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“TÍTULO V 
Do Conselho Nacional de Entidades de Biologia - CONEBio 
 
Art. 13. O CONEBio é composto por representantes das escolas de Biologia do Brasil. 
Havendo necessidade de votação, cada escola participante terá direito a um voto, sendo 
que as decisões se darão prioritariamente por consenso e, em caso de votação, por maioria 
simples (50% + 1) das escolas participantes. 
 
Art. 14.  O/A(s) representante(s) de cada escola deve(m) ser escolhido/a(s) a priori numa 
Assembléia de Curso em cada escola. 
 
§ 1° Em caso de Assembléia de Curso inviabilizada, os/as representantes poderão ser 
indicados/as pelos CAs e DAs, através da apresentação de ata da reunião da entidade de 
base. 
 
§ 2° Os CAs e DAs deverão apresentar ata de posse. 
 
§ 3° Não serão aceitas procurações permanentes. 
 
Art. 15. O CONEBio realizar-se-á anualmente entre os ENEBs, sendo sua sede e data 
escolhidos pela Assembléia Nacional do ENEB e podendo ser convocado em caráter 
extraordinário pela Articulação Nacional da ENEBio. 
 
Art. 16. O CONEBio é uma instância deliberativa da ENEBio. 
 
§ 1° Ao CONEBio compete: 
 
I- Construção coletiva do ENEB; 
II- Planejar as atividades da Articulação Nacional, de acordo com as deliberações da 
Assembléia Nacional do ENEB; 
III- Prestação política do ENEB (relatório final dos espaços de discussão realizados no 
encontro e relatório da Assembléia Nacional); 
IV- Prestação financeira do ENEB (apresentação de planilhas e pranchas dos gastos e 
arrecadações gerais e específicos, objetivando a transparência); 
V- Deliberar sobre o montante do Fundo Nacional; 
VI- Assuntos que a Assembléia Nacional encaminhar ao CONEBio. 
 
§ 2° Não compete ao CONEBio deliberar sobre a estrutura do Fundo Nacional. Apenas a 
Assembléia Nacional delibera sobre esse ponto. 
 
§ 3° O CONEBio poderá convocar extraordinariamente um outro CONEBio. 
 
§ 4° Nas regiões onde não exista COREBio, a prestação política e financeira do EREB 
deverá ser feita no CONEBio.” 
Estatuto da Entidade nacional de Estudantes de Biologia 
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Breve Descrição dos Espaços e Cronograma 
Obs: esta é uma descrição generalizada e talvez constem erros na ordem das discussões. 

 
1٥ dia 16/11/07 

• Matutino - Abertura e inscrições: neste período chegaram a maioria dos conselheiros. Foi 
foram feitas as inscrições dos delegados e demais participantes. Os delegados foram eleitos 
em Assembléia ou indicados pelo Diretório Acadêmico caso tenha sido inviabilizada a 
Assembléia. No total foram 14 escolas presentes de quatro regiões geopolíticas do Brasil, 
constituindo um grupo de cerca de 25 pessoas. A UEFS enviou 2 representantes com o 
apoio institucional do DCE, eleitos em Assembléia do curso de Ciências Biológicas por 
consenso. São eles: Samadhi Gil C. Pimentel (Responsável pela Articulação Nacional de 
Estudantes de Biologia e do DABio UEFS) e Mariâgela Cerqueira (DABio UEFS). 

• Vespertino - Discussão da grade: aberto o conselho, iniciou-se com a discussão da grade 
proposta pela comissão organizadora. Com isso, a grade sofreu alterações significativas. A 
descrição que fazemos é sobre a grade final. 

• Noturno - Carta de Princípios: Na Assembléia Final do Encontro Nacional de Estudantes 
de Biologia (ENEB) de 2007, realizado em Viçosa, foi encaminhada e discutida a Carta de 
Princípio sem, entretanto deliberar sobre sua feição. No final, constatando-se a 
impossibilidade de finalizá-la naquele momento, foi deliberado que se concluísse a Carta de 
Pricípios com, base nos encaminhamentos feitos na Assembléia, neste CONEBio. A Carta 
de Princípios tem por finalidade dar base para as ações do Movimento Estudantil de 
Biologia organizado pela Entidade Nacional de Estudantes de Biologia. Suas ações de 
nenhuma forma podem refletir algo contrário à Carta de Princípios. 

 
2º dia 17/11/07 

• Matutino - Carta de Extensão: Na Assembléia Final do ENEB-Viçosa foram 
encaminhadas mais duas cartas. As Cartas de Extensão. A primeira tratou-se de uma moção 
de apoio ao Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). O Encaminhamento foi feito 
pelo grupo que realizou uma vivência junto ao MAB. A carta já havia sido discutida e 
aprovada na pós-vivência. A outra carta de Extensão foi encaminhada em adendo a Carta de 
apoio ao MAB. O sentido dela seria de discutir a Extensão enquanto pilar da universidade e 
possível função do movimento estudantil. A partir da discussão, o MEBio se posicionaria 
quanto à isso. A Carta em apoio ao MAB foi aprovada e o tema Extensão ficou indicado de 
ser discutido em algum espaço do ENEB. 

• Vespertino – Estatuto: O último ENEB foi estatuinte. Seu estatuto sofreu alterações 
profundas. Tais como: a criação de uma nova executiva, a reestruturação do fundo nacional 
e o fortalecimento do Conselho Nacional. Também foi amarrado no estatuto que a ENEBio 
representará a todos os estudantes de biologia do país e suas Assembléias terão voto 
universal. Contudo, as alterações alteraram o texto de tal forma que ele perdeu sua 
seqüência lógica, sendo encaminhado para o CONEBio o trabalho de escrever o Estatuto de 
acordo com as deliberações da Assembléia. 

• Noturno - ENEB (Novos Espaços, Grade Mínima e Construção Coletiva): Competindo ao 
CONEBio fazer a construção coletiva do ENEB, entrou este ponto na grade. Os demais 
advieram do fato de ter sido encaminhado na Assembléia que se tire uma grade mínima para 
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os ENEBs, devendo esta discussão ser amadurecida no Conselho para depois se submetida à 
Assembléia do ENEB. Novos espaços concerne à discussão de reestruturação político-
pedagógica para os ENEBs, tendo em vista as profundas alterações que o MEBio sofreu no 
último ano. Como a sede do próximo ENEB não compareceu ao Conselho, tirou-se um 
CONEBio extraordnário para tratar prioritariamente do ENEB. 

 
 

3º dia 18/11/07 
• Dia Todo – Articulação Nacional: espaço com a função de planejar a Articulação Nacional dos 

Estudantes de Biologia. Como este foi o primeiro planejamento desta nova estrutura, antes foi 
feito a discussão sobre sua autonomia, papel e construção histórica. Depois das definições de 
como seria cada função da AN, foi realizada a divisão de tarefas para as componentes da 
executiva. 

4º dia 19/11/07 
• Matutino – Prestação de Contas: É onde é realizada as prestações dos eventos e atividades de 

toda a ENEBio, tais como encontros nacional e regionais, cursos de formação e atividades da 
AN.  

• Vespertino - Fundo Nacional: Aqui ocorre o cálculo sobre o montante das finanças do fundo 
nacional e é realizada o planejamento de seus gastos para o decorrer do ano subseqüente. 
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Entidade Nacional de Estudantes de Biologia 
- Carta de Princípios - 

 
 

1. Discordamos de qualquer sistema sócio-econômico que seja baseado na exploração 
insustentável sobre a vida, na exploração do ser humano pelo ser humano, na 
privatização e mercantilização dos recursos naturais, pessoas e valores, como é no 
sistema capitalista, e lutamos pela superação desse modelo. 

 
2. Buscamos uma eqüidade social, encampando lutas por um sistema justo e sustentável 

para todas/os. 
 
3. Somos contra o individualismo e acreditamos na organização coletiva como forma de 

superação das nossas contradições sociais.  
 
4. Defendemos a utilização autônoma dos meios de produção pela classe trabalhadora.  
 
5. Defendemos uma mídia democrática, transparente, e instigadora de uma consciência 

crítica e popular. Que não sirva de instrumento de dominação ideológica e não 
comercialize informações e modelos. 

 
6. Assumimos o movimento estudantil como movimento social por objetivar a construção 

de um novo projeto de sociedade, em parceria com os demais movimentos populares, 
sem ferir nossa identidade e nossos princípios, nossa liberdade, nossa autonomia e 
pautas estudantis. 

 
7. Defendemos uma formação de todas/os as/os biólogas/os fundamentada nos 

princípios éticos de respeito à vida. 
 
8. Reconhecemos o ser humano como integrante da natureza e agente transformador da 

mesma. 
 
9. Reconhecemos, frente ao cenário de destruição da biosfera pelo ser humano, a 

responsabilidade desse pela manutenção e restauração da biodiversidade. 
 
10.  Objetivamos o uso sustentável dos recursos naturais, assim como o resgate e a 

valorização das culturas tradicionais de respeito à Terra. 
 

11.  Afirmamos a não dissociação das problemáticas social, ambiental e econômica.  
 

12. Defendemos a autonomia e soberania das comunidades sobre sua cultura e ambiente 
que ocupam ou que historicamente lhes cabe, sob uma lógica de convivência 
harmônica que possibilite não só a conservação do espaço como também a 
manutenção da comunidade de forma digna. 

 
13. Lutamos pelo fim da concentração fundiária, a fim de atender a uma distribuição 

igualitária das terras na qual todas/os tenham acesso ao uso sustentável dessas. 
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14.Defendemos a disseminação e o desenvolvimento de técnicas e práticas de manejo, a 

partir de meios de produção coletivizados, que respeitem os ecossistemas locais e a 
biodiversidade natural, e que estejam voltadas para as reais necessidades das 
comunidades, tal como a Agroecologia. 

 
15. Defendemos a educação pública, gratuita, laica, socialmente referenciada e de 

qualidade, com caráter emancipatório e transformador. 
 
16. Defendemos o acesso e a permanência dignas para todas/os nas instituições de 

ensino.  
 

17. Defendemos a implementação de políticas públicas que garantam o acesso e a 
permanência de grupos sociais historicamente desfavorecidos. 
 

18. Defendemos o ensino voltado para a formação de sujeitos críticos e atuantes, que 
possibilite a construção e a prática de metodologias participativas e que busque a 
integração dos conhecimentos numa perspectiva totalizante.  

 
19. Defendemos uma formação que leve o indivíduo a refletir e a atuar conforme as reais 

necessidades do seu meio social, e que garanta que cada um contribua de acordo 
com as suas possibilidades e seja atendido segundo as suas necessidades. 

 
20.Defendemos a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

 
21. Acreditamos que a diversidade entre os seres humanos deve ser respeitada. 

Entendemos o respeito à diversidade como a livre expressão e manutenção de 
tradições e costumes de uma dada sociedade, desde que essa livre expressão não 
tenha como conseqüência a opressão de outras tradições e costumes. 

 
22. Somos contra o processo de naturalização de toda e qualquer forma de opressão, 

seja ela de classe, origem nacional, gênero, etnia, religião, orientação sexual e 
política. 

 
23. Não a mercantilização das relações humanas. 
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Estatuto da Entidade Nacional de Estudantes de Biol ogia 
 

TÍTULO I 
Da Entidade Nacional de Estudantes de Biologia - ENEBio 

 
Art. 1°  A ENEBio é a entidade representativa, a partir de suas instâncias horizontais 
democráticas, de todos/as os/as estudantes de Biologia do Brasil, sem sede fixa, 
desvinculada do Estado, de partidos políticos e religiões, sem fins lucrativos e de caráter 
permanente. 
 
Art. 2°  A ENEBio tem por finalidade integrar os/as estudantes de Biologia (graduação e pós-
graduação) de todo o território nacional, visando promover uma reflexão crítica sobre a 
sociedade e sua relação com a natureza, podendo atuar junto a outros órgãos, instituições e 
entidades de interesse, além de executar as deliberações de suas instâncias deliberativas. 
 
Art. 3°  As ações da ENEBio serão sempre orientadas por este estatuto e pela Carta de 
Princípios da entidade. 
 
Art. 4°  A ENEBio terá sua sede vinculada à escola eleita como organizadora do ENEB. Findo 
o encontro, a sede será automaticamente transferida para o encontro seguinte. 
 
§ 1° A escola sede deverá ser eleita entre as escolas participantes do encontro que o 
antecedeu. 
 
§ 2° Em caso de ausência de definição de uma nova escola sede do ENEB, ficará a cargo do 
CONEBio (ordinário e/ou extraordinário) propor uma solução. 
 
§ 3° A convocação do CONEBio (ordinário e/ou extraordinário) será feita pela Assembléia 
Nacional do ENEB ou Articulação Nacional da ENEBio, que permanece com a mesma 
composição anterior ao ENEB. 
 
§ 4° As escolas sedes dos EREBs e ENEBs são responsáveis pela organização e repasse 
de registros históricos do Movimento Estudantil de Biologia (MEBio) para as próximas 
escolas sedes dos encontros. 
 

TÍTULO II 
Da Estrutura da ENEBio 

 
Art. 5°  São instâncias de deliberações políticas e administrativas da ENEBio: 
 
I- Encontro Nacional de Estudantes de Biologia (ENEB); 
II- Conselho Nacional de Entidades de Biologia (CONEBio); 
III- Encontros Regionais de Estudantes de Biologia (EREBs); 
IV- Conselhos Regionais de Entidades de Biologia (COREBios); 
V- Entidades de Base da Biologia - Centros e Diretórios Acadêmicos (CAs e DAs). 
 
Art. 6° São instâncias executivas da ENEBio: 
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I- Articulação Nacional (AN); 
II- Articulações Regionais (ARs); 
III- Entidades de Base da Biologia - Centros e Diretórios Acadêmicos (CAs e DAs). 
 
 
Art. 7°  Os Grupos Temáticos Permanentes (GTPs), órgãos auxiliares da ENEBio, são fóruns 
de discussões locais coma a função de subsidiar os debates dos encontros e eventuais 
ações da entidade, sendo um compromisso da Articulação Nacional e das Articulações 
Regionais facilitá-los. Os GTPs serão focalizados por escolas visando à dinamização da 
discussão, sendo essas definidas na Assembléia Nacional do ENEB. 
 
Parágrafo único.  Entende-se por escolas as Entidades de Base (CAs e DAs) e coletivos 
locais. 
 

TÍTULO III 
Do Fundo Nacional 

 
Art. 8°  O Fundo Nacional representa o patrimônio financeiro da ENEBio. Possui caráter 
prioritariamente público, sendo suas verbas provenientes de eventuais lucros de encontros e 
conselhos ou de outras fontes deliberadas pela entidade. A sua administração (prestação de 
contas) será de responsabilidade da Articulação Nacional.  
 
Art. 9°  A aplicação dos valores provenientes do Fundo Nacional será direcionada na 
Assembléia Nacional e/ou no CONEBio, de acordo com os seguintes critérios: 
 
§ 1° Os saldos provenientes de cada EREB serão destinados segundo os percentuais de: 
 
I- 20% para a escola sede do encontro (com o teto de três salários mínimos, cujo excedente 
seja encaminhado ao Fundo Nacional);  
II- 50% para a Articulação Regional; 
III- 30% para o Fundo Nacional. 
 
§ 2° O saldo proveniente do ENEB será destinado segundo os percentuais de: 
 
I- 20% para a escola sede do encontro (com o teto de três salários mínimos, cujo excedente 
seja encaminhado ao Fundo Nacional); 
II- 80% para o Fundo Nacional.  
 
Art. 10.  Fica estipulado que o Fundo Nacional terá um saldo mínimo de quinze salários 
mínimos e que a liberação de verba para cobrir eventuais prejuízos oriundos de encontros 
deverá ser imediata uma vez que a organização do encontro comprove o prejuízo, através de 
prestação de contas, à Articulação Nacional da ENEBio. 

 
TÍTULO IV 

Do Encontro Nacional de Estudantes de Biologia - ENEB 
 
Art. 11.  O ENEB é o fórum máximo de discussões e deliberações da ENEBio, de 
periodicidade anual. Cabe a esse constituir uma Assembléia Nacional que tenha como 
princípio o consenso e onde o voto possua caráter universal. Caso o consenso não seja 
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atingido, que a decisão seja tomada pela maioria simples (50% + 1) dos/as estudantes de 
Biologia inscritos/as no ENEB e presentes na Assembléia Nacional. 
 
Art. 12.  Faz parte da comissão organizadora do ENEB a escola sede eleita na Assembléia 
Nacional.  
 
Parágrafo único.  As escolas candidatas a sediar quaisquer instâncias da ENEBio não votam 
no pleito ao qual concorrem. 
 
 

TÍTULO V 
Do Conselho Nacional de Entidades de Biologia - CONEBio 

 
Art. 13.  O CONEBio é composto por representantes das escolas de Biologia do Brasil. 
Havendo necessidade de votação, cada escola participante terá direito a um voto, sendo que 
as decisões se darão prioritariamente por consenso e, em caso de votação, por maioria 
simples (50% + 1) das escolas participantes. 
 
Art. 14.  O/A(s) representante(s) de cada escola deve(m) ser escolhido/a(s) a priori numa 
Assembléia de Curso em cada escola. 
 
§ 1° Em caso de Assembléia de Curso inviabilizada, os/as representantes poderão ser 
indicados/as pelos CAs e DAs, através da apresentação de ata da reunião da entidade de 
base. 
 
§ 2° Os CAs e DAs deverão apresentar ata de posse. 
 
§ 3° Não serão aceitas procurações permanentes. 
 
Art. 15.  O CONEBio realizar-se-á anualmente entre os ENEBs, sendo sua sede e data 
escolhidos pela Assembléia Nacional do ENEB e podendo ser convocado em caráter 
extraordinário pela Articulação Nacional da ENEBio. 
 
Art. 16.  O CONEBio é uma instância deliberativa da ENEBio. 
 
§ 1° Ao CONEBio compete: 
 
I- Construção coletiva do ENEB; 
II- Planejar as atividades da Articulação Nacional, de acordo com as deliberações da 
Assembléia Nacional do ENEB; 
III- Prestação política do ENEB (relatório final dos espaços de discussão realizados no 
encontro e relatório da Assembléia Nacional); 
IV- Prestação financeira do ENEB (apresentação de planilhas e pranchas dos gastos e 
arrecadações gerais e específicos, objetivando a transparência); 
V- Deliberar sobre o montante do Fundo Nacional; 
VI- Assuntos que a Assembléia Nacional encaminhar ao CONEBio. 
 
§ 2° Não compete ao CONEBio deliberar sobre a estrutura do Fundo Nacional. Apenas a 
Assembléia Nacional delibera sobre esse ponto. 
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§ 3° O CONEBio poderá convocar extraordinariamente um outro CONEBio. 
 
§ 4° Nas regiões onde não exista COREBio, a prestação política e financeira do EREB 
deverá ser feita no CONEBio. 
 

TÍTULO VI 
Dos Encontros Regionais de Estudantes de Biologia - EREBs 

 
Art. 17.  O EREB tem por finalidade a discussão das temáticas do ENEB anterior e do 
próximo a ser realizado, enfocando a realidade de cada região geopolítica do Brasil. 
 
Art. 18.  A escolha da escola que sediará o EREB deverá ser feita na Assembléia Regional 
do último Encontro Regional realizado ou, em caso de impossibilidade, na Assembléia 
Nacional do ENEB. 
 
Parágrafo único.  As propostas dos EREBs devem ser apresentadas no ENEB. 
 
Art. 19.  A organização do EREB será de responsabilidade da escola sede do último e a 
escola que sediará o próximo Encontro Regional, além de qualquer estudante de Biologia 
regularmente matriculado em outra instituição da região.  
 

TÍTULO VII 
Dos Conselhos Regionais de Entidades de Biologia - COREBios 

 
Art. 20.  O COREBio é composto por representantes das escolas de Biologia de cada região 
geopolítica do Brasil.  
 
Art. 21.  O COREBio realizar-se-á de acordo com a decisão da Assembléia Regional do 
EREB, podendo ser convocado em caráter extraordinário pela Articulação Regional da 
região. 
 
Art. 22.  O COREBio é uma instância deliberativa da ENEBio. 
 
§ 1° Ao COREBio compete: 
 
I- Construção coletiva do EREB; 
II- Planejar as atividades da Articulação Regional, de acordo com as deliberações da 
Assembléia Regional do EREB; 
III- Prestação política do EREB (relatório final dos espaços de discussão realizados no 
encontro e relatório da Assembléia Regional); 
IV- Prestação financeira do EREB (apresentação de planilhas e pranchas dos gastos e 
arrecadações gerais e específicos, objetivando a transparência); 
V- Deliberar sobre o montante destinado à Articulação Regional; 
VI- Assuntos que a Assembléia Regional encaminhar ao COREBio. 
 
§ 2° O COREBio poderá convocar extraordinariamente um outro COREBio. 

 
TÍTULO VIII 

Da Articulação Nacional - AN 
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Art. 23.  A Articulação Nacional compõe-se de, no mínimo, seis escolas de Biologia, sendo 
essas de, no mínimo, duas regiões geopolíticas do Brasil. 
 
§ 1° As escolas devem indicar-se a compor a Articulação Nacional, sendo essas 
responsáveis por desenvolver as atividades da mesma. Cada escola deve apresentar dois 
nomes de estudantes de biologia (um titular e um suplente), referendados em Assembléia 
Local de curso, como referência para acompanhar os trabalhos da AN.  
 
§ 2° A AN trabalha em sistema de co-gestão com as Articulações Regionais, as quais têm o 
papel de acompanhar e fiscalizar as atividades da AN. 
 
Art. 24.  Compete à Articulação Nacional: 
 
I- Articular a comunicação entre as escolas do MEBio; 
II- Gerir o Fundo Nacional, com base nas deliberações da Assembléia Nacional, bem como 
elaborar propostas de arrecadação de recursos para a ENEBio; 
III- Acompanhar e articular o funcionamento dos GTP´s; 
IV- Realizar a visitação e/ou articular as escolas para divulgar o MEBio; 
V- Acompanhar o trabalho das ARs; 
VI- Aproximar o MEBio de outros Movimentos Sociais, garantindo os princípios e autonomia 
da ENEBio. 
 
Art. 25.  O CONEBio planejará as atividades da AN de acordo com as deliberações da 
Assembléia Nacional. 
 

TÍTULO IX 
Das Articulações Regionais - ARs 

 
Art. 26.  As Articulações Regionais serão formadas por escolas de Biologia definidas nas 
Assembléias Regionais dos EREBs com duração até a Assembléia Regional do EREB 
seguinte. 
 
Parágrafo único.  Em caso de impossibilidade, essas serão definidas na Assembléia 
Nacional do ENEB. 
 
Art. 27.  As Articulações Regionais têm por compromisso: 
 
I- Manter contato constante com as escolas da região a fim de viabilizar uma real articulação; 
II- Incentivar e orientar o trabalho das escolas; 
III- Elaborar material de divulgação e para a formação do MEBio a exemplo de informes, 
cartilhas, textos, etc.; 
IV- Difundir e construir, em conjunto com as escolas da região, os GTPs; 
V- Contribuir na elaboração e organização dos EREBs; 
VI- Promover articulação com as demais Articulações Regionais; 
VII- Acompanhar e fiscalizar o trabalho da Articulação Nacional. 
 

TÍTULO X 
Das Disposições Gerais 
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Art. 28.  O pedido de reforma estatutária poderá ser feito em Assembléia Nacional por 
qualquer estudante de Biologia regularmente matriculado e inscrito no ENEB. A proposta 
será discutida em um CONEBio, cuja pauta prioritária seja o ponto em questão. A aprovação 
da alteração será feita somente na Assembléia Nacional do ENEB posterior. 
 
Art. 29.  Os casos omissos do presente estatuto serão resolvidos na Assembléia Nacional. 
 
Art. 30.  O presente estatuto entra em vigor a partir da data de sua aprovação em Assembléia 
Nacional de Estudantes de Biologia. 

 
Assembléia Nacional de Estudantes de Biologia 

 
Viçosa/MG, 18 de Agosto de 2007 
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ARTICULAÇÃO NACIONAL 

 
2 propostas:  
 

1. escolas representantes da AN indicar os titulare s e suplentes de cada escola.  
2. discutir o mérito, função e atividades da AN.  

 
- Indicação dos titulares e suplentes de cada escol a representante da AN. 
 
 
- Foi decidido por consenso que, antes da indicação , seria realizado a leitura das 
cartas enviadas pela UEMA/UFMA; UNESP – Rio Claro e  UFV 
 
Obs.: As cartas serão anexadas ao relatório do CONE Bio 
 

Encaminhamentos: 
 I. Abre-se debate sobre as cartas da UNESP e de UF V, com teto de 30 minutos; 

 II. Discute-se a AN. 
 
- 9 votos a favor da proposta I, 5 a favor da II e 1 abstenção. Abre-se debate, com teto 
de 30 min, sobre as cartas da UNESP e UFV. 
 
Buba: repúdio à atitude da UNESP, pela desistência do comprometimento com a Articulação 
e com Entidade. 
Renan:  idem. Esclarecimentos sobre a carta da UFV. 
Túlio:  apoio à carta de Viçosa. Temos que saber qual o verdadeiro objetivo de estarmos 
reunidos no CONEBio. 
Guinho:  relata que a carta da UNESP está confusa ideologicamente. Relata que a carta da 
UFV errou ao comparar o ENEBio com o MST. 
Samadhi:  tristeza e repúdio à atitude da UNESP. 
Falcon: relata que a análise feita na carta da UNESP está equivocada. 
Tio Chico: tristeza em relação não só a atitude da UNESP quanto ao descrédito por parte de 
alguns quanto à construção do MEBio. Cobrança de reposta em relação à ausência de 
outras escolas, como UFSC e UFPR. 
Gandhi:  repúdio a atitude da UNESP, denominando a carta como vanguardista. Apoio a 
carta de Viçosa, mas relata que a escola errou ao comparar a ENEBio com o MST. Relatou 
as justificativas de ausência da UFSC, UFPR e escolas do RS. 
Tony:  relato sobre o ME na UNESP, sobre a atuação do CABio em Botucatu, critica a atitude 
da UNESP – RC, mas encara como incentivo para deixar mais claras as funções e méritos 
do MEBio.   
Mina: repúdio a atitude da UNESP – RC, critica a análise relatada na carta e reforça a tarefa 
dos estudantes de garantir a democracia e função da ENEBio. 
Zé: falta acúmulo de construção histórica para deliberar funções no MEBio. 
Guinho: a análise realizada na carta da UNESP – RC é equivocada, ressaltando alguns 
pontos para justificar essa opinião. É necessário fazer uma análise de todo o processo de 
construção do MEBio e tentar relevar análises que não dão mérito ao movimento. 
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Samadhi:  contemplação a fala do Tio Chico, mas encara como a carta da UNESP – RC 
como possibilidade de superação para uma melhor construção do MEBio e nos propor a 
dialogar com os estudantes que mantém opiniões adversas. 
Falcon:  analisa uma parte da carta da UNESP – RC, que relata sobre a prioridade da 
discussão sobre o MEBio, discordando sobre a posição tirada na carta. 
 
- Indicação dos titulares e suplentes de cada escol a representante da AN. 
 
 Cinco das seis escolas representantes da AN estão presentes.  

 
UFV  
 Titular: Renan de Carvalho Santos 
 Suplente: João Gabriel Vilela Fries (John) 
UFMT  

Titular: Rogério 
Suplente: Marina Muniz 

UFAL  
Titular: Elisa Mari Gonçalves Bento Silva 

 Suplente: Rafael Costa Tavares de Aquino (Falcon)  
UEL  

Titular: Lucas Roberto Perucci (Gandhi) 
 Suplente: Vanessa Gonçalves Gardim  (Van) 
UEFS  

Titular: Samadhi Gil Carneiro Pimentel 
 Suplente: Ana Paula Conceição Silva  
 
Obs.: A única ausente é a UNESP – Rio Claro, que declarou retirada do nome da 

escola para representar a Articulação. 
 
Os dados completos de todos os representantes serão  relatados na relatoria do 

CONEBio e na ata da Articulação Nacional. 
 
 Falcon (UFAL) justifica a impossibilidade da retirada dos nomes em Assembléia Geral, 
devido à falta de quórum. Mesma justificativa foi apresentada pela Fernanda (UFMT). 
 Gandhi (UEL) reforça a importância da retirada dos nomes em Assembléia Geral de 
cada curso. Renan (UFV) concorda com Gandhi, mas por não ter entendido anteriormente a 
necessidade da indicação dos nomes no CONEBio, não realizou Assembléia para indicar os 
representantes. Sendo assim, ele indica o próprio nome como titular e o nome de John como 
suplente, prometendo voltar a UFV, aprovar essa indicação em Assembléia e comunicar à 
Entidade a aprovação ou qualquer mudança na indicação via e-mail.  
 Falcon expõe documento da ata de posse do CABio – UFAL, bem como a ata que 
pauta a indicação dos dois nomes para representação da AN. Guinho (UFS) relata que a 
indicação dos nomes tem que ser realizada na conjuntura data, ultrapassando caracteres 
burocráticos, baseado o bom senso, para garantir o andamento da construção do 
movimento. 
 Dúvidas, apresentadas por Túlio (UFRPE) e Van (UEL), sobre a postura da ENEBio e 
do CONEBio em relação a atitude da UNESP – Rio Claro e sobre as ações para substituir ou 
permanecer a vaga então ociosa.  
 Artigo 29 do ENEBio impossibilita a resolução dess as dúvidas no CONEBio. 
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 Guinho opina que a AN entre em contato com a UNESP – RC para discutir sobre a 
carta emitida ao CONEBio, já que a mesma foi assinada apenas por um membro do CABio 
(Curió) e ainda assim, apenas na primeira parte da carta. 
 
Metodologia sobre a discussão da AN. 
 
 - Proposta pela CO do CONEBio 
  1. compor a AN, com a indicação dos nomes 
  2. cada membro do CONEBio escreve o que espera da AN. 
  3. propor atividades para a AN em grupos de 3 ou 4 pessoas. 
  4. Busca pelo consenso 
 
Proposta de Falcon 

Pautas pendentes da relatoria do ENEB 2007 sejam discutidas antes da discussão da 
AN e que as escolas pudessem deliberar no CONEBIO sobre esses temas. 

• Transposição do Rio São Francisco 
• Boicote ao ENADE 
• Reforma Universitária 
• Cartilha “Meio Ambiente x Neoliberalismo”. 

 
Proposta de Samadhi e Elena 
   Levantar bandeiras que já foram retiradas na Assembléia do ENEB-2007 e discutir sobre o 
que já foi decidido. Tendo como outros eixos processo histórico, poder e autonomia, funções, 
planejamento (como último eixo). 
Votação 
 
2 abstenções UFRJ, UERJ- Maracanã 
5 proposta Falcon 
6 proposta Elena e Samadhi 
 
 

 
Processo histórico de formação da AN 

 
Tio Chico-UFRJ- Afirma que ao longo do tempo  a demanda de uma organização no MEBIO 
vem desde 98, com a necessidade de haver um trabalho de base e esse processo a ainda 
está se dando em relação aos avanços e que a AN é um ponto positivo e que nós temos a 
possibilidade de conseguir algo com autonomia junto a outros movimentos. 
Zé -UFV- Abordagem histórica do MEBIO não tem uma idéia de coletivo e temos a 
necessidade de trabalhar isso. 
Samadhi- Mebio tinha a características de “andar parado” e ele percebeu que é isso que 
acontece até hoje e é necessário que algo se estruture para fazer movimento e que o 
histórico da AN está em construção e que ela não passa da teoria e que deveria ser 
legitimada em uma assembléia. Não temos lutas é necessário um programa estratégico com 
funções básicas. 
Guinho-  Acha que tiveram receios de vários grupos e proposições para tentar buscar o que 
não está dando certo. Chato de conversar com pessoas mais antigas fazendo EIV e falta de 
militância da biologia, muita necessidade de organização com forma diferenciada de muitas 



 1
7 

executivas, porém não passa de teoria, necessidade de lutas e saídas nas ruas com 
necessidade de fazer movimento. 
Tio Chico- Teoria p/ prática que vai legitimar, único momento que o voltou a dar otimismo no 
movimento da biologia foi o SCCENEB (Viçѯsa). 
Achou que foi muito importante e mostrou o positivismo da assembléia do ENEB e o fruto 
disso é o otimismo. 
Divulgação no MEBIO nas escolas. 
Túlio-  96 p/ 98 quando a executiva foi extinta, algumas coisas eram absurdas e muito 
material histórico tem os registros das negligências em relação a prestação de contas da 
executiva e esse acontecimento motivou maior força política. Trabalho de base reforçando a 
necessidade de divulgação de um MEBIO pelo fato de que muitas escolas não sabem da 
existência de um MEBIO.  
 

Papel e autonomia da AN 
 
AUTONOMIA DA AN 
 
Guinho - AN quem decide as coisas é a base que vai fazer quais tipos de luta serão 
realizados a partir das propostas na assembléia nacional com caráter democrático não 
passando por cima de outras estruturas de maior incumbência do MEBIO. 
Algo mais aprofundado deve voltar à discussão para um coletivo e não para uma executiva. 
Falcon  – Autonomia em relação às mobilizações ex: Reuni ENEBIO se colocar contra 
estimulando entidades de base como apoio e mais praticamente deveriam haver reuniões, 
onde a priori voto nas reuniões seriam competências das escolas que compõe a AN.Sendo 
ela com autonomia para mexer no fundo nacional. 
Gandhi -Não houve discussão na escola e ele concorda e acha que mais importante seria 
dinamizar os encontros ENEB´s, EREB´s. A AN tenha autonomia na parte democrática. 
Tio Chico - Autonomia entre os componentes da AN, com parcerias. 
John - AN passagem em escolas divulgando questões da entidade e em relação a autonomia 
que ela não fosse tão restringida e que toda autonomia da AN fosse deliberada no CONEBIO 
e isso deveria ser decidido pelas instâncias deliberativas e que 1 escola ficaria responsável 
pelo fundo nacional com atuação e angariando fundos a partir de ministérios. A venda de 
produtos com nome da entidade outra forma de financiamento para posteriores projetos da 
AN. 
Gandhi - Os componentes e escolas com posicionamento para passadas nas escolas com 
intuito de reforçar o papel de trabalho de base trazendo informações novas para o 
movimento. 
Toni - Que alguns artigos do estatuto limitam a autonomia em relações as deliberações feitas 
em reuniões da AN diferente do diz foi efetivado no ENEB. 
Samadhi - Respeitar as deliberações dos coletivos e participar dos espaços nos movimentos 
sociais e se não houver posicionamento defender antes de participar de tais. 
Renan - Autonomia da AN desde de que seja dada no ENEB onde é efetivada pelas 
instâncias deliberativas. Execução de decisões. 
Elena  – esclarecimento - relação Viçosa (Discussão se tiver autonomia a AN deveria ser 
submetida a deliberações do CONEBIO e sua autonomia vai o espaço maior ENEB) 
 
 
Encaminhamentos: 
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1. Que tenha autonomia para agir, condizente com as deliberações das instâncias 
superiores (Assembléia Nacional e CONEBio), como também partindo dos princípios e 
do estatuto do ENEBio. 

2. Que a AN não tenha autonomia para agir, a não ser que a Assembléia Nacional ou 
CONEBio a delegue. 

 
Abre-se discussão sobre a validade ou não da propos ta I, já que a mesma foi apontada 
como anti-estatutária por Tony (UNESP – Btu) e Rena n (UFV).  
 
Samadhi  indicou que as duas propostas são a mesma coisa. Abre-se discussão sobre o 
assunto. 
 

� Encaminha-se para votação 
 
7 votos favoráveis a proposta I 
3 votos favoráveis a proposta II 
3 abstenções 
 
Declaração de voto de abstenção. 
 UFRJ – divergência entre representantes e falta de discussão anterior sobre o assunto 
 UFC – falta de discussão anterior sobre o assunto 
 UFV – divergência entre representantes e posição definida antes do CONEBio.  
 
 

Estrutura de Funcionamento 
 
���� Encaminhamentos: 
 
Falcon propõe criar uma lista de e-mail da AN, independente da lista do MEBio, com 
assuntos pertinentes apenas sobre a AN. Realizar reuniões periódicas virtuais, com poder 
de voto apenas as escolas representantes da AN e das AR’s, já que ambos os tipos de 
articulações atuam como co-gestoras, mas qualquer estudante poderá participar da 
reunião, apenas com poder de voz. Recomenda que o meio de comunicação seja 
instantâneo, como o MSN e que o quorum seja de 50% mais um. 
Samadhi  propõe que ambas as propostas coexistam. 
Buba  recomenda para que cada um exemplifique o modo de como será realizada a 
reunião virtual, para que se avalie a viabilidade do processo. 
Renan  reforça a criação de um e-mail único da AN, devido a possibilidade de haver 
questões sigilosas pra debater. 
Falcon questiona o debate de questões sigilosas. 
Samadhi  rechaça veementemente discussão de questões sigilosas. 
Falcon  relata que a relatoria das reuniões virtuais seja direcionada ao fórum virtual do 
ENEBio. 
Gandhi reforça que cada e-mail mandado para a lista da AN seja em nome de cada 
escola, para facilitar as análises. Quanto as reuniões, é prioritário que seja apenas uma 
pessoa por escola representante da AN, mas que a conversa seja aberta a todos. 
John reforça que a relatoria das reuniões da AN deve ser composta não só pelas 
reuniões virtuais periódicas da AN, mas também pela relatoria das reuniões de cada 
escola representante. 
Renan  retira a proposta de criação de e-mail sigiloso.  
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Resoluções Consensuais 
 
1.1.1.1. Criar uma lista de e-mail da AN, independente da l ista do MEBio, com assuntos 

pertinentes apenas sobre a AN, mas que seja aberta a todos os estudantes 
2.2.2.2. Realizar reuniões periódicas virtuais da AN. 

- O programa de comunicação das reuniões virtuais d everá ser de caráter 
instantâneo 

- A relatoria e as convocatórias das reuniões virtu ais da AN deverão ser 
divulgadas no fórum da ENEBio e na lista de e-mails  da MEBio. 

- Que se priorize que os coletivos enviem e-mails p ara a lista nacional do MEBio, 
ao invés de pessoas isoladas da Articulação Naciona l. 

- As reuniões virtuais da AN terão periodicidade me nsal. 
- As convocatórias deverão ser emitidas com até 10 dias antes da reunião.   

 
 
 

Sobre as Reuniões Virtuais da Articulação Nacional 
 
1. Quanto à presença nas REUNIÕES VIRTUAIS 
 
Proposta I – Nas reuniões virtuais, é permitido a presença de computadores de quantidade 
ilimitada, mas que apenas um computador referente a uma escola tem direito a voz, não 
necessariamente essa escola tem que estar ligada a AN ou AR’s (Falcon) 
Proposta II – Nas reuniões virtuais, é obrigatório que seja apenas um computador 
participante da reunião por escola representante da AN (Gandhi) 
 
 
�  11 votos favoráveis à proposta I 
  0 votos favoráveis à proposta II 
 2 abstenções 
 
 
Declaração de voto de abstenção 
 
UEL – divergência entre representantes 
 
2.  Quanto ao poder de voto das REUNIÕES VIRTUAIS 
 
 Proposta I – que o poder de voto seja delegado a todos as escolas presentes na 
reunião virtual (Gandhi). 
 Proposta II  – que o poder de voto seja delegado a representantes da AN e das AR’s 
presentes na reunião (Falcon). 
 
� 5 favoráveis a proposta I 
     6 favoráveis a proposta II 
 2 abstenções 
 
3. Quanto ao quorum das REUNIÕES VIRTUAIS 
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Proposta I – Quorum de 50% mais um, arredondando para mais (Falcon) 
Proposta II –  Quorum de 2/3, arredondando para mais (Tio Chico)  
 
� 1 favorável a proposta I 

11 favoráveis a proposta II 
1 abstenção 

 
4. Quanto a determinação das pautas das REUNIÕES VI RTUAIS 
 
 Proposta I  – que qualquer pessoa possa enviar propostas para AN e daí, uma pessoa 
representante da AN decide quais serão as propostas para a sua reunião (Guinho e Van) 
 Proposta II  – que a AN defina as pautas autonomicamente de acordo com as 
deliberações de suas reuniões. (Lala) 
 

� 10 votos favoráveis à proposta I 
� 1 voto favorável a proposta II 
� 2 abstenções 
 
5. Quanto a relatoria das REUNIÕES VIRTUAIS 
 
 Proposta I  - as relatorias das reuniões virtuais da AN deve ser composta não só pela 
relatoria da reunião virtual em questão, mas também, obrigatoriamente, pela relatoria das 
reuniões de cada escola representante anteriormente. (John) 
 Proposta II  - as relatorias das reuniões virtuais da AN deve ser composta apenas pela 
relatoria da reunião virtual em questão, mas, em caráter de recomendação, poderão ser 
anexadas as relatorias das reuniões de cada escola representante anteriormente. 
(Guinho) 
 
� 10 favoráveis à proposta I 
     2 favoráveis à proposta II 
 1 abstenção 
 
 
 

Organização da Articulação Nacional 
 
Articular a comunicação entre as escolas do MEBio:  

 
Proposta 1 - Confecção de um jornal da ENEBio. [E que a produção dos textos do 
jornal sejam apresentadas na reunião virtual da AN,  seguindo os critérios de 
votação já definidos para essa] 
Proposta 2 - Levantamento e catalogação de todas as escolas do MEBio, assim como 
das escolas atuantes e de seus militantes. [Autonomia] 
Proposta 3 - Uma escola da AN responsável pela centralização das informações, mas 
que essa utilizasse outras (por região, e que se utilize prioritariamente as ARs, e caso não 
haja AR em determinada região, que se utilize uma escola da AN ou algum coletivo da 
região) para receber e depois redistribuir as informações. [Autonomia] 
Proposta 4 - Confecção de um calendário ampliado da Biologia e outros meios de 
interesse, e posterior divulgação desse em todos os meios possíveis. [Autonomia] 
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Proposta 5 - Produção de textos e material de discussões que sejam demanda do     
MEBio. [E que a produção dos textos sejam apresentadas na reunião virtual da AN - 
votação: 4 votos proposta aceita, 8 votos proposta Autonomia da AN, 2 abstenções -, 
seguindo os critérios de votação já definidos para essa, com a exceção que sejam 
textos de fomento das discussões - votação: 8 votos proposta aceita, 3 votos proposta 
de Todos os textos passar por reunião, 3 abstenções] 
Proposta 6 - Detectar o melhor meio de comunicação de cada escola. [Autonomia] 
Proposta 7 - Reformular o site e o fórum da ENEBio. [Autonomia] 
Proposta 8 - Utilizar outros meios de comunicação (como, por exemplo, carta). 
[Autonomia] 
Proposta 9 - Que o jornal seja colocado no site. [Autonomia] 
Proposta 10 - Criar um perfil e uma comunidade no orkut. (houve votação, por haver uma 
proposta contrária “Não utilização do orkut”: 9 votos na proposta tirada, 2 na contrária e 3 
abstenções). [Autonomia] 
Proposta 11 - Confecção de uma carta de apresentação explicando o que é a AN e sobre 
as discussões atuais da entidade, para buscar a legitimação da articulação. E que essa 
carta seja pautada nas discussões do CONEBio. [E que a produção dessa seja 
apresentada na reunião virtual da AN, seguindo os c ritérios de votação já definidos 
para essa] 
Proposta 12 - Uso de mala direta (gratuita). [Autonomia] 
Proposta 13 - Criação de formas de arquivar (mídia e/ou galeria virtual) os materiais 
produzidos pela AN. O envio da mídia seria feito ao final da gestão, enquanto na galeria 
virtual se daria com uma periodicidade maior. E que uma escola da AN seja a 
responsável por isso. (houve votação, por haver uma proposta contrária “Que todas as 
escolas da AN sejam responsável por isso”: 10 votos na proposta tirada, 1 voto contrário 
e 3 abstenções) [Autonomia] 
 

Acompanhar e articular o funcionamento dos GTPs:  
 
Foi colocado por Fernanda que a UFMT se responsabilizará pelo GTP - Questão Ambiental. 
 

Proposta única: AN articula as escolas que têm GTP e se responsabiliza pela circulação 
das informações e pela divulgação dos materiais. Também se responsabilizaria por 
articular possíveis escolas para se encarregarem de GTPs futuros.  
 

Acompanhar o trabalho das ARs:  
 

Gandhi coloca que a UFSC se encarregará pela Articulação Regional Sul. 
 

Proposta 1:  A AN deve articular escolas que banquem a AR de uma região que não a 
possua. 
Proposta 2:  Que a gestão 2007/2008 da AN dê especial atenção às ARs da região 
Norte e Sudeste. 
As demais funções neste ponto estão claras no estatuto. 
 

Realizar a visitação e/ou articular as escolas para  divulgar o MEBio:  
 

Proposta 1: O CONEBio estipulará o caráter e o objetivo das passadas. O 
planejamento executivo dessas será feito (este ano) pela AN. Nos demais anos fica 
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definido que esse planejamento seja feito no CONEBio e/ou COREBio. Que haja 
prioridade pelo planejamento regional. 
Proposta 2:  A AN ficará responsável pela organização das passadas, porém todas as 
escolas que compõe a AN poderão realizá-las, assim como as ARs também podem 
fazê-lo. 
 
Caráter e objetivo das passadas: 
Proposta 1: Que hajam escolas estratégicas definidas pela importância e influência 
que essas possuam sobre determinada região. Que o objetivo seja fomentar o MEBio 
para garantir que essas escolas se insiram nesse e nos espaços construídos pela 
ENEBio, utilizando-se de incentivos (como garantir vagas). Que haja um 
acompanhamento pós-passada de todas as escolas. Apresentar os problemas que 
envolvem cada escola para que essas sintam a necessidade de agir e enxerguem o 
que as unem aos demais estudantes. 
Proposta 2:  Levar em consideração as realidades de cada escola, para evitar a 
imposição de quem está fazendo a passada sobre aquele coletivo. 
Proposta 3:  Articular contatos de outros cursos para chegar nas pessoas da Biologia. 
Proposta 4:  Utilizar outros espaços (como Congressos) para articular o movimento. 
Proposta 5:  Elaboração de um relatório final das passadas.  
  
Orientação para as passadas: 
Proposta 1:  Levar material produzido pela ENEBio, Estatuto, Carta de Princípios, 
histórico do MEBio. Levar também material de acordo com a realidade de cada escola. 
Levar materiais produzidos para levantar fundos. 
Proposta 2:  Que haja preocupação com as metodologias utilizadas nas passadas, 
orientando as pessoas que as farão nesse sentido. E que o MEBio proporcione 
espaços (exemplo, seminários) formativos e/ou disponibilizar materiais que subsidiem 
a preparação das pessoas que realizarão as passadas. 
Proposta 3: Produzir uma cartilha com os materiais da ENEBio (estatuto, histórico, 
carta de princípios e apresentação da AN). 
 

Aproximar o MEBio de outros Movimentos Sociais, gar antindo os princípios e 
autonomia da ENEBio:  
 
 Proposta 1: Dialogar com outros movimentos que discutam questões não muito 

abordados pelo MEBio. 
 Proposta 2:  Nos inserir em eventos e espaços de outros grupos, tanto para a 

formação de nossos militantes, quanto para a criação de laços com esses grupos. 
 Proposta 3:  Não nos aliar a grupos que possuam princípios claramente divergentes 

dos nossos. 
 Proposta 4:  Convidar outros grupos para os nossos espaços. 

Proposta 5:  Levantamento de contatos de outras entidades, possíveis aliados e 
movimentos de interesse do MEBio. 
 
Participação da ENEBio em espaços de outros grupos:  
Como será a divulgação das vagas oferecidas? 
Proposta única:  Divulgação ampla para todos/as os/as estudantes. 
Como será a distribuição das vagas? 
Proposta 1: Que a AN defina, dentro de suas reuniões virtuais, a destinação das 
vagas com base no bom senso. 
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Proposta 2: Que haja distribuição igualitária das vagas para todas as regiões (caso 
haja muitas vagas). 
Proposta 3:  Que os nomes das pessoas sejam tirados nas escolas, e a ENEBio 
apenas defina a escola que teria a vaga. 
Proposta 4:  Que haja prioridade para as escolas que ainda não participaram de 
eventos.  
Proposta 5:  Que haja prioridade para a criação de acúmulo para o movimento, 
garantindo um retorno para a entidade. 
Proposta 6:  Que haja alguém da AN nos espaços em que isso seja possível. 
Proposta 7:  Que seja feito repasses dos eventos por parte das escolas 
representantes. 
 
Como os representantes irão se portar? 
 
Encaminhamentos: 
Proposta 1:  Que a pessoa indicada pelo ENEBio a comparecer no evento poderá 
participar com voz ativa, desde que, nas falas, o convidado não se posicione em nome 
da ENEBio, mas em nome de sua própria pessoa física, caso a ENEBio não tenha 
tirado posicionamento sobre o assunto em questão.   
 
Proposta 2: Que a pessoa indicada pelo ENEBio a comparecer no evento não se 
coloque com voz ativa em nenhum momento, para que a fala da mesma não seja 
relacionada diretamente à ENEBio. Que ela atue apenas como observador e realize 
relatoria (Gandhi).  
 
� 2 votos favoráveis à proposta I 
     11 votos favoráveis à proposta II 
      1 abstenção 

 
Proposta 3:  Que a pessoa indicada pelo ENEBio a comparecer no evento poderá se 
posicionar com voz ativa se e somente se o assunto em discussão já tenha sido debatido e 
sobre ele posicionado pelo ENEBio e não se posicionando quanto a à ações não antes 
debatidas e sobre elas posicionadas. Aprovado por consenso. 
 
 
 
Abre-se espaço para leitura e discussão da Carta do  Encontro Regional de 
Agroecologia - Nordeste 
 
Encaminhamentos: 
 
Proposta 4: A ENEBio apoiará e auxiliará a construção do Encontro Regional de 
Agroecologia, desde que seja exclusa a participação da Entidade em qualquer atividade que 
envolva assinatura de deliberações (Guinho).  Proposta retirada. 
 
Proposta 5:  A ENEBio deverá acompanhar a construção do Encontro Regional de 
Agroecologia - Nordeste, relatar o acompanhamento e daí então, através de espaço 
deliberativo, resolver se irá ou não auxiliar na construção do evento (Elena). Aprovada por 
consenso. 
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Abre-se espaço para discussão sobre a construção em  conjunto com outras entidades 
do Estágio Interdisciplinar de Vivência e do Encont ro Regional de Agroecologia – 
Sudeste. 
 
Proposta 5:  A ENEBio deverá acompanhar a construção do Encontro Regional de 
Agroecologia – Sudeste e do Estágio Interdisciplinar de Vivência - MG, relatar o 
acompanhamento e daí então, através do Conebio extraordinário, resolver se irá ou não 
auxiliar na construção do evento (Zé). Aprovada por consenso. 
  
 
 
Gerenciamento Estrutural do Fundo  
 
Encaminhamentos: 
 
Proposta 1 – Em uma escola da AN, duas pessoas devem ser responsáveis pelo montante, 
em uma conta tipo E (Guinho, Jesus) 
Proposta 2 – Em uma escola da AN, seja uma única pessoa responsável pelo montante. 
(Samadhi) 
 
Proposta 1 - 2 votos 
Proposta 2   6 votos 
3 abstenções. 
  
Proposta 3  – O banco deve ser indiferente, que atenda melhor nossas necessidades 
(Samadhi) 
 
Consenso 
 
Proposta 4 – Prestação de contas mensal da An responsável pelo fundo. 
 
Consenso 
 
Proposta 5 - Uma pessoa prioritariamente de cada escola de cada AN fique responsável por 
receber o dinheiro repassado. (Zé) 
 
Consenso 
 
Arrecadação de recursos  
 
Abre-se uma discussão a respeito do dinheiro que po derá ser arrecadado de alguma 
maneira pela articulação regional. Este dinheiro ir á diretamente para o fundo nacional 
ou permanecerá com a AR para possíveis gastos previ stos durante a gestão da 
Articulação. 
Não fica claro no Estatuto de que maneira será feita a separação das arrecadações da AR. 
Por isso o CONEBio fica encarregado de destrinchar este assunto e trazer deliberações 
sobre as arrecadações feitas nas regionais, para que todo dinheiro arrecadado tenha destino 
certo e igual à todas as articulações regionais. 
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Proposta 1 : Para todo o lucro da política da arrecadação das ARs, este dinheiro deve ser 
enviado 20 % para o Fundo Nacional e o restante (80%) fique para a AR. (guinho) 
 
Proposta 2 : Quando a AN traçar uma campanha especifica em conjunto com as ARs (que 
deverá ser explicitada com detalhes), a AR tem a obrigação de repassar a totalidade ou a 
porcentagem do dinheiro previamente acordado entre as mesmas. Contudo o destino do 
dinheiro das campanhas de iniciativa unicamente das ARs caberá apenas a utilização da 
própria AR. (WAGNER) 
 
Propostѡ 1 : 3 votos 
Proposta 2: 6 votos 
Abstenções: 3 votos 
 
Proposta 3 : Haverá um planejamento sobre o montante de dinheiro no CONEBio; com o 
passar da gestão este montante será aumentado por políticas de arrecadações da 
Articulação Regional e esta terá autonomia para utilizar o dinheiro durante sua gestão desde 
que, nas prestações de contas, este montante não diminua o valor do montante inicial da 
gestão aprovado pelo CONEBio. 
 
 
ENCAMINHAMENTOS 
 
Proposta 1  - Vender sacolas reutilizáveis de mercado (Elena) 
 Consenso 
 
Proposta 2  - Ar deverá arrecadar recursos para o fundo nacional (debater amanhã) 
 
Proposta 3 - Vender camisas do ENEBio (Samadhi) 
consenso 
- Vender canecas  (Falcon)  
consenso 
 
 
 
- Enviar projetos para os ministérios, utilizar recursos de editais em prol do ENEBio. 
Financiamento de projetos da Entidade por Universidades a partir do fundo de extensão. 
Consenso 
 
 
- Contribuição voluntária das escolas que sediam cursos de Biologia para o Fundo Nacional. 
(Viçosa) Consenso . 
 
 
Debater caráter de financiamento no próximo ENEB (consenso) 
 
 
 
Planejamento da Articulação Nacional  
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- Comunicação 
DIVIDIR EM 3 PARTES : centralização (1 escola), internet (1 escola), coletar informações 
(todas as escola). SAMADHI 
proposta 1: 2 escolas responsáveis, uma  para centralizar as informações e a outra para 
arrecadar as informações regionais. guinho 
Todas as escolas vão participar das produções de texto e etc, mas uma escola deve 
sistematizar isso; TIO CHICO 
OUTRA DIVISÃO, UMA escola fica responsável pela centralização de informações e Internet 
(juntos), e outra escola ficaria em coleta de informações e Internet (juntos também). ZÉ 
 
-GTP: 
juntar GTP com comunicação (alguma parte dela). samadhi 
GTP deve se juntar com a parte de Internet da comunicação. GUINHO/samadhi 
 
 
-Fundo 
apenas uma escola  
 
-Movimentos 
 função  das 5 escola. GUINHO 
Apenas uma escola nesta responsabilidade. falcon 
 
-Passadas 
não necessário de designar uma escola específica para planejar a passada. GANDHI 
planejamento da passada deve ser feito apenas com uma escola, não completamente 
centralizada, e nem descentralizada! Gestão conjunta. Samadhi 
 
-AR 
juntar a fiscalização das ars com os gtps. Samadhi 
Centralização das informações das ARS feito apenas com uma escola. GUINHO 
TODAS JUNTAS. SAMADHI 
  
Fica consensuada a proposta conjunta:  
 
PROPOSTA CONJUNTA: 

1- Centralização da comunicação (fazendo os calendário, formatar  jornais, coletar e 
organizar os textos e documentos). UFV 

1- Encarregada das deliberações do acompanhamento dos GTPs e Internet (Atualização 
do site, fórum e página do perfil do orkut, moderar a lista da AN e acompanhar a lista 
nacional da biologia, e encaminhar para a centralização de comunicação). UEL 

2- Acompanhamentos e sistematização das ARs a fim de fazer um intercambio entre 
elas. Planejar, organizar, acompanhar e cobrar nacionalmente as passadas, além de 
auxiliar nas metodologias. As duas escolas devem ser de regiões diferentes. UFMT e 
UFAL 

1- Fundo Nacional (gerir o fundo e planejar e executar arrecadações). UEFS 
5- Coletar as informações das escolas de Biologia do Brasil, de potenciais aliados e de 

datas importantes. Ficam responsáveis também pela execução das passadas e 
repasse das informações regionais sobre o assunto e de ser o contato dos  
movimentos, de todos os caráteres, em cada região. 

Regiões de Responsabilidades: 
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SUL – UEL 
SUDESTE – UFV 

CENTRO-OESTE – UFMT 
NORDESTE – UEFS 

NORTE – UFAL 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 
PAUTA: ENEB E PENDÊNCIAS NÃO RESOLVIDAS NO XX CONEB IO 
 
Proposta 1: Realizar um CONEBio de caráter extraordinário, cujo principal ponto de pauta seja a 
construção coletiva do ENEB 2008, devido a falta de tempo para discussão de tal ponto no XX 
CONEBio, na UERJ – FPP e também pela ausência das escolas o Maranhão, sede do ENEB 2008.  
Aprovada por consenso. 
 
Proposta 2: Que o CONEBio extraordinário seja realizado na Universidade Federal de Sergipe, com 
data entre a primeira e a segunda quinzena de janeiro de 2008. Aprovada por consenso. 
 
Proposta 3: Que caso seja inviável a realização do CONEBio extraordinário na UFS, ele será realizado 
na Universidade Federal do Ceará, com data entre a primeira e a segunda quinzena de janeiro de 2008. 
Aprovada por consenso. 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

ENEB 2007 – UFV 
 
Não há uma prestação de contas detalhada, mas fica de encaminhamento levar ao CONEBio 
extraordinário Sergipe a prestação detalhada. 
Há um erro de repasse de 700 reais para Viçosa feito por Sergipe (ENEB 2005). A AN responsável 
pelo Fundo Nacional fica encarregada de verificar a falta deste dinheiro. 
 
EREB-NE 2007 – UEFS 
 
Trouxeram a prestação de contas detalhada com saldo final de R$ 4.512,18. 
Encaminharão 50% à AR – NE (UFS) um valor de R$ 2.256,09. 
Encaminharão 20% à AN um valor de R$ 1.353,65 
Encaminharão a Escola sede do encontro (UEFS) um valor de R$ 902,44 
Como previsto no Estatuto da ENEBio. 
 
Encaminham um modelo de prestação de contas para facilitar o trabalho das próximas escolas que irão 
sediar os Encontros Nacionais e Regionais dos próximos anos. A escola se propõe a descrever o 
modelo e oficializá-lo para encaminhar e divulgar as próximas escolas-sede. 
 
EREB SUL 2007 – UFPR 
 
Trouxeram uma prestação de contas reduzida que teve um saldo final de R$ 5.545, mas que não 
contemplou as expectativas do CONEBio, por isso fica de encaminhamento levar a prestação de contas 
detalhada ao CONEBio extraordinário Sergipe. 

 
 
 
 
INFORME E OFICIALIZAÇÃO DOS ENCAMINHAMENTOS DAS REGIÕES SUDESTE E SUL: 
 
A região Sudeste e suas ARs dão um informe de construir um COREBio que será sediado pela escola 
UERJ Maracanã, com o indicativo de seguinte pauta: 
-AR sudeste 
-Construção Coletiva EREB – SE 
-Construção Coletiva CFPBio – SE 
-Passadas 
-Prestação de contas EREB-SE 2006 e 2007 
 
FUNDO NACIONAL 
 
1. Foi colocada a situação do saldo adquirido no EREB SUL 2007, e da deliberação tirada na 
assembléia regional de que o saldo final do encontro não seria enviado a ENEBio, já que naquele 
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momento não era visto pela região Sul de que a ENEBio fosse atuante, ou que devesse centralizar o 
dinheiro. 
A UEL traz uma proposta de consenso, formulada pelo I COREBio SUL, de que o montante final de 
dinheiro não seja utilizado diretamente em um projeto de extensão como foi proposto na assembléia do 
COREBio Sul 2007, mas que seja utilizado na construção de I CFPBio Sul, que será sediado pela UEL 
no primeiro semestre de 2008. 
Abre-se para discussão. 
 
Aproximação aglutinando idéias e forças. 
Respaldos das deliberações e discussões do CONEBio. 
Uso do dinheiro diretamente na região sul para formação e articulação da região sul, articulando uma 
reunião da ENEBio (AN) com as escolas da região Sul. (SAMADHI/ JESUS/ MARCELO) 
 
Proposta 1 : O CONEBio 2007 deliberaria que a UEL fará o CFPBio – Sul (Gandhi). 
Proposta 2 : O dinheiro seria encaminhado para a AR e no COREBIO seria decidido para qual projeto 
(no sul) será utilizado o dinheiro (Jesus). 
 
6 votos a favor da proposta 1 
4 votos a favor da proposta 2 
 
Por maioria simples o CONEBIO delibera que a UEL utilizará o dinheiro para fazer o CFPBio. 
 
1.Planejamento  
2.Projetos que utilizariam o fundo nacional 
3.Prestação de contas 
 
 
 
 
 
 


