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Carta da CO sobre as propostas da assembleia:  

O Encontro Nacional de Biologia é um espaço que cumpre com muitos objetivos para a 

ENEBio. Aproximação e formação de biólog@s para a transformação da sociedade, 

apresentação e repasse de instâncias da ENEBio, e também é um espaço que delibera os 

próximos passos da Entidade como um todo.  

O encontro não possui uma metodologia estagnada e para cumprir seus objetivos está 

em constante mudança, que se baliza pela criação de novas ideias, que buscam suprir 

demandas observadas, e sua avaliação após o Encontro.  

A Comissão Organizadora do 34º ENEB buscou algumas mudanças no sentido de 

responder a algumas problemáticas que percebemos nos encontros. Pensamos uma 

metodologia que prioriza as discussões no GD e não encaminhamentos, para que cumpra com 

o objetivo do acúmulo teórico. Sendo assim, os Grupos de Trabalho passam a ter o objetivo de 

trabalhar um grande tema e relacioná-lo ao que foi discutido no GD. Esses dois espaços são 

importantes para a formação da base da Entidade e sugerimos a criação de uma carta síntese 

para registrar esse acúmulo e embasar possíveis propostas. Além disso, a carta síntese nos 

ajuda a saber qual a compreensão dos sujeitos do encontro sobre alguns temas, socializando 

esses temas e facilitando a compreensão de algumas propostas quando estas surgem na 

assembleia. 

Na concretização dessas ideias tivemos alguns problemas estruturais, metodológicos e 

devido ao número reduzido de participantes do Curso de Coordenadores, não eram todos os 

coordenadores, que conduziam o espaço, que estavam esclarecidas do objetivo deste. Isso 

gerou um atraso grande que impediu que distribuíssemos a carta-síntese completa e impressa 

na primeira reunião das COCADAs. Consequentemente, fez com que as propostas fossem 

formuladas com atrasos e, devido a problemas acumulados, não conseguimos entregar um 

documento bem feito e com todas as propostas na segunda reunião de escolas. Entendemos 

nossas limitações e nos desculpamos pelo arquivo falho que foi enviado com atraso para as 

COCADAs, mas fizemos o possível no momento, considerando as diversas dificuldades e 

tarefas que surgem para a CO. Ainda sim, avaliamos que a carta-síntese foi um acúmulo 

importante para a ENEBio e para o ENEB.  

Quando propusemos no CONEBio que as propostas fossem elaboradas pelas COCADAs 

prioritariamente, não excluindo a possibilidade de propostas nos outros espaços, foi no intuito 

de termos uma assembleia nacional onde as propostas vem da base que constrói a ENEBio 

durante o ano, as COCADAs. Isso gera propostas vindas de demandas concretas da ENEBio, 

fortalece a identidade das escolas e na assembleia observaríamos propostas que podem ter 

como base o que foi debatido no GT, mas com mais entendimento do funcionamento da 

entidade e pensando em quem as encaminha. 



Esperamos que essas ideias sejam avaliadas e que compreendam nossa 

intencionalidade. Precisamos ter a ousadia de transformar nossas práticas, para que 

avancemos em uma assembleia qualificada, que debata as necessidades e os anseios de 

avanços das COCADAs e que a ENEBio contribua cada vez mais para a transformação da 

sociedade.   

Comissão Organizadora do 34º ENEB 

Repasse das instâncias: 

Articulação Nacional 

UFLA e UFS: Saudações às escolas presentes. Gestão composta pela UFLA e UFS, mesmo com 

uma quantidade grande de pessoas as escolas passaram por uma renovação, o que dificultou o 

trabalho da gestão. Isso serve de base para as análises feitas e também uma autocrítica da 

gestão. A UFS assumiu a tarefa na tentativa de articular o NE, acompanhar os espaços 

massivos da regional, por exemplo, o ERA. Conseguimos concretizar o encontro a partir dos 

parceiros da FEAB e ABEEF, conseguimos agregar escolas de estados do nordeste que não 

construíram a entidade. As duas escolas passam por um momento parecido na Enebio e temos 

que entender nossas limitações, mas avaliamos como positivo pegar essas tarefas, pois 

avançamos em alguns processos de aproximação de escolas novas a partir das passadas, 

esperamos que no próximo período isso acumule para entidade. O encontro regional de 

agrárias foi importante para trabalharmos a ferramenta da agroecologia. UFLA passa também 

por um momento de renovação e temos atuado no PIBID no sentido de disputar e construir 

para dentro da enebio essa prática. Construímos um fórum na UFLA juntamente com o PBID e 

isso acumula no processo de formação de militantes da Enebio. Temos o desafio de como 

aproximar escolas com 20 pessoas na AN, foi uma grande dificuldade, pois temos muitas 

escolas para aproximação, por isso a gestão vai contar com dois militantes trancados para 

fazer passadas na região N e NE. 

Articulação Regional(SE) 

MOC: Pegamos a tarefa no EREB 2013 a partir da necessidade de articular o norte de Minas na 

tentativa de fortalecer o grupo e a região. Lembramos da importância da relação com as 

entidades parceiras como FEAB e ABEEF, tanto quanto com as organizações pareceiras ( MST, 

Via Campesina). Achamos importante as passadas, pois essa prática aproxima bastante as 

escolas, pensam em fazer um CFP do Norte de MG, pensamos em fazer isso pela dificuldades 

da militância chegar ao CFPBio SE.  

Pira: Não somos atualmente a AR, faz um ano que não temos essa ferramenta, apelo para as 

escolas de SP pegar essa ferramenta devido à necessidade de articular as muitas escolas no 

estado. Estamos à disposição para esclarecimento de dúvidas em relação ao trabalho que deve 

ser feito. 

Articulação Regional(NE) 

UFAL: Pegamos a tarefa juntamente com algumas pessoas da UFBA, tivemos alguns problemas 

nas nossas escolas por falta de consolidação de alguns grupos, saímos com a tarefa de 



construir o CFPBio e EREB como as ferramentas principais de construção para o próximo 

período. O Norte não pode aparecer no CFPBio e isso foi um ponto negativo que avaliamos 

enquanto AR, há muita dificuldade no fortalecimento da região por alguns motivos que serão 

colocados posteriormente. Estamos com uma gestão de 5 pessoas e realizamos algumas 

passadas em algumas escolas e fazendo um mapeamento no sentido de propiciar mais espaços 

de aproximação para o EREB, convidamos as escolas à participarem do EREB-NE. Tivemos 

complicações financeiras, o que dificulta o trabalho dentro da gestão, a articulação com as 

escolas do NE tem sido feita por telefone e internet.   

Articulação Regional (N) 

UFPA Bragança: Foi muito difícil de articular o N, pois ele é muito grande, tivemos um apoio da 

AN nesse processo com liberação de materiais para formação da AR. Temos uma relação 

próxima com os MS e temos contato com aproximadamente 30 escolas, estivemos um tempo 

parados por algumas dificuldades e temos uma relação bem próxima com as executivas 

parceiras. Conseguimos articular com o interior do Pará com futuros estudantes de biologia. 

Grupos Temáticos Permanentes 

Educação:  

Meio ambiente (UFU): Propusemos-nos a pegar o GTP no sentido de contribuir com o debate 

da Via e relação com os MS, fizemos um planejamento a partir das experiências que tiveram 

com o GTP educação, rolou uma reunião por mês e ciclos de filmes e palestras conjuntamente 

com o DA, na tentativa de trabalhar com as CNs. O processo foi bacana abordaram 4 eixos: 

homem e natureza. 

Estávamos enquanto CO do seminário da CN e ficamos sozinhos na construção deste e ficamos 

sobrecarregados nessa tarefa, após o seminário pensaram na reestruturação do GTP e tiveram 

dificuldades com o pessoal que estava construindo a ferramenta. Aponto a reflexão da 

construção da Entidade para com os COCADAS na hora de pegarem as estruturas, para não 

atropelar as demandas e ocorrer o refluxo. Reforça as necessidades do grupo, foi um processo 

muito conversado e pegamos o seminário porque nenhuma escola poderia pegar, vários 

aspectos levaram a dificuldade da construção nesse sentido. É uma pena não termos 

conseguido realizar os trabalhos para com o GTP.  

Agroecologia (Unicamp): Pegamos a tarefa no ano passado, mas não conseguimos finalizar um 

repasse mais elaborado sobre a ferramenta. 

Ciência e tecnologia: 

Arq. Histórico: 

Gênero e sexualidade (Unesp Rio Claro): No ano passado foi criado e foi tirado de construir 

conjuntamente com a UFC essa tarefa, mas não sabemos ao certo como isso se deu na UFC. 

Aprofundamos em um ponto específico a partir de uma formação, pensamos em diversos 

pontos que abrangem essa questão. 



Foi uma construção com 3 hrs semanais de reunião onde nos formamos e aprofundamos no 

tema, mas em maio teve a greve dos estudantes da Unesp e a prioridade foi dada para isso, 

faremos um material para a entidade sobre o GTP. 

UFC: Não rolou uma comunicação com a galera que pegou o GTP na escola, apontam que 

possuem um grupo de estudos sobre sexualidade. 

Curso de Formação Política da Biologia 

NE (UFAL): Saímos do ENEB UFU com essa tarefa enquanto tarefa principal da gestão da AR, a 

partir de um diálogo muito positivo e durante esse processo a UFS saiu sem dar satisfações e 

caminhamos com as próprias pernas na construção do curso. Questionamos a questão das 

prioridades tiradas pelas escolas que se comprometeram com a construção, foi positivo a 

realização do curso apesar da participação de outras escolas, avaliamos o processo como 

muito desrespeitoso e não tiveram respostas da AN nesse sentido, já que haviam tirado no 

COREBio que essa ferramenta seria prioritária para a região. Tivemos prejuízo e não fomos 

ressarcidos pela entidade, o que é problemático. Pedimos mais clareza em relação às finanças 

da entidade e acompanhamento da AN quanto à essa ferramenta. Outras regiões também 

participaram do curso e o saldo foi positivo apesar das dificuldades, focamos a partir de agora 

na construção do EREB NE.  

SE (UNESP - Rio Claro e ESALQ): O SE estava há um ano sem a realização do curso, há a 

necessidade de articulação com as COCADAS de SP principalmente. A construção está rolando 

e será do dia 03 a 07 de setembro, convidamos todas às regiões a participarem do curso.  

Curso Nacional de Formação Política da Biologia- Educação Popular: 13 a 17 de dezembro de 

2013, São Vicente – SP. 

Encontro Regional de Estudantes de Biologia  

(SE) UFSJ: O Coletivo Espécie Chave, em 2012 na UFF pegou a tarefa de construir o EREB-2013. 

Todo o processo de construção do encontro foi complicado e isso acarretou em problemas 

acadêmicos para integrantes do grupo, peço para que entidade dê uma força para possibilitar 

a renovação do grupo, acreditamos que o trabalho da ENEBio está para além do encontro. 

Estamos fazendo as avaliações sobre o EREB, foi um processo muito rico, porém pesado, pois é 

na prática que conseguiram entender o tamanho e o desafios desse trabalho. Lavaremos no 

Corebio uma avaliação mais estruturada sobre o encontro.  

(SUL) Maquiné-RS. 

CN/Seminário CN: Assumimos no COREBio 2013 essa tarefa de construir o seminário da CN  a 

partir das campanhas construídas. Avaliamos que o seminário foi positivo apesar de poucas 

escolas participando, avaliamos que a AN não cumpriu com a tarefa de articular muitas 

escolas, a representatividade foi baixa, poucas escolas e apenas o SE foi representado com a 

presença também da UFMT. A falta de um palestrante prejudicou o seminário e também a 

construção da nossa nova campanha. Na Enebio a galera da UFC poderia contribuir com esse 

debate, a questão é que a AN um dia antes informou que não poderia comprar a passagem 

para esses militantes, e o espaço ficou sem facilitador. No próprio seminário a AN não 



participou e avaliamos que isso não foi prioridade da AN e isso foi muito prejudicial para a CO 

do seminário, apesar da ligações feitas pela CO, a AN não atendeu e não entrou em contato 

com nossa escola. Fizemos um documento sobre o seminário e questionamos a prioridade 

tanto política quanto financeira em relação a esse processo, pedimos esclarecimento do fundo 

nacional e questionamos em relação às deliberações coletivas, as quais devem ser respeitadas 

para avançarmos no processo de construção da Entidade pautada na concretude da prática.  

Propostas para a Assembléia Nacional do XXXIV ENEB – 

2013 
Proposta de Alteração no Estatuto Aprovados no CONEBio 2012  

 

Proposta: Art. 23. A Articulação Nacional compõe-se de, no mínimo, duas escolas de Biologia, 

sendo estas de diferentes regiões geopolíticas do Brasil.  

Aprovado no CONEBio 2012. Encaminhado a Assembleia Nacional de 2013.  

 

Proposta acrescentar: §3º A gestão da AN tem início no CONEBio ordinário do ano em vigor e 

término no CONEBio ordinário do ano seguinte. Aprovado. Encaminhado para a Assembleia 

Nacional 2013.  

 

Proposta: Art. 7° Os Grupos Temáticos Permanentes (GTPs), órgãos auxiliares da ENEBio, são 

fóruns de discussões locais com 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 Assembleia Nacional do ENEB, com início da gestão no 

CONEBio ordinário do ano em vigor e término no CONEBio ordinário do ano seguinte.  

Aprovado no CONEBio 2012. Encaminhado para a Assembleia Nacional 2013. 

 

Aprovada por consenso 

 

Propostas do XXXIV ENEB – 2013 - São Carlos 
 

1. Proposta: Mesa sobre o estatuto do nascituro na biologia da UFC 

Como fazê-la: A mesa será composta por uma mulher do Tambores de Safo e uma mulher do 

movimento Pró-vida. 

Quando: Outubro 

Quem: Gepesex UFC (Grupo de estudo, pesquisa e ensino em sexualidade). 

Proposta por: UFC 

 

Destaque: UFMT 

 

Aprovada por consenso 

 



2. Proposta: Em relação ao espaço de auto-organização das mulheres, no qual a proposta foi 

de obter um caráter deliberativo, pensamos que é necessário mais esclarecimentos e que 

estes debate seja feito na assembleia. Reconhecemos a importância deste espaço, porém 

avaliamos que este deva possuir uma natureza mais encaminhativa, dando continuidade as 

discussões e práticas, tanto em nossas escolas quanto na Entidade, produzindo materiais para 

o acumulo e contribuição.  

Proposta por: UEFS 

 

Destaque: Unimontes  

 

Falas: 

Carine(Unimontes): As mulheres poderiam repensar a obrigatoriedade deliberativa desse 

espaço. 

Vanessa (UEFS): Queríamos entender o porquê desse espaço ser deliberativo ao invés de ser 

encaminhativo para discussão em Cocadas. 

Mara (UFMT): Proposta para a mesa, temos várias propostas sobre o espaço de auto-

organização das mulheres. Vamos discutir mais o caráter desses espaços para depois 

encaminharmos as propostas, pois todo o debate se faz em torno disso.   

 

Suprimida 

 

3. Proposta: Em relação a políticas de cotas e ações afirmativas, a proposta é que a Enebio dê 

maior atenção ao programa PIMESP (Programa de Inclusão com Mérito no Ensino Superior 

Público Paulista) e que faça uma carta mais profunda em apoio aos estudantes que estão se 

posicionando a este tipo de programas de cotas. 

 Proposta por: UEFS 

 

Destaque: UFMT, Rio Claro, UFV 

 

Falas: 

Mauricio (UFMT): Em relação ao texto, queremos saber se o posicionamento é contra ou a 

favor. 

 

Damile (UEFS): Se alguém quiser contribuir com a fala para a gente poder entender melhor a 

situação do PIMESP. 

 

Leitura da carta feita por Unesp Rio Claro. 

 

Suprimida 

 

4. Proposta: Indicativo aos cocadas para que, cada um em sua localidade, estimulem a 

participação  dos indígenas nos próximos encontros.  

Como fazê-la: Barateando passagem e a própria inscrição no Encontro, além de promover 

espaços de esclarecimento sobre os encontros (Pré-ENEBs, Pré-EREBs...) 

Quando: Até o próximo encontro. 



Quem: Os CoCaDas 

Proposta por: UFSCar Sorocaba 

 

Destaque: UFU 

 

Falas: 

Ivo (UFU): Esclarecimento de qual o intuito da participação dos indígenas no ENEB. 

 

Lay (UFSCar - Sorocaba): É interessante trazer estudante indígenas estudantes de biologia para 

vivenciarmos realidades diferentes.  

 

Proposta alterada 4.1: Indicativo aos cocadas para que, cada um em sua localidade, estimulem 

a participação  dos indígenas dos cursos de biologia nos próximos encontros.  

Como fazê-la: Barateando passagem e a própria inscrição no Encontro, além de promover 

espaços de esclarecimento sobre os encontros (Pré-ENEBs, Pré-EREBs...) 

Quando: Até o próximo encontro. 

Quem: Os CoCaDas 

 

Aprovada por consenso 

 

**5. Proposta: Espaço próprio fixo para a discutirmos a questão da diversidade sexual (tal 

como existe com o feminismo). 

Como fazê-la: Propondo espaços fixos de auto-organização no ENEB. 

Quando: Próximo ENEB. 

Quem: Comissão Organizadora do ENEB 2014. 

Proposta por: UFSCar Sorocaba 

 

Destaque: UFS, UFAL, UFU 

 

Falas: 

Anita (UFal): Os destaques que saíram das outras propostas são os mesmos e o destaque nosso 

é que para além do espaço da auto organização role uma mesa sobre opressões e quanto aos 

espaços fixos de auto organização serem transitórios, pois existem diversas questões 

colocadas sobre o debate geral de opressões e sobre as diversas questões que nos oprimem. 

Colocar para Co enquanto uma demanda.  

 

Tulio(UFS): Para encaminhar, essa proposta vai de encontro à proposta do seminário LGBT e 

levaremos a proposta para o Conebio.  

 

Suprimida 

 

**55. Proposta: A construção de um seminário de gênero e sexualidade para que os grupos 

auto-organizados da ENEBIO(mulheres e LGBT) afinem as leituras e encaminhem os espaços 

sobre essa temática para o próximo ENEB.  

Quem: escolas que se proponham na plenária (UFS é uma delas) 



Quando: Levar a proposta do seminário amadurecida para o CONEBIO.  

Proposta por: UFS 

 

Destaque UFU, UFMT 

 

Falas: 

Ivo (UFU): Temos uma reflexão em relação aos espaços que construímos na Enebio, pois temos 

muitos. Temos que pensar em como viabilizar esse seminário para a realização deste, talvez de 

forma virtual, pois já fazemos muita viagens. 

 

Bruno (UFMT): Esse debate sobre opressões tem avançado no ponto das mulheres e 

necessitamos uma maior formação na entidade, se aprovarmos esse ponto agora teremos que 

garantir a realização do mesmo, propomos que no conebio os grupos que debatem sobre essas 

questões levem ao CONEBio uma proposta sobre opressões no próximo encontro. 

 

Tulio (UFS): Dentre as demandas que temos, apontamos que as mulheres que estão na luta 

contribuam com a realização do seminário para um maior aprofundamento sobre esse debate. 

Temos alguns coletivos de diversidade sexual na entidade e esse seminário pode criar espaços 

de debates e intervenções no ENEB. 

 

Frê (UFLA): UFLA se propõe em levar essa proposta. 

 

Bruno (UFMT): Temos que pensar em como será feito esse seminário e como garantiremos 

esses espaços no ENEB. Talvez possamos pensar em como fazer esse processo de formação.   

 

Pedro (IFES): No meu campi estamos fazendo um debate sobre gênero e sexualidade, 

podemos trocar contatos para passar para a galera amadurecer essa discussão. 

 

Camila (Januária): Temos que ver essa proposta como um espaço que tem que acontecer, há 

uma necessidade desse assunto ser produzido. Temos que encaminhar de fato o seminário. 

 

Bruno (UFMT): A forma que esta colocada põe que deve ser um espaço, pois para o Conebio 

talvez não daremos conta de construir esse espaço. 

 

Clave (UFLA): Entendo as necessidades estruturais, mas esse seminário deve ser feito antes do  

ENEB mesmo porque a demanda é grande e proponho para que as pessoas gravem esse 

espaço para a participação de mais pessoas.  

 

Ana (UFSCar Sorocaba): Devemos manter como está a proposta para o próximo ENEB, pois a 

demanda é grande para ampliarmos o debate sobre opressões dentro da entidade. Os 

encontros não estão dando conta e há a necessidade desses debates antes do próximo ENEB 

para termos um posicionamento mais amadurecido no próximo encontro.  

 



Marina (Unicamp): Não vejo muito porque debatermos isso, pois se as pessoas estão se 

propondo vão dar conta de fazê-lo, não temos porque discutir o quando será feito esse 

seminário.  

 

Mara UFMT: A primeira proposta contempla tudo o que foi discutido. 

 

Proposta alterada 55.1: A construção de uma proposta de seminário ou outro espaço de 

gênero e sexualidade para que os grupos auto-organizados da ENEBio(mulheres e LGBT) 

afinem as leituras e encaminhem os espaços sobre essa temática até o CONEBIO.  

 

Suprimida 

 

Proposta alterada 55.2: A construção de uma proposta de seminário ou outro espaço de 

gênero e sexualidade para que os grupos auto-organizados da ENEBIO(mulheres e LGBT) 

afinem as leituras e encaminhem os espaços sobre essa temática até o CONEBIO, de forma que 

esses espaços ocorram até o ENEB. (retirada) 

 

Aprovada por consenso 

 

**6. Proposta: Alteração da maneira como têm ocorrido os espaços de formação a cerca das 

questões de gênero e diversidade sexual garantindo, alem da formação identificação e auto-

organização das mulheres no movimento feminista, que sejam abarcadas questões de sujeitos 

trangêneros, andrógenos, LGBTs  e/ou que de alguma forma não se identificam com os grupos 

atualmente colocados (auto-organização das mulheres e formação dos homens divisão 

baseada no sexo para discutir papeis de gênero) , conforme indicado no GT de opressões ,ELO 

(Enebio e diversidade sexual) e do GTP de Gênero e Sexualidade desenvolvido pela UNESP Rio 

Claro. 

Como: Além dos grupos de formação exclusivo de mulheres e homens seja garantido um grupo 

de formação conjunta simultâneo a estes espaços e posterior socialização e discussão de todos 

os grupos. 

Quando: Próximo ENEB 

Quem: CO e facilitador@s do espaço. 

Proposta por: Unesp Rio Claro 

 

Destaque: UFAL,ESALQ 

 

Falas: 

Anita UFAL: A compreensão que tive é que essa proposta contempla a questão colocada na 

proposta anterior. 

 

Inhame ESALQ: Essas propostas poderiam ser agregadas para discutirmos todas as propostas 

sobre opressão para discutirmos todas sobre a questão de gênero, para que consigamos ver 

todas as propostas na relação de gênero.  

 



Agrupamos as propostas relacionadas a gênero em um bloco com ** para que a proposta de 

espaço ou seminário (proposta 55 dessa assembleia) abranja essas questões. 

 

**7. Proposta: Garantir um banheiro UNISEX no encontro a cargo da CO, visando que os três 

últimos encontros tiveram esse espaço e não há por que isso não ser um espaço de afirmação 

políticas dentro da entidade. 

Como fazer: Sinalizar um banheiro da estrutura do encontro com uma placa. 

Quando: Próximos encontros 

Quem: CO do encontro 

Proposta por: Unesp Rio Claro 

 

Destaque: UFAL, UFRPE 

 

Falas: 

Anita (UFAL): Precisamos maturar mais essa ideia, pois não temos muita noção de quem 

participará dos encontros a fim de evitarmos possíveis casos de violência contra a mulher. 

 

Heitor (UFRPE): Temos que pensar bastante nessa questão do banheiro unissex e como isso vai 

contribuir no encontro, proponho a supressão do ponto. 

 

Tulio (UFS): Garantir um banheiro unisex não quer dizer que todos os banheiros sejam, e essa 

é uma demanda dos LGBTs da entidade, pois alguns LGBTs não se sentem a vontade em tomar 

banho no banheiro masculino e isso pode ser um encaminhamento que atende a demanda do 

LGBTS da entidade. 

 

Aline (UNESP - Rio Claro): Esses espaços já acontecem na entidade, porém não foi formalizado. 

As opressões não estão restritas apenas com os homens e as mulheres, qual será o banheiro 

das pessoas que não se reconhecem nesse gênero? 

 

Laís (UFSCar- São Carlos): O fato dos LGBTs usarem o banheiro unissex não impede de 

sofrerem violência e que esse encaminhamento não fique a cargo da CO. 

 

Moreno (UNESP – Rio Claro): O fato de formalizarmos é justamente para garantir a segurança  

dos LGBTs.  

 

Bruno (UFMT): Nos ainda na ENEBio não temos uma organização LGBT, as intervenções por si 

só não garantem o avanço político desse debate dentro da entidade, temos que dar um 

respaldo político quando pensamos um banheiro unissex, precisamos sentar e formular 

melhor como isso ocorre, na tentativa de explicar o porque temos esse tipo de banheiro. 

 

Aline (UNESP – Rio Claro): Acabamos de aprovar um espaço de formação sobre essa questão, o 

que implicará em um avanço político dentro da entidade. Essa é uma necessidade real e isso 

pode ser tocado a partir desses espaços. 

 



Tulio (UFS): A luta é feita na prática, temos que garantir demandas concretas de sujeitos que 

não se identificam nos dois gêneros e temos que garantir esse banheiro.  

 

Julie (UFSCar – São Carlos): Podemos aprovar essa proposta e isso ser encaminhado no espaço 

de aprofundamento sobre a questão LGBT.  

 

Diego (UEBS): Temos o lab 7 que faz estudos sobre Foucalt e temos um debate sobre a teoria 

QWERT, podemos contribuir nesse debate.  

 

Proposta alterada 7.1: Garantir um banheiro UNISEX no encontro, visando que os três últimos 

encontros tiveram esse espaço e não há por que isso não ser um espaço de afirmação políticas 

dentro da entidade. 

Como fazer:  Sinalizar um banheiro da estrutura do encontro com uma placa. 

Quando: Próximos encontros 

Quem: CO do encontro 

Proposta por: Unesp Rio Claro 

 

Aprovada por consenso 

 

8. Proposta: Indicativo que as culturais contemplem a questão de gênero e diversidade sexual 

como foi no ENEB de Uberlândia. 

Como fazer: Colocar no cronograma do encontro uma cultural que tenha como proposta 

romper com o padrão heteronormativo.  

Quando: Próximos Encontros 

Quem: CO do encontro 

Proposta por: Unesp Rio Claro 

 

Destaque: UFAL, UFMT 

 

Falas: 

Anita (UFAL): A mesma questão sobre o que rolou no ponto anterior, esses espaços devem ser 

pensados com muita cautela, pois se não pode virar uma micareta e temos que pensar em 

como esse se dará no encontro, em relação ao casamento gay, se estamos pensando em uma 

sociedade de classe, não podemos legitimar o casamento por ser uma instituição burguesa.  

 

Moreno (UNESP - Rio Claro): Não vejo problema em haver a balada independente do que 

aconteça, mas o queria colocar e para tirarmos e estereótipo em ralação aos LGBTs que não se 

encerra no tipo de música. 

 

Aprovada por consenso 

 

9. Proposta: tornar os espaços de debate sobre machismo, permanente nos encontros, de 

modo que seja mais abrangente que a divisão binária de gênero. 



Como fazê-la: manter espaços de auto organização das mulheres e formação dos homens, 

além de adicionar um espaço que contemple as pessoas que não se identificam com a divisão 

binária. 

Quando: em todos os encontros regionais e nacionais a partir de 2014. 

Quem: comissão organizadora. 

Proposta por: UNICAMP 

 

Suprimida 

 

10. Proposta: garantir espaços além de grupos de discussão sobre sexualidade. 

Como fazê-la: espaço auto-organizativo, mesas de discussão, culturais e intervenções. 

Quando: em todos os espaços promovidos pela entidade. 

Quem: Cocadas e C.O. 

Proposta por: UNICAMP  

Destaque: UFS 

 

Suprimida 

 

11. Proposta: Que esteja sempre na programação dos encontros o espaço de auto organização 

das mulheres e formação dos homens, e que o espaço de auto organização da mulheres seja 

um espaço deliberativo em relação as mulheres.  

Quem: COs dos próximos ENEB  

Proposta por: UFSCar São Carlos 

 

Suprimida  

 

12. Proposta: A inserção de mais espaços de auto-organização das mulheres e formação dos 

homens no ENEB. 

Como fazê-la: Com formação de espaços diversificados para a discussão, reflexão e debate do 

tema. 

Quando: Nos encontros do Enebs e Erebs; 

Quem: A CO do encontro. 

Proposta por: UNIFAL 

 

Suprimida 

 

13. Proposta: Construir uma nota de posicionamento contra o estatuto do nascituro e a partir 

desta elaborar materiais de acúmulo sobre esse assunto para a entidade. 

Quando: Até o dia 8 de março. 

Quem: UFLA 

 

Destaque: UFSCar Sorocaba, UFU 

 

Falas: 



Ivo (UFU): garantir a socialização nas listas para contribuições coletivas. 

 

Calabresa (UFSCar – Sorocaba): vai ter a carta dizendo que somos contra o estatuto? Quando 

iremos discutir? 

 

Frê (UFLA): No GT surgiu a proposta de se elaborar uma carta contra o estatuto do nascituro. 

Iremos acumular sobre o tema. 

Ivo (UFU): podemos nos posicionar contra isso mesmo sem estudo prévio. Devemos nos 

posicionar contra, porém precisamos entender o porque isso existe.  

Ivi (UFSCar - Araras): devemos escrever a carta o mais breve possível. Quem escrever a carta, 

deve mandar para a lista e socializar.  

Calabresa (UFSCar – Sorocaba): não me sinto a vontade de fazer algo que não esteja 

consensuado por todos da plenária. 

Frê (UFLA): precisamos agilizar esta carta e ter essa força até o dia 8 de março. Sabemos que 

este estatuto está contra as pautas feministas.  

Proposta alterada 13.1: Construir uma nota de posicionamento contra o estatuto do nascituro 

e a partir desta elaborar materiais de acúmulo sobre esse assunto para a entidade. Essa nota e 

materiais deve ser socializada na lista nacional anteriormente à sua publicação.   

Suprimida 

Proposta alterada 13.2: Construir uma nota de posicionamento contra o estatuto do nascituro 

e também elaborar materiais de acúmulo sobre esse assunto para a entidade.Essa nota e 

materiais devem ser socializados na lista nacional anteriormente à sua publicação, visando 

contribuições dos COCADA’s para a construção desses materiais.   

Quando: Até o dia 8 de março. 

Quem: UFLA 

Proposta por: UFU 

 

Aprovada por consenso 

 

14. Proposta: Que a ENEBio, através de um texto de acúmulo, se posicione frente a opressão 

racista sofrida pela população negra, contra o genocídio cometido pelo Estado e coadunado 

pelo atual governo federal que cada vez mais acentua essa exploração das/dos negras e 

negros. 

Quem: A AN e demais escolas que se indicarem na assembleia. 

Proposta por: UFMT 

Destaque: UFU 

Falas: 

Ivo (UFU): socializar na lista as contribuições. 



Lis (UFV): as escolas que devem fazer. Isso não é um papel da AN. 

Proposta alterada 14.1: Que a ENEBio, através de um texto de acúmulo, se posicione frente a 

opressão racista sofrida pela população negra, contra o genocídio cometido pelo Estado e 

coadunado pelo atual governo federal que cada vez mais acentua essa exploração das/dos 

negras e negros. Esse texto deve ser socializado na lista nacional anteriormente à sua 

publicação, visando contribuições dos COCADA’s para a construção desse material. 

Quem fazer: UFBA, UFMT e Cidão (Ufscar São Carlos) 

Quando: até 09/09/2013 

Proposta por UFMT 

 

Aprovada por consenso 

 

15. Proposta: Que a ENEBio, através de um texto de acúmulo, se posicione frente a violência 

sofrida pela população LGBT em todas suas esferas sociais conservadoras, como ocorre com a 

manutenção de um fundamentalista no cargo de presidente da Comissão de Direitos 

Humanos, representado pelo Pastor Marco Feliciano (PSC) e através de acordo com o governo 

federal se mantém nesse cargo. 

Quem fazer: A AN e demais escolas que se indicarem na assembleia. 

Proposta por: UFMT 

 

Destaque: UFU 

 

Falas: 

Ivo(UFU): socializar na lista as contribuições. 

 

Proposta alterada 15.1: Que a ENEBio, através de um texto de acúmulo, se posicione frente a 

violência sofrida pela população LGBT em todas suas esferas sociais conservadoras, como 

ocorre com a manutenção de um fundamentalista no cargo de presidente da Comissão de 

Direitos Humanos, representado pelo Pastor Marco Feliciano (PSC) e através de acordo com o 

governo federal se mantém nesse cargo. Esse texto deve ser socializado na lista nacional 

anteriormente à sua publicação, visando contribuições dos COCADA’s para a construção desse 

material. 

Quem fazer: UFMT, UFS e UESB 

Quando: 09/09/2013 

Proposta por: UFMT 

 

Aprovada por consenso 

 

**16. Proposta: Que em todos os Encontros Nacionais de Estudantes de Biologia (ENEB) haja 

na programação um espaço para a auto-organização das mulheres, paralelo à um espaço de 

formação sobre gênero, machismo e feminismo para os homens. 

Proposta por: UFMT 

 



Destaque UFAL 

 

Falas: 

Anita (UFAL): Com relação à proposta, o debate que vemos fazendo é sobre o caráter 

transitório, mas com um debate mais estrutural que esta temática. Sobre a outra questão de 

ser deliberativo, levar para a discussão no CONEBio, mas garantindo o debate estrutural.  

Moreno (UNESP – Rio Claro): Achei que tinha sido contemplado com o seminário LGBT. Não 

entendi da estrutura dos espaços serem debatidos no seminário. 

Mara (UFMT): Primeiro sobre a ponderação da Anita, acho válido no sentido das mulheres 

poderem acumular outros espaços para o debate, podemos ficar engessados com os espaços 

do ENEB. Mas podemos debater uma estrutura a longo prazo para a discussão entre as 

mulheres. Podemos avançar nos debates em conjunto. O machismo envolve muitas outras 

questões além do gênero. A luta LGBT será contemplada pelo seminário, mas o machismo é 

diferente. Precisamos debater a conjuntura dos movimentos, é muito importante para um 

espaço de discussão. É importante garantir para o ENEB que vem. E sobre a questão de ser 

deliberativo, a gente discutiu um pouco sobre como na luta contra o machismo é importante 

que as mulheres tenham o protagonismo. Historicamente as mulheres foram excluídas deste 

espaço, por isso criar estruturas para isso não acontecer. Movimentos de mulheres são 

deliberativos, também temos que amadurecer o debate dentro da entidade. Mesmo sem o 

caráter deliberativo, podemos garantir o espaço no próximo ENEB.  

(UNESP - Rio Claro): A gente já encaminhou uma proposta que entra em conflito, onde tem a 

criação de um grupo para o seminário e que isso seja discutido lá. Todas as questões das 

opressões estariam juntas e misturadas e já garantiria o debate.  

Anita (UFAL): Temos que ter a compreensão do espaços como sendo 2. Um que já temos, 

como um espaço para maturação e um novo do seminário. Isso demarca a maturação do 

debate, com o debate do espaço no ENEB. 

Moreno (UNESP – Rio Claro): No nosso entendimento é conflitante, pois modifica o espaço de 

auto-organização das mulheres.  

Camila (Januária): O espaço de auto-organização é essencial dentro do encontro. Dentro do 

seminário foi deliberado a discussão de sexualidade e gênero. É fundamental que o espaço das 

mulheres permaneça. Os dois espaços se complementam e não se excluem.  

Tibu (UNESP – Rio Claro):Tem a discussão de manter o espaço das mulheres com a adição do 

espaço para os transgêneros. Se isso for deliberado, isso não há como ser discutido no 

seminário. 

Eletra (UFSCar – São Carlos): Histórico da formação do espaço. Se o espaço vai ser deliberativo 

ou não isso é outra coisa.  

Malibu (ESALQ): Ontem na Esalq fizemos a leitura das proposta 16 e 17 juntas. Ficou claro que 

o espaço de feminismo será mantido, mas há a demanda do debate da sexualidade. O 

seminário já cumpre este debate do LGBT e é esta a perspectiva.  



Aline (Unicamp): O maior problema de rio claro com o encaminhamento desta proposta é 

sobre um encaminhamento anular o outro. Mantém estes espaços que já tem e cria-se outro, 

garantindo a formação e organização das mulheres e outros debates de pessoas que não se 

identifiquem com os dois gêneros. A nossa proposta não esta sendo debatida aqui, sendo 

encaminhada para o seminário.  

Fiona (UNESP - Rio Claro): Eu vim falar porque a gente tinha escolhido este terceiro espaço. 

Pessoas que não se sentem a vontade com os dois espaços propostos, um ambiente neutro.  

Bruno (UFMT) – Sobre a proposta da UFMT, no caso seria manter os dois espaços e o que não 

é o de auto organização vai ser pensado no seminário.  

Mara (UFMT): Não há divergência entre 16.2 e a 16.3. A proposta inicial fala somente sobre ter 

a organização do espaço, paralelo ao espaço de formação para homens. A gente garante os 

espaços de formação, que debata o machismo de forma mais específica.  

Moreno (UNESP – Rio Claro): Só quero mais um esclarecimento, não é um espaço de 

diversidade sexual, mas sim de pessoas que não contemplam com a questão de gênero. 

Nesses espaços que temos, não existe uma distinção entre o gênero e a sexualidade. 

 Tchuchulio (UFS): Qual a importância da auto-organização? Não podemos negar a conquista 

das mulheres pensando neste debate. A mulherada e a galera LGBT tem análises diferentes, 

mas mesmo assim, os gays não se sentiram contemplados no espaço de auto organização e 

formação para os homens. As lésbicas devem botar as suas opressões no espaço de 

feminismo. 

Proposta alterada 16.1: Que nos Encontros Nacionais de Estudantes de Biologia (ENEB’s) haja 

na programação um espaço para a auto-organização das mulheres, paralelo a um espaço de 

formação sobre gênero, machismo e feminismo para os homens.  

Proposta por UFAL 

 

Suprimida 

 

Proposta alterada 16.2: Que no próximo Encontro Nacional de Estudantes de Biologia (ENEB’s) 

haja na programação um espaço para a auto-organização das mulheres, paralelo a algum 

espaço de formação sobre gênero, machismo e feminismo que será debatido no seminário ou 

outro espaço.  

Proposta por UFMT 

 

Aprovada por consenso 

 

Proposta alterada 16.3: Que no próximo Encontro Nacional de Estudantes de Biologia (ENEB’s) 

haja na programação um espaço para a auto-organização das mulheres, paralelo a um espaço 

de formação sobre gênero, machismo e feminismo para os homens e que não ocorra 

simultaneamente ao espaço de auto-organização LGBT.  

Proposta por ESALQ 

 



Suprimida 

 

**17. Proposta: Que o espaço de auto-organização das mulheres realizado nos ENEB’s seja 

deliberativo em relação às pautas e políticas feministas para a ENEBio, entendendo a 

importância do protagonismo e da autonomia política das mulheres na luta contra o 

machismo. Isso não quer dizer que os homens não poderão contribuir, opinar e agir nas 

políticas formuladas pela mulheres para o combate ao machismo. 

Proposta por: UFMT 

 

Destaque: UFAL, UNESP - Rio Claro 

 

Falas: 

Moreno (UNESP – Rio Claro): Que tipos de ações seriam deliberadas neste espaço? 

Mara (UFMT): As deliberações são as pautas feministas ao combate ao machismo. Por 

exemplo, a carta ao Estatuto do Nascituro, se posicionando de forma autônoma. Mais 

profundidade nesta luta diária que temos que travar com as mulheres da entidade, sem com 

que os homens se excluem da luta. Mesmo assim podemos discutir mais. 

Maria (Unicamp): Deliberativo ou não, considerando que temos o terceiro espaço de debate 

muitas pessoas podem perder as discussões. 

Eletra (UFSCar – São Carlos): As mulheres teriam autônima na forma tática de deliberar os 

rumos de sua luta.   

Ivi (UFSCar – Araras): Este espaço contempla as mulheres que se identificam com o debate.  

Fábio (feab): são as próprias mulheres que devem propor sobre seu espaço. 

Adria (UFBA): esse espaço de auto organização é uma vitória das mulheres e deve ser 

garantido. Mesmo mulheres lésbicas não devem ser excluídas da auto organização.  

Anita (UFAL): precisamos amadurecer esta discussão. Vamos que vamos, ainda não é uma 

compreensão dentro da entidade, mas precisamos avançar neste sentido, entendendo os 

processos. 

Moreno (UNESP – Rio Claro): as falas mostram a falta de compreensão sobre o tema. Uma 

mulher heterosexual pode não se sentir confortável dentro de um espaço de autorganização e 

por isso a necessidade de se refletir sobre o tema. Mulheres que não participam deste espaço 

não tem como deliberar dentro do espaço. 

 

Proposta alterada 17.1: Que o espaço de socialização dos espaços auto-organização das 

mulheres e LGBT realizados nos ENEB’s sejam deliberativos em relação às pautas e políticas 

feministas para a ENEBio, entendendo a importância do protagonismo e da autonomia política 

das mulheres  na luta contra o machismo. Isso não quer dizer que os homens não poderão 

contribuir, opinar e agir nas políticas formuladas pela mulheres para o combate ao machismo.  



Proposta por UNICamp 

 

Destaque: UFAL/ Rio Claro 

 

Suprimida 

 

18. Proposta: Construir uma nota de posicionamento/divulgação acerca do plebiscito que irá 

acontecer em MG sobre a redução da tarifa de energia. Orientando os militantes da ENEBio a 

se somarem nessa luta pela garantia dos direitos da população e do fortalecimento da parceria 

com o MAB que está articulando essa movimentação. 

Quando: Até final de setembro. 

Quem: UNIMONTES 

 

Destaque: UFAL 

 

Falas: 

Anita (UFAL): necessidade de socialização. 

Ivo: (UFU) Achamos interessante que a questão energética de Minas Gerais não está isolada da 

do Brasil. Precisamos colocar o debate da questão energética em âmbito nacional.  

Camila (unimontes): Estamos construindo o plebiscito com movimentos locais e devemos 

acumular nacionalmente.  

Proposta alterada 18.1: Construir uma nota de posicionamento/divulgação acerca do 

plebiscito que irá acontecer em MG sobre a redução da tarifa de energia. Orientando os 

militantes da ENEBio a se somarem nessa luta pela garantia dos direitos da população e do 

fortalecimento da parceria com o MAB que está articulando essa movimentação. Essa nota 

deve ser socializada na lista nacional anteriormente à sua publicação, visando contribuições 

dos COCADA’s para a construção desse material. Contextualizar a questão energética nacional 

para a construção da nota. 

Quando: Até final de setembro. 

Quem: UNIMONTES e UFU 

 

Aprovada por consenso 

 

19. Proposta: Referente as propostas feitas pelo GT, avaliamos que a criação da radio não é 

uma necessidade de urgência para a Entidade, sendo que há outras ferramentas e que esta já 

possui para nossa comunicação (blog da Enebio, listas nacionais e regionais e grupos no 

facebook).  

Proposta por: UEFS 

 

Suprimida 

 

20. Proposta: Quanto à proposta da inserção de trabalhos acadêmicos no ENEB, visamos que a 

natureza do encontro não é academicista, sendo que existe outros espaços para tal objetivo. 



Proposta por: UEFS 

 

Suprimida 

 

21. Proposta: Registro dos trabalhos acadêmicos apresentados nos espaços dedicados a tal 

atividade nos encontros. A proposta foi gerada em discussão sobre a sugestão “espaço para 

inserção de trabalhos acadêmicos dentro dos encontros, tipos de linguagem usados para 

divulgação da ciência/biologia” do GT Cultura e Comunicação.  

Quando: Próximos ENEBs e EREBs 

Quem: IFES (Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Santa Teresa) / UFES (Universidade 

Federal do Espírito Santo – Campi Alegre e Vitória). 

 

Suprimida  

 

Falas: 

Ivo (UFU): historicamente temos repulsa ao modelo academicista. Devemos amadurecer o 

debate. Existem pesquisas socialmente referenciadas. Temos um colega que fez seu tcc com 

base no GTP educação, trazendo boas referências e acúmulos para a entidade.  

Tibu (UNESP – Rio Claro): um GTP pode cumprir este papel enquanto trabalho 

Marina (??): abrir um espaço dentro do encontro para apresentação de trabalhos. Muitas 

vezes a pessoa não pode apresentar o trabalho mais de uma vez.  

Jardel (IFES): a carta seria um encaminhamento. Podemos ter um momento para expor o 

trabalho que seja socialmente referenciado.  

Lis (UFV): este espaço já existe é o congresso mebio. Não deve ser um espaço puramente 

acadêmico. Indicativo de se ter este espaço. 

 

22. Proposta: Registro dos trabalhos acadêmicos apresentados nos espaços dedicados a tal 

atividade nos encontros. A proposta foi gerada em discussão sobre a sugestão “espaço para 

inserção de trabalhos acadêmicos dentro dos encontros, tipos de linguagem usados para 

divulgação da ciência/biologia” do GT Cultura e Comunicação.  

Como fazê-la: Criação de anais, jornais ou revistas, para registro dos resumos referentes aos 

trabalhos apresentados. O registro pode ser feito da maneira impressa e/ou virtual. 

Quando: 1ª reunião COCADAS – ENEB, 07 de agosto de 2013. 

Quem: IFES (Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Santa Teresa) / UFES (Universidade 

Federal do Espírito Santo – Campi Alegre e Vitória). 

 

Suprimida repetida 

 

23. Proposta: Entendendo a importância da agroecologia para nossa formação e 

transformação do modelo hegemônico imposto na sociedade, é necessário que os cocadas 

promovam espaços de discussão sobre a temática, evidenciando que em muitas escolas, o 

curso de Biologia não traz este debate. 



Proposta por: UEFS 

 

Aprovada por consenso 

 

Questão de ordem: *referentes à proposta 57 dessa assembleia. 

Questão de ordem proposta por Ivo (UFU): Adicionar o ponto da UNE e do governo federal 

antes da pauta da Via Campesina, pois esses debates vão ajudar o debate da Via. 

Laís (UFSCar – São Carlos): proposta de se fazer os pontos encaminhativos primeiro. 

Pi (UFSCar – São Carlos): Os repasses devem ser mais do que 10 escolas que farão e a questão 

do tempo ficaria complicada. 

Paola (UFSCar – São Carlos): vamos terminar outros pontos menos polêmicos e depois 

decidimos a ordem.  

Ivo (UFU): as defesas foram feitas, mas devemos votar.  

Inhame (ESALQ): vamos continuar debatendo amanha os temas mais polêmicos.  

Ivo (UFU): as 2 propostas estão esclarecidas? Devemos nos esclarecer em relação quanto ao 

governo para nos posicionar em relação à Via Campesina. 

Julie (UFSCar – São Carlos): estes repasses não seriam deliberativos. Temos muitos pontos por 

vir e pouco tempo para discutir pontos que não são deliberativos. 

 

Proposta 1: Fazer os repasses sobre Reforma Universitária e UNE anteriormente à proposta 24 

da Via Campesina. UFU 

Perdeu por votação 54 votos 

Proposta 2: Fazer os repasses sobre Reforma Universitária e UNE posteriormente à proposta 24 

da Via Campesina. UFSCar 

Aprovada por votação: 69 votos 

Abstenções: 7 

 

24. Proposta: A Via Campesina é uma articulação internacional de movimentos sociais do 

campo, e suas pautas, campanhas e agendas são, ou deveriam ser, realizadas de acordo com a 

demanda das/os trabalhadoras e trabalhadores do campo. Os sujeitos da ENEBio, parte do 

Movimento Estudantil (ME), considerando o ME como um movimento social, estão presentes 

predominantemente no ambiente urbano e universitário, portanto as demandas dos sujeitos 

da ENEBio surgem principalmente desses espaços. Isso não limita e nunca limitou que a 

ENEBio debata, se posicione e construa ações sobre outros temas, como as do campo. A Via 

Campesina também faz análises de conjuntura e considera que o governo federal do PT é um 

governo de composição. Para a entrada da ENEBio na Via campesina é necessário um acordo 

de análise de conjuntura e de plataforma de reivindicações, portanto acreditamos que a 

ENEBIO não deva compor essa organização oficialmente. O que não impede que a Entidade 

continue construindo lutas, formação política, práticas em agroecologia com a Via Campesina 



e busque e lute em conjunto com tais lutadoras e lutadores pela emancipação da classe 

oprimida. 

Proposta por: UFMT 

 

Destaque: UFBA, UNIMONTES 

 

Suprimida 

 

25. Proposta: Diante do apresentado no acúmulo do GT questão rural foi possível 

compreender que a Via Campesina é uma articulação de movimentos sociais do campo que 

possui uma estrutura internacional de articulação e luta. Propõe a soberania alimentar a partir 

da agroecologia como resposta a seu enfrentamento ao agronegócio e ao capitalismo em todo 

o mundo. Proporcionando fundamentos para nossa luta em defesa do meio ambiente, 

entendendo as reais problemáticas da questão ambiental e a necessidade de integração 

campo-cidade, a fim de desconstruir essa dicotomia; assumindo, assim, o sujeito biólogo 

enquanto um elo e construção dessa unidade. Dentro desse contexto possui uma estrutura 

organizativa que respeita as pluralidades dos movimentos que a constroem. Isso inclui as 

agendas, pautas e lutas de cada integrante, pois não é a partir da hierarquização que se 

constrói unidade. Outro ponto é a possibilidade de abertura das portas dos cursos, mestrados, 

encontros, seminários e outros espaços a todos os integrantes da ENEBio. Fato que não é 

possível estando fora da Via Campesina. 

Quando: 

Quem: UNIMONTES, IFNMG – Januária, UFPA – Belém, UFPA – Bragança, Estudantes da UFBA 

presentes no XXXIV ENEB, UNIJORGE, UESB – Jequié, UESB – Itapetinga, UESB – Vitória da 

Conquista e UNIFAL. 

 

Destaque: UFU e UFMT 

 

Falas 

Proposta 24 e 25: 

Serão feitas 5 falas de 3 minutos para serem esclarecidas as questões em relação a Via 

Campesina. 

 

Ian (UFBA): A entidade se entende como movimento social e se propõe a inserir o sujeito no 

contexto deste, como exemplo o MST nas mobilizações de julho mostrou como deve ser e sua 

força, o que deve pautar, fazendo passe livre nos pedágios em todo Brasil. O MST só tem 30 

anos porque não se fechou na luta pela terra ou reforma agrária por compreender que sozinho 

não pode avançar. Da mesma forma a ENEBio não pode se fechar só na questão do biólogo 

sem partir de fato para alguma ação. O biólogo precisa estar lá dentro pra participar de cursos 

e construir de fato a via campesina através de reuniões. A base estudantil se concentra na 

cidade, mas todos comemos alimentos com agrotóxicos advindos do campo. O que a Via 

propõe não e nada fora do contexto do que o biólogo pretende. “O posicionamento pela Via 

de sua análise de conjuntura é garantido aos integrantes.” 

 



Carine (Unimontes): Como AR, avalia como importante tal inserção por respeitar a autonomia 

de cada escola e sua relação com o movimento, sendo que algumas a mantém. Uma análise de 

conjuntura de dimensão enorme sendo que a nossa se mostra muito rasa. É incoerente não 

participar da Via e depois manter relações com ela. Temos as mesmas lutas, sua proposta de 

inserção concretiza o que buscamos como biólogo, basta a ENEBio apenas olhar o que é o 

ENEB e a ENEBio, respiramos Via nas discussões. A agroecologia é uma ferramenta que ambos 

trazemos. 

 

Ivo (UFU): A primeira coisa é entender que se não fazemos essa leitura ou se não sentimos 

confortável hoje não quer dizer que o Não será pra sempre, a prática conjunta existe e 

precisamos aprofundar no debate, pois não é tão simples quanto se propõe, pois se entrarmos 

ela não nos dará foco ou atenção. Precisamos aprofundar, pois assim como em 2010, a Via 

soltou uma nota sobre a eleição da Dilma no segundo turno. Tem mais colocações aí como se 

propõe pelos companheiros. O debate profundo dessas implicações da entrada na Via . O GD 

da Via Campesina não tinha objetivo de debater a relação entre ENEBio e Via, e não foi 

debatido na ENEBio como um todo, documentos não foram socializados e o debate na base, 

culminando em um debate nacional não aconteceu. Sentimos constrangidos de debater 

política nesse encontro. Como vamos entrar na via sem preceder um debate?  

 

Luã (UFMT): Com relação a esse debate, necessitamos nos aprofundar e analisar quais os  

marcos atuais da luta de classe e qual a análise de conjuntura que fazemos com a relação aos 

movimentos sociais e o ME. Vivemos uma reorganização profunda da classe trabalhadora. Isso 

culmina na reconstituição de organizações que vão aglomerar a base. O MST é um dos 

movimentos que ainda dialoga com as demandas de sua base, há um elo feito entre esse 

período, porque vivemos um processo de reorganização e precisamos entender como a 

ENEBio se encaixa nessas questões. A questão de não entrar na Via agora é para 

aprofundarmos a questão de nossa identidade. 

 

Guarani (UFSCar – São Carlos): Avaliamos que falta aprofundamento com a base nessa 

discussão. Entender a questão do governo federal, onde estávamos em uma eleição entre 

PSDB e PT. A Via se colocou contra o PT para impedir a eleição do PSDB sendo esse nosso 

principal opositor . Como biólogos podemos aproveitar desse diálogo com a Via e levá-lo para 

dentro das universidades? Proponho que isso não se encerre aqui na assembléia. 

 

Tibu (UNESP – Rio Claro): Discordo das falas e do Ian e Carine quando se coloca que a ENEBio 

não centraliza a questão do campo, a demanda nem sempre é mais do campo do que da 

cidade, precisamos trazer o debate da periferia, sindicatos e não focar em apenas uma área. 

Não temos clareza das consequências dessa inserção formal, como são as políticas e como a 

via funciona. É um passo muito importante que deve ser bem estruturado, devemos 

aprofundar o debate e essa votação seja priorizada em outros espaços. 

 

Kelvin (UFS): Contemplado pelas falas do Guarani e Tibu que devemos aprofundar o debate. 

No histórico da ENEBio, ela nasce no berço dos movimentos sociais, que estão mais de 30 anos 

na luta direta contra os opressores. Assim devemos ter cuidado para não negar nossa origem e 

nesse sentido acho importante esclarecer sobre as questões colocadas. Em relação à análise 



de conjuntura e ao governo federal, a Via orientou o voto na Dilma, não foi algo engessante, 

foi uma sugestão. O PT tem avanços e retrocessos, mas o outro lado era a direita, PSDB. Para 

as 20 mil famílias que precisam de políticas do Estado, o que seria deles sem o PT ou a Via. 

Muitas escolas e seus militantes não estão tendo respeito pelos sujeitos que aqui se 

encontram, são sujeitos novos. Devemos levar isso para o CONEBio e durante esse tempo 

garantirmos o esclarecimento sobre o tema.  

 

Mara (UFMT): Foi falado várias coisas que discordo, entre os pontos: é importante falar do 

posicionamento da Via em orientar os movimentos que a compõe a votar na Dilma no segundo 

turno. São sujeitos diferentes que compõe a Via, devemos saber quem são nossos inimigos. O 

PSDB cumpre um papel para mim, o PT também é direita. Devemos fazer a análise correta e 

nos posicionar quanto a isso. Não vamos tomar conta dos sujeitos novos colocando uma 

realidade que não existe, escondendo uma divergência. Devemos colocar para os cocadas 

debates como se o PT avança dentro das lutas da classe trabalhadora. Sobre a Via, é necessário 

entendermos melhor o que essa aliança cumpre. Devemos além de debater análise de 

conjuntura, o que é autonomia. As organizações se unem por marcos políticos, esses devem 

ter coerência entre os movimentos que a compõe. 

 

Tiagão (UFLA): Começar pontuando a questão das eleições. A Via é um movimento social e tem 

pessoas que compõe sua base. Dentro da dicotomia PT-PSDB a resposta à sua base foi que o 

apoio deveria ser feito ao PT. A autonomia é nossa. Essa proposta reforça aliança entre campo 

e cidade, devemos nos compreender como sujeitos urbanos que ao se inserir na Via 

compreendemos essa ligação. Na prática, essa relação já se dá como nos EIVs, ERAs, CFAs, 

EREAs, que são ferramentas construídas pela Via e pela ENEBio. E a partir da prática vem a 

demanda. Já temos essa relação, devemos consolidar esse debate. Compreendo que 80% do 

NB era o primeiro contato com a ENEBio e 90% ENEB, devemos encaminhar essa proposta para 

o CONEBio por ter o caráter deliberativo e menor comprometimento pedagógico. 

 

Anita (UFAL): Um ponto central colocado é a relação entre via e governo PT. A questão da 

repressão aos movimentos sociais aumentou drasticamente com a eleição da Dilma, 

principalmente no campo. Essa relação com o que foi pautado é altamente contraditório. 

Podemos avançar nesse ponto e a discussão deve ser feita de forma coletiva, levar para o 

CONEBio não contemplaria a todos, talvez em um próximo ENEB sim. Não é pedagógico a 

forma como a discussão esta sendo colocada, e sim intencional, vamos refletir um pouco e 

entender qual a necessidade e limitações da ENEBio para nós e não alienar a discussão.  

 

Ju (Mackenzie): Não ficou claro que esse posicionamento que estimula o debate não tem 

objetivo de negar a Via dentro da ENEBio, quando falamos entrar em outro movimento social é 

compactar linhas e estratégias de luta. Também devemos ter claro que o ME é altamente 

cíclico, e os debates devem acontecer constantemente. Que existe apenas uma direita e uma 

esquerda, PT e PSDB é altamente descontextualizado. Ninguém aqui tem clareza total de o que 

é a via, o que ela financia e o que ela amarra. Vamos entrar e perder nossa autonomia e 

compactar nossas linhas e interesses? 

 



Luã (UFMT): Independente se discutiremos no CONEBio ou ENEB, devemos ter uma colocação 

sobre se entrar ou não na Via. Apresentamos uma nova proposta e suprimimos a 24.  

 

Kelvin (UFS): Concordo com a proposta, mas deve se passar pelo CONEBio. O debate da Via 

tem outras centralidades dentro das escolas, e são demandas de nossa construção diária. No 

ENEB tem mais de 15 escolas com esta demanda, e não vai ser empurrando pro ENEB que 

todas estas serão contempladas. A ENEBio sozinha não faz pressão social alguma, a aliança 

com a Via não fere em nada sua autonomia. O objetivo do destaque é marcar a proposta que o 

aprofundamento deve ser feito no CONEBio 2013. 

 

?(?): Podemos começar a aprofundar o debate no CONEBio e mandar o resultado para as 

cocadas, mas a decisão de tal tamanho deve ser feita no espaço máximo deliberativo da 

ENEBio pela base consciente. A Dilma não iria privatizar e opor mov sociasi. Mas nas 

mobilizações de julho, houve repressão do povo pelas forças militares, precisamos ter a clareza 

que a polarização entre PT e PSDB e puramente eleitoral, o Lula mesmo disse que nunca se 

ganhou tanto dinheiro quanto em seu mandato, para os empresários. Devemos sair do debate 

superficial e entender realmente o que acontece na realidade brasileira. 

 

Ian (UFBA): A ideia seria debater e não uma briga entre propostas. Não existe melhor exemplo 

que o ato realizado no ENEB que a ligação com movimentos sociais e necessária. O debate da 

Via não é meramente eleitoral, aceitamos a Via porque esta na luta diária pelo povo brasileiro, 

que perpassa questões do governo federal.  

 

Julie (UFSCar – São Carlos): O que estamos fazendo agora é a prova de que temos a abertura 

para a discussão desse espaço. Todos lemos a carta síntese, estamos com argumentos na 

cabeça, o próprio jornal mostra que o encontro teve abertura pra isso, pensemos bem antes 

de fazermos acusações com quem faz trabalho concreto. Temos falas parecidas quanto a que 

devemos aprofundar o debate. Discutir no CONEBio não significa dizer que será decidido lá. 

Materiais serão elaborados por São Carlos, ninguém esta delimitando a data de resposta. 

 

Bruno (UFMT): Devemos resgatar o papel do movimento estudantil. É um movimento social 

que tem suas pautas, isso não diz que ele deve terminar em si mesmo, cada um tem um 

debate para transformação. É importante ter claro que a autonomia da ENEBio deve ser 

mantida. Ao entrar na Via a ENEBio será sua base. Vivemos um processo de reorganização, 

devemos decidir onde isso será deliberado. Estamos desvirtuando o papel do ENEB como 

espaço máximo de deliberação. É um debate de recuar a análise e assim colocar um 

posicionamento. Temos um ponto central de decisão no ENEB, é nos posicionar sobre o que 

esta acontecendo neste momento. 

 

Emanuel (UFU): Discordo da fala da Julie, que defendeu que o debate está sendo feito, uma 

vez que em alguns momentos minhas colocações em relação às problemáticas do governo 

foram reprimidas dentro dos grupos de discussão. 

 

Valdeir (UFPA): No Pará existe uma realidade muito diferente que a do sudeste. No caso das 

mortes no campo, a região norte possui um dos maiores índices de morte, onde a Via 



campesina tem contribuído na melhoria dessa condição. Acredito que negar a Via é negar o 

histórico de lutas da entidade. Também defendo que no Pará o biólogo terá que trabalhar no 

campo. As falas estão sendo muito partidárias e que temos que ter mais maturidade política. 

 

David (UFS): Defendo a proposta de ser deliberado este ponto no CONEBio, com 

posicionamentos das escolas de forma representativa, ao invés do ENEB, onde a base é 

sempre nova e não tem acúmulos sobre os debates. (Citou uma frase do boné da Via) A Via 

traz identidade e compromisso com a luta da classe trabalhadora. Acredito que é uma honra 

este convite feito pela Via e penso que temos que nos posicionar sobre, tendo em vista esta 

questão do convite. 

 

Ivo (UFU): Trago a reflexão sobre a provocação de que as falas estão sendo partidárias, uma 

vez que é sabido que faço parte do PSOL. Questiono a relação entre a teoria e a prática do 

encontro, uma vez que discutimos sobre educação popular e ao mesmo tempo não propomos 

que o debate seja feito pela base que se renova ano após ano. O debate não foi claro até o 

momento da Assembléia, uma vez que a discussão sobre o posicionamento em relação ao 

Governo Federal e ao PT não foi feito. Coloco a proposta de que os COCADAS acumulem sobre 

os pontos citados na proposta, socializem suas contribuições na lista nacional, um mês antes 

do conselho e que seja realizada uma reunião virtual 3 semanas antes do conselho com o 

objetivo de debater os acúmulos produzidos pelos COCADAS, de forma a realizar uma carta 

síntese sobre este debate, com nossas convergências e discordâncias. A partir desse 

aprofundamento do debate político, deverá ser encaminhada a decisão sobre a posição da 

ENEBio em relação ao convite da Via Campesina dentro do próximo ENEB. 

 

Túlio (UFS): Partindo do pressuposto de que somos representados por nossos companheiros e 

de que teremos o debate realizado no CONEBio de forma a nos contemplar, podemos 

encaminhar esta proposta neste espaço, uma vez que a partir dessa decisão poderemos 

repassar para as pessoas que se aproximem no próximo período da Entidade. 

 

Tiagão (UFLA): Peço cuidado com as falas incisivas. O CONEBio tem sua autonomia em relação 

a deliberação de algumas pautas, tendo legitimidade nesse processo, de forma que não seria 

necessário que esta deliberação fosse feita no ENEB. O debate sobre a Via acontece em muitas 

ferramentas construídas pela ENEBio (ERAs, EIVs, etc) uma vez que estruturalmente não temos 

espaço para isso somente nos espaços da ENEBio, ficando a demanda de pensar formas de 

capilarizar o debate. 

 

Luã (UFMT): Porque do convite para a Via Campesina? Acredito que não é simplesmente por 

conta da parceria nas lutas com esta organização. Também ocorre uma proximidade de linha 

política, sendo um plano de fundo que define o porque algumas executivas se aproximam da 

Via e outros não. Em relação às deliberações da entidade, o estatuto coloca que o ENEB é o 

local de deliberação principal da entidade, de forma que é necessário que essa proposta seja 

colocada neste espaço. Se o CONEBio for o melhor espaço para deliberar, devemos alterar 

nosso estatuto e compreensão sobre isso. Complemento a proposta do Ivo com a inclusão de 

outros aprofundamentos sobre o debate. 

 



Anita (UFAL): Retomo a importância deste tipo de decisão, ou seja, de se inserir em uma 

organização política sem ter o amadurecimento necessário. O CAETES se preocupa sobre a 

forma que o trabalho de base tem sido desenvolvido. Neste momento de amadurecimento 

político da entidade, acredito que temos que nos atentar muito ao crescimento interno da 

entidade, mais do que no crescimento para fora dela. Em relação ao processo da UNE foi 

muito atropelado, de forma que aqueles que tinham discordâncias não foram contemplados e 

não tem possibilidade de contribuir sobre este assunto, uma vez que as decisões relativas a 

UNE são feitos em seus espaços, não nos da ENEBio. 

 

Julie (UFSCar): Acredito que não podemos confundir duas coisas diferentes neste momento. 

Uma é o debate sobre o ponto da Via e a outra questão é o desgaste da plenária. Não é que 

vamos fugir do debate, mas acredito que a partir de agora não temos mais propostas e 

começamos a nos desgastar colocando mais e mais pontos que não contribuem no processo 

de deliberação sobre o assunto. Coloco a problemática das reuniões virtuais, não cumprindo o 

papel de estabelecer a comunicação entre os COCADAS nem permitindo a discussão política 

qualificada sobre assuntos como este.  

 

Mara (UFMT): No sentido de buscar encaminhar a proposta trago a divergência sobre a 

decisão ser feita no CONEBio 2013 ou no ENEB 2014. Coloca que ou as respostas são retiradas 

ou entraremos num processo de votação. 

 

Kelvin (UFS): Para esclarecer algumas coisas colocadas, como a aliança e a parceria. A aliança 

ocorre no dia-a-dia e se reforça quando ela se dá de forma concreta, como com a FEAB, que 

contribuem para o estabelecimento da ENEBio em outros locais. Questiono a questão do 

porque somente o ponto da Via não pode ser deliberado no CONEBio, uma vez que outros 

pontos foram definidos neste espaço. Proponho que haja o debate no CONEBio, de forma que 

seja decidido no CONEBio, uma vez que há esta demanda da base sobre a resposta de inserção 

na ENEBio e não podemos levar mais uma ano nesse processo. 

 

Ian (UFBA): Proponho o debate da análise de conjuntura, reforma universitária e a Via 

Campesina, num viés formativo, no CONEBio propiciando um maior embasamento para a 

tomada dessa decisão. 

 

Bruno (UFMT): Questão de ordem de que a proposta de Kelvin não difere fundamentalmente 

da que foi colocada pela sua escola, uma vez que não delimita se a decisão será tomada no 

CONEBio ou no ENEB. 

 

Mara (UFMT): Se abre uma brecha para que haja a decisão dentro do CONEBio. Qual é o 

argumento que está por trás na defesa de que a decisão seja realizada nesse espaço? A 

representatividade da entidade é muito maior no ENEB do que no CONEBio, de forma que esta 

decisão deve ser tomada no maior fórum de deliberação da entidade. 

 

Foi realizada a leitura das propostas e após ocorreu um intervalo para os COCADAS articularem 

seu posicionamento, para uma votação no retorno. 

 



Proposta da mesa: votação das propostas; sucessão das instâncias; encaminhar pontos 

restantes até o teto de 12h; à tarde continua a metodologia de avaliação do encontro e as 

propostas que não conseguiram ser encaminhadas aqui serão levadas ao CONEBio.  

 

Proposta alterada 24.1: Consideramos a Via Campesina uma articulação de movimentos 

sociais do campo que possui uma estrutura internacional de articulação e luta. Propõe a 

soberania alimentar a partir da agroecologia como resposta a seu enfrentamento ao 

agronegócio e ao capitalismo em todo o mundo. Os movimentos sociais presentes na Via tem 

sido parceiros históricos da ENEBio. O processo de unificação formal com a Via Campesina 

significará que a ENEBio legitimará politicamente as análise e posicionamentos políticos dessa 

organização. Antes da ENEBio entrar na Via Campesina é necessário maior compreensão e 

amadurecimento político por parte do conjunto da ENEBio sobre o significado da autonomia 

do MEBio, sua relação com os movimentos sociais, sobre as diferentes análises de conjuntura 

(principalmente a análise do PT no Governo Federal) da ENEBio e da Via Campesina, como 

funciona a organização da Via e como se daria concretamente a inserção organizativa da 

ENEBio na Via Campesina. 

Proposta por UFMT  

 

Suprimida 

 

Proposta alterada 24.2: Consideramos a Via Campesina uma articulação de movimentos 

sociais do campo que possui uma estrutura internacional de articulação e luta. Propõe a 

soberania alimentar a partir da agroecologia como resposta a seu enfrentamento ao 

agronegócio e ao capitalismo em todo o mundo. Os movimentos sociais presentes na Via tem 

sido parceiros históricos da ENEBio. O processo de unificação formal com a Via Campesina 

significará que a ENEBio legitimará politicamente as análise e posicionamentos políticos dessa 

organização. Antes da ENEBio entrar na Via Campesina é necessário maior compreensão e 

amadurecimento político por parte do conjunto da ENEBio sobre o significado da autonomia 

do MEBio, sua relação com os movimentos sociais, sobre as diferentes análises de conjuntura 

(principalmente a análise do PT no Governo Federal) da ENEBio e da Via Campesina, como 

funciona a organização da Via e como se daria concretamente a inserção organizativa da 

ENEBio na Via Campesina. Que esse aprofundamento e debate político seja feito no ENEB 

2014. 

Proposta por: UFU  

 

Suprimida 

 

Proposta alterada 24.3: Consideramos a Via Campesina uma articulação de movimentos 

sociais do campo que possui uma estrutura internacional de articulação e luta. Propõe a 

soberania alimentar a partir da agroecologia como resposta a seu enfrentamento ao 

agronegócio e ao capitalismo em todo o mundo. Os movimentos sociais presentes na Via tem 

sido parceiros históricos da ENEBio. O processo de unificação formal com a Via Campesina 

significará que a ENEBio legitimará politicamente as análise e posicionamentos políticos dessa 

organização. Antes da ENEBio entrar na Via Campesina é necessário maior compreensão e 

amadurecimento político por parte do conjunto da ENEBio sobre o significado da autonomia 



do MEBio, sua relação com os movimentos sociais, sobre as diferentes análises de conjuntura 

(principalmente a análise do PT no Governo Federal) da ENEBio e da Via Campesina, como 

funciona a organização da Via e como se daria concretamente a inserção organizativa da 

ENEBio na Via Campesina.Que esse aprofundamento e debate político seja feito no CONEBIO 

2013.  

Proposta por: UFS  

 

Suprimida 

 

Proposta 1: 

#24.4. Consideramos a Via Campesina uma articulação de movimentos sociais do campo que 

possui uma estrutura internacional de articulação e luta. Propõe a soberania alimentar a partir 

da agroecologia como resposta a seu enfrentamento ao agronegócio e ao capitalismo em todo 

o mundo. Os movimentos sociais presentes na Via tem sido parceiros históricos da ENEBio. O 

processo de unificação formal com a Via Campesina significará que a ENEBio legitimará 

politicamente as análise e posicionamentos políticos dessa organização. Antes da ENEBio 

entrar na Via Campesina é necessário maior compreensão e amadurecimento político por 

parte do conjunto da ENEBio sobre o significado da autonomia do MEBio, sua relação com os 

movimentos sociais, sobre as diferentes análises de conjuntura (principalmente a análise do PT 

no Governo Federal) da ENEBio e da Via Campesina, como funciona a organização da Via e 

como se daria concretamente a inserção organizativa da ENEBio na Via Campesina. Que até o 

CONEBIO os COCADAS produzam documentos de acúmulo a respeito dos pontos citados no 

parágrafo, socializem na lista nacional um mês antes do conselho e que seja realizada uma 

reunião virtual 3 semanas antes do conselho com o objetivo de debater os acúmulos 

produzidos pelos COCADAS e que saia uma carta síntese para ser debatida no CONEBIO. A 

partir desse e de outros aprofundamentos e debates políticos, que no próximo ENEB seja 

tirada a posição da ENEBIO sobre a inserção na Via Campesina.  

Proposta por UFMT e UFU 

 

Proposta 2: 

#24.5. Consideramos a Via Campesina uma articulação de movimentos sociais do campo que 

possui uma estrutura internacional de articulação e luta. Propõe a soberania alimentar a partir 

da agroecologia como resposta a seu enfrentamento ao agronegócio e ao capitalismo em todo 

o mundo. Os movimentos sociais presentes na Via tem sido parceiros históricos da ENEBio. O 

processo de unificação formal com a Via Campesina significará que a ENEBio legitimará 

politicamente as análise e posicionamentos políticos dessa organização. Antes da ENEBio 

entrar na Via Campesina é necessário maior compreensão e amadurecimento político por 

parte do conjunto da ENEBio sobre o significado da autonomia do MEBio, sua relação com os 

movimentos sociais, sobre as diferentes análises de conjuntura (principalmente a análise do PT 

no Governo Federal) da ENEBio e da Via Campesina, como funciona a organização da Via e 

como se daria concretamente a inserção organizativa da ENEBio na Via Campesina.Que as 

escolas produzam materiais de acúmulo sobre a Via Campesina , socializem na lista nacional da 

ENEBIO com 1 mês de antecedência ao CONEBIO  2013 e que as escolas estudem esses 

materiais, a fim de termos um debate mais aprofundado e qualificado durante o conselho, 

onde seja respeitada a autonomia e legitimidade do CONEBIO diante da decisão ou não se esse 



será o momento de entrada  na via Campesina, não excluindo a possibilidade dessa decisão ser 

encaminhada ao ENEB 2014. 

Proposta por UFS 

 

Votação sobre o ponto 24: 

Proposta 1: 64 votos 

Proposta 2: 67 votos 

Abstenções: 18 votos 

 

Aprovada proposta 2 por votação. 

 

26. Proposta: É necessário que a Entidade legitime e promova uma prática educativa 

ambiental crítica e transformadora em todos os seus espaços, sendo que este tipo de prática 

vai de encontro ao modelo capitalista baseado na exploração. 

Proposta por: UEFS 

Destaque UFU 

 

Falas: 

Ivo (UFU): temos que acumular mais sobre o tema e existem várias vertentes 

UEFS: Devemos entender mesmo estes desdobramentos e acumular. 

Inhame (ESALQ): proposta de supressão 

David (UFS): proposta da UEFS encaminhar este material. 

Suprimida 

 

Proposta alterada 26.1: É necessário que a Entidade legitime e promova uma prática educativa 

ambiental crítica e transformadora em todos os seus espaços, sendo que este tipo de prática 

vai de encontro ao modelo capitalista baseado na exploração. Encaminhado de indicativo para 

o GTP Meio Ambiente.  

 

Aprovada por consenso 

 

27. Proposta: Reconhecemos a importância da criação do sindicato que represente os 

biologxs, mas é necessário maiores esclarecimentos como este processo se dará e por quem 

será feito. 

Como fazê-la: Formulação de um documento de acúmulo sobre o Sindicato dos Biólogos para a 

ENEBio com possibilidades e desafios dessa ferramenta, de forma a estimular o início desse 

debate na entidade. 

Quando: Até outubro. 

Quem: UFS e UFLA 

Proposta por: UEFS 

 

Destaque: UFMT 



Falas: 

Mara (UFMT): Muito legal a proposta. Proposta de inserção de outras escolas neste processo 

 
Proposta alterada 27.1: Reconhecemos a importância da criação do sindicato que represente 
os biologxs, mas são necessários maiores esclarecimentos como este processo se dará e por 
quem será feito. 
Como fazê-la: Formulação de um documento de acúmulo sobre o Sindicato dos Biólogos para a 

ENEBio com possibilidades e desafios dessa ferramenta, de forma a estimular o início desse 

debate na entidade.Esse documento de acúmulo deve ser encaminhado para a lista nacional 

para socialização e contribuição dos COCADAs. 

Quando: Até outubro. 

Quem: UFS, UFLA, UFOP, Mackenzie, UFSCar Sorocaba e UFMT. 

Proposta por: UEFS 

 

Aprovada por consenso 

 

28. Proposta: Nossa proposta é que as universidades estaduais também façam um debate 

mais aprofundado sobre a tema, que é de grande relevância para nos estudantes 

independente de qual universidade está inserido, seja ela federal, estadual e privada. 

Ajudando na aproximação das escolas com as universidades privadas, obtendo uma leitura 

diferenciada. 

Proposta por: UEFS 

 

Destaque: Rio Claro 

 

29. Proposta: criação de um material de apresentação/convite da ENEBio a ser encaminhada 

para escolas privadas.  

Como fazê-la: a partir de tal material, caberá às Cocadas trabalhar este material. 

Quando: o material de divulgação será confeccionado até outubro, sendo enviado para as 

Cocadas através da lista da ENEBio. As escolas terão até o próximo ENEB para trazer algum 

parecer. 

Quem: UNICAMP e interessados em somar. 

Proposta por: UNICAMP 

 

Destaque: UFMT 

 

30. Proposta: Uma maior colocação da universidade privada dentro dos encontros  

Como fazê-la: A formação de espaços, (mesa, GDs ou ELO) para a uma maior discussão sobre 

problemáticas decorrentes nas universidades privadas. 

Quando: Nos encontros Ereb e Eneb  

Quem:  A CO do encontro 

Proposta por: UNIFAL 

 

Destaque: UFAL 

 



31. Proposta: Indicativo para que sejam organizadas Atividades Práticas na área da saúde 

(ex:plantas medicinais, alternativas médicas) e agroecologia. 

Como fazê-la: (exemplo) convidar atuantes nas áreas para formar oficinas. 

Quando: Próximo ENEB. 

Quem: Comissão Organizadora do ENEB 2014. 

Proposta por: UFSCar Sorocaba 

 

Aprovada por consenso 

 

32. Proposta: Indicativo para que se organize um espaço de vivências nos próximos encontros. 

Como fazê-la: Organizando  

Quando: Próximos ENEBs. 

Quem: Comissões Organizadoras dos próximos ENEB. 

Proposta por: UFSCar Sorocaba 

 

Destaque: UFAL 

 

33. Proposta: Criação de um site único para os eventos para que facilite o acúmulo histórico e 

de material a fim de possibilitar a maior comunicação e interação da ENEBio com estudantes. 

Como fazer: Reunindo os materiais dos últimos encontros e concentrar todos em um único 

endereço eletrônico. 

Quando: Próximo ENEB 

Quem fará: AN  

Proposta por: Unesp Rio Claro 

Destaque: Unicamp,UFMT 

 

34. Proposta: Indicativo que sejam disponibilizados textos base nos ESPAÇOS (GDs,GTs etc...) 

para que @s encontristas tenham esse material prévio. 

Como fazer: Disponibilizar as matérias bases no site do encontro com base na intencionalidade 

do espaço. 

Quando: A partir do próximo encontro 

Quem: Que seja elaborado pela CO e facilitador@s. 

Proposta por: Unesp Rio Claro 

 

Aprovada por consenso 

 

35. Proposta: abrir um espaço para histórico dentro do site da ENEBio, com registros dos 

novos eventos. 
Como fazê-la: as comissões dos encontros futuros se responsabilizam de deixar registros e 

encaminhá-los para a comissão que administra o site. Sugere-se que sejam criadas abas dentro 

do site da Entidade, para que sejam adicionados tais materiais. 

Quando: a partir do presente encontro. 

Quem: C.O. + comissão que administra o site. 

 Proposta por: UNICAMP 

 



Destaque: ? 

 

36. Proposta: A inserção de espaços de discussão sobre assuntos referentes às cotas, e o 

ingresso de um novo modelo de estudantes nas universidades e consequentemente na 

biologia. 

Como fazê-la: A formação de um espaço (mesa, GD ou ELO) para a discussão desse tema. 

Quando: Nos encontros Eneb e Erebs; 

Quem: A organização 

Proposta por: UNIFAL 

 

Destaque: UNESP Rio Claro e UFAL 

 

37. Proposta: Abrir um espaço no Eneb para as escolas apresentarem suas atividades 

realizadas durante o ano em suas instituições. 

Como fazê-la: A formação de um espaço exclusivo para as apresentações no Eneb 

Quando: Nos encontros do Eneb 

Quem: Representantes das escolas 

Proposta por: UNIFAL 

 

Destaque: UFAL e UNESP - Rio Claro 

 

38. Proposta: Em 2008, a ENEBio se posicionou contrária ao projeto neoliberal de educação do 

Governo Federal (PT/PMDB).  No ENEB UFU em 2012, setores que compõe a ENEBio (Consulta 

Popular/Levante Popular da Juventude), colocaram a necessidade de se reavaliar tal posição. 

No CONEBio, UFMT em 2012 os debates seguiram, e deliberamos que no CONEBio 2013 a 

entidade ira tomar uma posição frente a essas políticas educacionais (REUNI, lei de inovação 

tecnológica, PROUNI e FIES). Propomos que sejam abertas 10 falas na assembleia nacional, 

para que os COCADAs coloquem o acúmulo e as análises  sobre o papel que cumpre tais 

políticas, sem o intuito que se tire uma posição neste ENEB, mas que haja um acúmulo pra que 

a decisão do CONEBio possa ser balizada por um debate mais amplo da Assembleia nacional da 

Biologia.  

 

Proposta por: UFU 

* CO vai pensar metodologicamente 

 

39. Proposta: Indicativo para as escolas buscarem mais informações sobre CRBIO e CFBIO 

procurando responder algumas questões sobre o sindicato (o que é? como formá-lo? qual a 

influencia em nossa profissão biólogo?) e apresentá-las nos próximos encontros. 

Como fazê-la: Buscar contatos com regiões que possuem sindicato, realização de mesas de 

discussão dentro das escolas sobre o assunto, formação de grupos de estudos dentro das 

escolas, entre outras atividades. 

Quando: Próximos encontros. 

Quem: Os CoCaDas 

Proposta por: Pira e Calabresa (proposta individual) 

 



Destaque: UFU e UFAL 

 

Falas: 

Calabrisa (UFSCar – Sorocaba): Em Sorocaba será feita uma mesa sobre o profissional biólogo. 

Existe a necessidade de se saber mais sobre os conselhos da biologia. Proposta de se ter no 

próximo encontro um representante do CFBio. 

Vampeta (UFOP): UFOP já vem acumulando sobre o CRBio.  

Lua (UFMT): a ENEBio já vem discutindo este tema, inclusive no ENEB de Feira de Santana. O 

sindicato vem no sentido de unificar a classe, diferentemente dos conselhos. Propõe a 

supressão do ponto 39. 

Alice (UFRB) : Podemos unir as propostas. 

Anita (UFAL): a construção dos encontros são feitas em outros espaços, podemos colocar 

contribuições, mas não já demarcar alguns pontos referentes a metodologia. 

Ju (Mack): os conselhos apenas regulam sobre os cursos e não são órgãos representativos da 

classe.  

Eletra: apenas colocar em pauta a questão do CRBio e CFBio 

39.1 Proposta alterada: Indicativo para as escolas buscarem mais informações sobre CRBIO e 

CFBIO procurando responder algumas questões sobre esses conselhos (o que é? como formá-

lo? qual a influencia em nossa profissão biólogo?) e apresentá-las nos próximos encontros. 

Quando: Próximos encontros. 

Quem: Os CoCaDas 

Proposta por: UFRB e UFSCar Sorocaba 

 

Aprovada por consenso 

 

40. Proposta: Indicativo para a formação de uma mesa convidando as regiões que possuem 

sindicato para realizarem esclarecimentos sobre o assunto no próximo encontro nacional. 

Como fazê-la: Convidando as pessoas do sindicato para a mesa. 

Quando: Próximo encontro nacional. 

Quem: Comissão organizadora do próximo ENEB. 

Proposta por: Pira e Calabresa (proposta indivídual) 

 

Destaque: UFAL 

 

41. Proposta: Criação do Núcleo discente estruturante (NDiE) na biologia da UFC 

Como fazê-lo: A partir de convocação de assembléia, haverá o levantamento das necessidades 

estudantis à cerca da grade curricular d@ biólog@ e então será formada uma comissão do 

NDiE para estudo e formalização de propostas para a reforma curricular. 

Quando: Outubro 

Quem: Centro Acadêmico Valdinar Custódio – Gestão Dedo Verde 



Proposta por: UFC 

 

Suprimida 

 

42. Proposta: Por na programação os nomes das mesas e uma sinopse sobre a temática a ser 

abordada; 

Quem: CO 

Como fazer: Ao divulgar a programação do evento especificar o tema da mesa e um breve 

comentário da mesa. 

Quando: Para os próximos ENEBs. 

Proposta por: UFRB 

 

Destaque: Unicamp 

 

43. Proposta: Criar um momento para discussão da campanha nacional que abarque todos os 

encontristas. 

Quem: CO 

Como fazer: A cargo da escola (ex: mesa, espaço, assembléia) desde que abarque todos os 

encontristas.  

Quando: Para os próximos ENEBs. 

Proposta por: UFRB 

 

Destaque: UFU 

 

44. Proposta: Reserva de transporte específico e garantia da presença de uma técnica de 

enfermagem para situação de emergência ao longo do evento. 

Quem: CO 

Como fazer: Sinalizar o hospital local para possíveis decorrências de tais emergências. Mais 

agilidade no acesso das informações pessoais solicitadas anteriormente. 

Quando: Para os próximos ENEBs. 

Proposta por: UFRB 

 

Destaque: UFU 

 

45. Proposta: Nacionalizar o tema do ato e que este venha do acúmulo das lutas diárias da 

entidade. 

Quem: Todos que compõem a entidade. 

Como fazer: As escolas passarem suas contribuições para a comissão organizadora e esta para 

uma síntese a partir da qual será organizado o ato. 

Quando: Para os próximos ENEBs. 

Proposta por: UFRB 

 

Destaque: UFU, UFSCar São Carlos 

 



46. Proposta: Indicativa as escolas para que elas debatam mais as políticas públicas 

educacionais (Reuni, ProUni, FIES). 

Quem: COCADAS 

Como fazer: Autonomia das COCADAS para realização da proposta e que esta mesma volte 

como acúmulo para as instâncias que constroem a entidade. 

Quando: Durante o ano. 

Proposta por: UFRB 

 

Suprimida 

 

47. Proposta: Indicativo aos COCADAS para que, cada uma em sua localidade, debatam com 

maior profundidade a temática CFBio/CRBio. 

Quem: COCADAS 

Como fazer: Autonomia das COCADAS. 

Quando: Durante o ano. 

Proposta por: UFRB 

 

48. Proposta: Discutir a efetividade da extensão na universidade. 

Quem: COCADAS. 

Como fazer: A cargo das COCADAS. 

Quando: Durante o ano. 

Proposta por: UFRB 

 

Aprovada por consenso 

 

49. Proposta: O ANDES (Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior – Sindicato 

Nacional) deliberou no seu 32º Congresso, em março de 2013, um convite aos sindicatos, 

movimentos sociais, movimento estudantil e entidades acadêmicas e científicas: 

“Realizar um encontro nacional de trabalhadores e estudantes, reunindo sindicatos, 

movimentos sociais, movimento estudantil e entidades acadêmicas e cientificas que 

subscrevam a convocatória (a ser elaborada pelos convocantes), objetivando: 

a) um diagnóstico comum da correlação de forças nas lutas educacionais, identificando as 

iniciativas contra reformistas mais importantes e seus sujeitos e o estado de organização das 

lutas dos trabalhadores; 

b) elaborar diagnósticos, táticas e estratégias de luta, enfatizando aspectos organizativos, e 

c) construir uma metodologia de discussão de propostas educacionais dos trabalhadores, 

abrangendo o conjunto da educação brasileira (envolvendo um cronograma de encontros 

temáticos e regionais no período setembro 2013- maio 2014). Proposta de período: 

agosto/setembro 2013; 

2.2 Promover encontro nacional objetivando sistematizar uma agenda para a educação da 

classe trabalhadora em junho de 2014, contando com convidados internacionais, 

especialmente latino-americanos, objetivando fortalecer as lutas internacionalistas em prol da 

educação pública.” 

O ANDES-SN tem sido uma organização de docentes do ensino superior que tem lutado em 

conjunto com o movimento estudantil pela educação e universidade pública, visto na greve 



das Federais em 2012, e a atual proposta do encontro nacional pode contribuir para a ENEBio 

avançar no debate sobre educação e universidade, e na articulação com os movimentos sociais 

combativos da educação em prol de um projeto de educação pública.   

Portanto que a ENEBio, enquanto organização do movimento estudantil de biologia, participe 

da construção desse encontro nacional, incentivando, por meio da AN, a participação dos 

COCADAs nas etapas regionais e nacionais do encontro, garantindo um documento de repasse 

e acúmulo para a Entidade. 

Proposta por: UFMT 

 

Destaque: UFS 

 

50. Proposta: Carta de repúdio à prefeitura de Fortaleza-CE sobre as ações truculentas da 

polícia contra os manifestantes do Cocó e apoio da ENEBio ao movimento #ocupecocó 

Como: A UFC escreverá a carta  

Quando: o mais rápido possível 

Quem: UFC 

Proposta por: UFC 

 

Destaque: Rio Claro 

 

51. Proposta: No Congresso ENEBio (Espaço MEBio) seja explicado as alianças (com MST, Via 

Campesina, etc) pois isso é pouco explorado e os novos participantes da Entidade não 

entende. 

Quem: CO organizadora dos próximos encontros 

Onde: ENEB`s e EREB`s 

Proposta por: IFSP – São Roque/UFRPE 

 

Destaque: UFU 

 

52. Proposta: -Reforçando a proposta- Propor trabalhos científicos na qual não só contribuiria 

no currículo acadêmico, como incentivaria a instituição a colaborar financeiramente com a 

vinda do aluno. 

Quem: CO`s futuras 

Onde: ENEB`s 

Proposta por: UFRPE/IFSP – São Roque 

Destaque: UNESP - Rio Claro e UFU 

 

53. Proposta: Que as articulações regionais deem suporte às escolas novas na entidade, que 

sentem ainda essa dificuldade de dar o “ponta pé” inicial das ações da entidade em suas 

escolas. 

Quem: Articulações Regionais 

Onde: Nas escolas que estão iniciando na entidade 

Proposta por: IFSP – São Roque/UFRPE 

 

Suprimida 



 

Propostas adicionadas na hora: 

 

54. Proposta: Em detrimento a atual conjuntura de mercantilização da educação e dos 

massivos investimentos do governo federal em universidades privadas e empresas 

educacionais, entendemos a importância da discussão de políticas públicas e conjunturas que 

estimulam essa situação, e não compactuam com a luta anticapital como também com a 

emancipação  da classe trabalhadora. Assim, entendemos que este debate e trabalho deve 

acontecer dentro da ENEBio, visto que a maior parte dos estudantes ingressantes no ensino 

superior são de IES e tem grande importância na luta de resistência e superação do próprio 

sistema educacional mercantil, hierárquico e opressor. Por isso, o Mack-SP reforça a 

importância da criação de ferramentas para dialogar com as IES dentro da entidade e 

comprometer-se de fato a debater e posicionar-se em relação as políticas públicas da 

conjuntura atual de desenvolvimento das IES que não priorizam e incentivam o ensino público 

emancipatório da população.  

Ferramenta: GTP Educação e Universidade – Universidade Privada 

Quem: Mack-SP  

Quando: ENEB 2014 *** 

 

55. Proposta: A construção de um seminário de gênero e sexualidade para que os grupos auto-

organizados da ENEBIO(mulheres e LGBT) afinem as leituras e encaminhem os espaços sobre 

essa temática para o próximo ENEB.  

Quem: escolas que se proponham na plenária (UFS é uma delas) 

 Quando: Levar a proposta do seminário  amadurecida para o CONEBIO.  

Feita por: UFS 

 

56. Proposta: Indicativo para que a próxima CO de ENEB pense um espaço para discussões 

com toda a plenária antes do espaço de assembleia. 

Feita por: Geovana- UFU    

 

57. Proposta: Que sejam abertas 15 falas na assembleia nacional do XXXIV ENEB, com o intuito 

de acumular sobre o debate da analise que a ENEBio faz sobre a Uniao Nacional do Estudantes, 

visto que no ENEB 2012 este debate ocorreu e houve encaminhamento de observar essa 

entidade (houve reunião da ENEBio no CONEB 2013 e tentativa de reunião no CONUNE 2013) 

para termos uma leitura própria enquanto  entidade, visando um debate mais amplo a 

respeito do movimento estudantil geral. 

Feita por: Ivo- UFU 

 

58. Proposta:  

 A Constituição de 1988 previu que até 1993 o governo brasileiro demarcasse todos os 

territórios indígenas de acordo com o critério de ocupação ancestral das terras. Esta 

determinação não foi cumprida e, além de enfrentarem cotidianamente a lentidão do poder 

público em fazer cumprir seus direitos, as populações indígenas sofrem atualmente um ataque 

sistemático e violento por parte da bancada ruralista articulada e com o apoio do governo 

federal, que quer extinguir, com apoio de parte do poder executivo, direitos já adquiridos e 



reestruturar as leis para que os processos de demarcação das Terras Indígenas, bem como o 

uso destes territórios, seja definido e dominado pelo setor. Neste sentido, tramitam no 

congresso várias medidas cuja extinção é uma das principais reivindicações do movimento 

indígena nacional( PLP 227/2012, Portaria 303/12, (PEC) 215, PEC 237, Portaria 419/11 e o 

Decreto 7957/13). Tomando como base a carta de princípios da ENEBio com destaque aos 

Princípios 1, 21 e 18, é fundamental que o debate constante e o posicionamento à favor destes 

povos e dessas lutas seja feito.  Para isso, vemos a necessidade da constante, profunda e 

contextualizada discussão dessa conjuntura em todas as instâncias da entidade. Por fim, 

acrescentamos que é evidente a participação e atuação de outros movimentos sociais, 

coletivos e grupos que pautam a luta em pró a luta dos povos indígenas.  

Como:Criação de uma Campanha Permanente para a Entidade 

Quem: COCADAs, AN, AR 

Quando: o mais rápido possível (em virtude da atual conjuntura) 

Quem: Uilian (Tupinambá)-UESB, Juliana- Mack/SP 

 

59. Proposta: Mais inserção e participação da Enebio nas luta sociais juntamente a outros 

movimentos sociais organizados. 

 

Suprimida 

 

60. Proposta: Que a Enebio reforce a luta pela democratização dos meios de comunicação 

considerando o programa nacional de Banda larga, inclusive, que tem como foco a internet 4G, 

aumentando a banda larga no país, facilitando o acesso as comunidades rurais, através da via 

rádio e rede elétrica.  

 

61. Proposta: Apoio a PEC 122, que criminaliza a homofobia, e repúdio a PEC 99, que 

possibilita que as instituições religiosas interfiram em qualquer decisão do congresso.  

* Todas as propostas, cotidianamente executadas pelo COCADAS, através de banner e notas, 

por exemplo.  

Feita por Diego, UESB 

  

Indicativos de sucessão das instâncias da ENEBio para o 

período 2013/2014 

Grupos Temáticos Permanentes 

GTP Educação: UFSCar – Araras e Mackenzie (SP) 

GTP Meio Ambiente: UEFS, UFS, UFES-IFES. 

GTP Agroecologia: USP – SP (indicado no EREB-SE) e UNESP Bauru 

GTP Ciência e Tecnologia:  

GTP Arquivo Histórico: UFV 



GTP Gênero e Sexualidade: UNICAMP 

Articulações 

- Nacional: UFLA, UFMT 

- Regionais: Sudeste: UNIMONTES 

                      Nordeste: UFC 

                      Norte: UFPA Bragança, UFPA Belém 

                      Sul:  

                      Centro – Oeste: 

Cursos de Formação Política da Biologia (CFPBio) 

- Sudeste 2014: UFU – Pontal  

- Nordeste 2014:  

- Centro-oeste 2014: UFMT 

CNFPBio 

UNESP - São Vicente (13 a 17/12) 

Conselhos de Entidades de Base da Biologia  

- CONEBio: UFAL (AL), UNIJORGE (BA) e UFBA 

Votação para definição da escola sede: 

Proposta 1: UFAL (AL) 

45 votos  

Proposta 2: UNIJORGE e UFBA 

61 votos 

Abstenções:  

28 votos 

 

- COREBio: Sudeste: IFNMG – JANUÁRIA  

                    Nordeste:   

                    Centro-Oeste: 

                    Sul: 

                    Norte:  

 

Encontros 

EREBs 2014: Nordeste:  

                       Sudeste: UNICAMP 

                       Sul:  

                       Centro - Oeste: 

                       Norte: 

 

ENEB 2014: UFS  



 

 


