       ELO 
___________
_ 
 
   CINEBio 

Assembléia 
Final 

Noite      Abertura Apresentação 
Oral 

  Preparar 
ato 
__________
__ 
     Jornada 

Espaço 
MEBio 

 

      Cultural    Cultural Sem 
Cultural 

    Cultural  

 
 
GRADE 2 
        08/04        09/04         10/04         11/04         12/04 

Manhã Credenciament
o 

Mesa Tema 
(Ciência) 

Ato Público Apresentação 
Oral 

Avaliação do 
EREB/ 
Assembléia 
Final 

Tarde Credenciament
o 

Introdução 
ao MEBio 
__________
Apresentaçã
o Painel 

ELO 
 
___________
_ 
CINEBio 

 
  
       GTT 

Assembléia 
Final 

Noite     Abertura  Preparar 
ato 
__________
_ 
   Jornada 

Mesa 
Redonda 

Espaço 
MEBio 

 

     Cultural Sem 
Cultural 

     Cultural     Cultural  

 
 
 
 



 
 
Discussão sobre outros pontos: 
 
-Certificados: para se ter direito de receber os certificados de participação no 
encontro será necessário 75% de presença nos espaços.  
 
-A CO EREB sugeriu que no crachá, que deverá conter a grade do encontro, se 
carimbe a freqüência nos espaços. No início ou no fim dos mesmos.  
 
-Indicação de nomes para as mesas: Assim como as sugestões de nomes para 
a comissão avaliadora dos trabalhos se dará duas semanas (até dia 05/12) 
para mandar sugestões de nomes para as mesas do EREB NE 2009. Essas 
sugestões devem vir acompanhadas de um respectivo currículo para que todos 
possam avaliar.  
 
-Site do EREB/NE 2009: 
. A AN UFC ficou de entrar em contato com AN UNIFAP (Comunicação interna 
ENEBio). 
.Cecília ficou de falar com Júlio (UFC). 
.A CO EREB ficou de falar com Gaio (ex biologia UFAL). 
 


