
Pauta da Assembleia EREB-SE 2012: 

- Informes; (OK) 

- Propostas GD’s (somente leitura); (OK) 

- Inclusão de pautas (individuais e/ou coletivas); (OK) 

- Análise de propostas; (OK) 

- Estruturas: 

 

 Articulação Regional-SP: Escola Superior de Agricultura Luiz de 

Queiroz – Piracicaba (ESALQ); 

 Articulação Regional-RJ: Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ); 

 Articulação Regional-MG/ES: Universidade Federal de Lavras (UFLA); 

 COREBio: Universidade Federal de Lavras (UFLA); 

 Curso de Formação Política da Biologia: Escola Superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz – Piracicaba (ESALQ); 

 EREB: Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ); 

 GTP Agroecologia: indicativo para o ENEB de ser tocado pela 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); 

(OK) 

 

- Avaliação. \o/ 

 

Infraestrutura 

 

Metodologia 

 

Política 

 

  



 

Propostas GD`s 

Gênero e Sexualidade: 

1- Indicativo de espaço de auto-organização de mulheres na 

programação dos EREB’s, bem como um espaço de formação sobre 

questões ligadas a gênero para os homens, concomitante ao espaço 

de mulheres (APROVADA); 

2- Inclusão de vivências ligadas a temática de gênero e diversidade 

sexual na programação do próximo EREB, de acordo com as 

possibilidades (APROVADA); 

3- Divisão do GD “Gênero e Sexualidade” em outros dois: um com a 

temática de “Gênero” e outro com a temática de “Sexualidade” 

(APROVADA). 

 

ENEB 2007 (Viçosa): 

4- Associar os links de blogs dos coletivos, centros e diretórios 

acadêmicos (COCADA`s) ao blog da ENEBio: 

www.cnenebio.blogspot.com (APROVADA). 

 

ENEB 2010 (Feira de Santana): 

5- Reforçar a importância das escolas trabalharem a campanha 

nacional o máximo possível, e a longo prazo se inserir e pressionar 

os órgãos de educação brasileiros (MEC, secretaria da educação, 

entre outros (APROVADA). 

 

Código Florestal: 

6- Que os COCADA’s continuem discutindo o código florestal 

(APROVADA); 



7- Indicativo de dar ênfase à temática do código florestal em trabalhos 

de extensão e outras atividades (ex.: “Bio na Rua”), desmistificando 

e trazendo à sociedade civil quais as implicações das alterações do 

mesmo e divulgar as noticias e trabalhos referentes ao tema à 

população, de acordo com o planejamento de cada instituição 

(APROVADA);  

 

EREB 2010 (Ribeirão Preto): 

8- Garantir maior mobilização e preparação para o encontro, por meio 

da elaboração (AR e CO) e envio prévio aos inscritos e às escolas de 

material explicativo sobre o que é o EREB e a ENEBio, os objetivos 

do encontro e o tema apresentado no ano (APROVADA); 

9- Criar o apadrinhamento de calouros do EREB, com o objetivo de 

difundir melhor as ideias dos encontros, suprir as demandas de 

informação e incentivar a maior participação nos espaços, por meio 

do comprometimento dos padrinhos de estarem sempre sanando 

dúvidas e tentando tornar mais claras e simples as informações 

apresentadas aos calouros (APROVADA); 

 

Sustentabilidade e desenvolvimento: 

10- Indicativo da necessidade de trabalhar os conceitos de 

sustentabilidade nos GTP’s Meio Ambiente e/ou Agroecologia 

(APROVADA); 

 

ENEB 2011 (Rio de Janeiro): 

11- Incentivar que mais escolas construam o “Bio na Rua” 

nacional (03 de Setembro – Dia do Biólogo) (APROVADA); 

 

PROPOSTAS ADICIONADAS NA ASSEMBLEIA FINAL: 



12- Inclusão do debate sobre raça e etnia na programação do 

EREB (APROVADA); 

13- “Gênero e Sexualidade” como temática de um próximo EREB 

(APROVADA); 


