
Relatoria da Assembléia Final do XXIV EREB –SE São João del -Rei

Pauta:  Informes,  repasse  do  ENEB,  propostas  dos  GDs,  Propostas  das 
escolas, sucessão das ferramentas da ENEBio

Mesa: Tiagão e Livia, Julie e Guarani

Relatoria: Ju e Inhame

Síntese: Caio UFLA

Julie  repassou  a  metodologia  e  como  funcionarão  as  intervenções, 
discussões e deliberações na assembléia final.

A metodologia foi alterada devido ao atraso no início o espaço e para que as 
escolas  que  terão  que  ir  embora  antes  do  término  da  assembléia 
participarem da deliberação da sucessão das ferramentas da ENEBio.

Sucessão das ferramentas da ENEBio

• EREB

Tiagão: espaço aberto para escolas que quiserem se colocar para a 
construção  do  próximo  EREB.  A  UNICAMP  se  apresentou  como 
possível escola sede do XXV EREB –SE.

Ganso: conversamos na reunião das escolas e vimos que era consenso que 
todos  gostariam  de  contribuir  com  algo,  mas  isso  dependerá  dos 
compromissos e estrutura que podemos conseguir. Não temos uma decisão 
ainda,  mas colocamos como indicativo,  conversaremos entre nós quando 
voltarmos e faremos um repasse da nossa decisão no COREBio.

Tiagão UFLA: levar a resposta para o ENEB, porque o COREBio é para a 
construção do encontro. Mas fica a critério de vocês.

A rapeize vibrou com a UniCamp!

• AR

o MG: Montes Claros se propôs a construir.

Carina: somos novos na entidade, apadrinhados por Viçosa e Lavras, mas 
conversamos sobre isso e achamos que seria bom cumprir essa tarefa de 
mapear as escolas de MG e fazer o trabalho da articulação.

• SP e ES/RJ

Como nenhuma escola se propôs a assumir, será encaminhado para o ENEB. 
Tiagão UFLA falou da importância da AR para a entidade, para as escolas 
irem pensando sobre as possibilidades.



• COREBio:  será  encaminhado  ao  ENEB,  porque  nenhuma escola  se 
propôs a construir.

• CFPBio:  Unicamp  deixou  um  indicativo.  Vão  conversar  sobre  as 
propostas de construção do EREB ou CFPBio e darão o repasse.

• GTPs

o Agroeocologia: A USP se propôs a construir.

Peralta: a USP se propõe, se alguém mais quiser construir é só colar junto.

Repasse do ENEB – São Carlos

Guarani:  é  com  muito  prazer  que  divulgamos  para  vocês  o  ENEB!  A 
construção está a todo vapor, a chapa vai esquentar! O cartaz acabou de 
sair.  O  tema  será:  Univer(Cidade),  os  muros  que  cercam o  universo  da 
bióloga .Faremos também muitas outras discussões que pautam as lutas da 
ENEBio.  Procurar  a  Julie  para  pegar  os  cartazes  e  dar  um  repasse  de 
expectativa de mínimo e máximo de pessoas esperadas por escola, para 
ajudar nos corres estruturais.

Julie:  5  cartazes  por  escola.  A  arte  do  cartaz  é  do  companheiro  Nonato 
(Nonô).

PROPOSTAS DOS GDs:

1) Ideia geral da proposta: Que o principio 22 da carta, seja introduzido 

na programação e reforçada em vários outros momentos, além dos acordos 

coletivos.

Como desenvolvê-la:  introduzir  na  programação  do  próximo  encontro. 

Que  a  CO trabalhe  a  questão  no  encontro  na  mesa  de  abertura  ou  no 

primeiro momento com as tribos/brigadas

Quem pode executar o trabalho: CO do encontro e coordenadores, quem 

estiver na construção do CFF Diama auxiliar

Prazo: A partir do próximo ENEB. (APROVADO POR CONSENSO)

-Discussão:

Baiana (UFLA): faltou quem pode executar o trabalho. A idéia é que a CO e 
os coordenadores executem no próximo encontro.



Janaina (Unicamp): para completar é que a CO trabalhe isso no espaço de 
abertura, na mesa de abertura ou nos encontros das tribos. Logo no começo 
do encontro.

Gaucho (UFSJ): mudança no texto. Incluir “contra qualquer tipo de opressão” 
enfatizando o princípio 22 da carta de princípios. Reforçar isso em outros 
espaços durante o encontro. 

Guarani: pensamos em tirar a primeira palavra sugerir. Não é uma sugestão, 
mas que a gente consiga encaminhar para o encontro e seja reafirmado 
pelas COs dos encontros.

Janaina (Unicamp): eu estava no GD e propomos isso. O GD era sobre todos 
os tipos de opressão, então podemos colocar “opressões de classe, raça e 
gênero”. 

Carine (moc): vai acontecer o Seminário de Formação Feminista (SFF) em 
Diamantina. Seria interessante que as meninas que forem, prepararem um 
material de repasse especifico para a ENEBio.

Valdir (UFSJ): não apontamos sexualidade.

Livia (UFSJ): se colocarmos segundo o principio 22 será contemplado.

Aprovada por consenso

2) Ideia geral da proposta: Realização de um levantamento das escolas 

em  relação  a  trotes  que  promovam  qualquer  opressão  mencionada  no 

princípio 22 da carta de princípios da ENEBio.  

Como  desenvolvê-la:  Com  o  material  adquirido  formular  ações,  que 

produzam material para repasse entre todas as Escolas.

Quem pode executar: Unicamp vai centralizar a tarefa

Prazo: ENEB 2013. (APROVADA POR CONSENSO)

Discussão:

UFLA: essa proposta é grande, é difícil de elaborar. Propomos três coisas: 
criar uma comissão para isso e as pessoas que estavam no GD podem se 
inserir; direcionar para a AR essa tarefa; direcionar para alguma escola que 
se interessar em realizar. 

Thayara e Ju (UFV): mudar no texto, colocar que o levantamento seja por 
escolas. A UNICAMP fez isso com um questionário perguntando a opinião 
dos estudantes.  Cada escola  fará  do jeito  que considerar  melhor  e  uma 
escola centraliza essas informações.



Janaina Unicamp: a proposta inicial não são todas as escolas, mas na que 
acontecem o trote na universidade. Os COCADAs fazem esse levantamento, 
e  nós  centralizaríamos  esse  material  para  realização  de  uma  cartilha, 
assinando enquanto ENEBio.

Tibu (Rio Claro): fica complicado de entender a proposta porque na Unesp 
consideramos o trote como espaço de integração. De que tipo de opressão 
estamos falando?

Janaina: opressões de homofobia, racismo e machismo.

Baiana: o questionário é para saber a opinião dos estudantes. Ninguém diz 
que é oprimido, a idéia é fazer um levantamento do que as pessoas estão 
sentindo nesses espaços.

Gaucho (UFSJ):  pensamos que o prazo para o ENEB de 2014 está muito 
longe. Fazer um momento de ELA no ENEB de São Carlos um espaço para 
socialização.

Eletra (Sanca): tirar a última parte que fala das estratégias de ação, porque 
as estratégias são pensadas pelas escolas e não com o material.

Aprovado

3)  Ideia  geral  da proposta: Indicativo  de  espaços  sobre  machismo  e 

feminismo dentro dos COCADAs da ENEBio, com elaboração de materiais na 

temática de sexualidade.

Como desenvolvê-la: Palestras, Debates, Cartilhas, Espaços de formação 

realizados nas escolas e centralizados na AN, que ficará responsável por 

sintetizar e divulgar o material.

Quem pode executar o trabalho: COCADAs, representados pela entidade 

ou não.

Prazo: ? (APROVADA POR CONSENSO)

Discussão:

Thais UFLA: como esse material pode ser construído em cada escola, uma 
delas pode centralizar.  Pode ser a gente, AN-Lavras, quem centralizará a 
produção de uma síntese para socializar e divulgar em outros espaços da 
entidade. 

Pi  (Sanca):  discutimos  que  um dos  objetivos  do  EREB é  que  as  escolas 
promovam  espaços  de  discussão  sobre  vários  assuntos.  Machismo  e 
Feminismo  é  um  assunto,  mas  as  escolas  decidem  e  trabalham  o  que 
acharem que é melhor para a base. Mudar a proposta para um indicativo.



Thais: sentimos pelo debate que essa questão, a presença do machismo, é 
muito forte dentro da ENEBio e ME e achamos que é preciso fazer esse 
trabalho de base nas escolas. Essa foi uma estratégia pensada para isso.

Tiagão:  há  necessidade  de  definir  um  prazo?  É  uma  necessidade  de 
formação política e colocar um prazo, limita.

Tutu (UFLA): mudar entidades do ME para a ENEBio, porque propomos de 
trabalhar isso dentro da entidade.

Aprovado.

4)  Ideia  geral  da  proposta:  Indicativo  de  levantar  demandas  de 

pesquisas a partir  da realidade diretamente dos movimentos sociais que 

compactuam os mesmos ideais e valores da ENEBio, além de organizações 

comunitárias diversas. 

Como  desenvolvê-la: Articulação  com  os  movimentos  sociais  e 

organizações

Quem  pode  executar  o  trabalho: COCADA’s,  com  a  análise  de 

particularidades  das  realidades  locais.  Indicativo  de  discutir  no  CFPBio 

Piracicaba e formulação de um documento para acúmulo da entidade.

Prazo: ? (APROVADA POR CONSENSO)

Discussão:

Baiana (UFLA): o mais importante dessa proposta é gerar um documento 
para  que  possamos  visualizar  posteriormente  quais  as  pesquisas 
necessárias.  Propostas:  discutir  isso  no  CFPBio  Pi/RC;  discutir  no  SPE  - 
CONEBio para formulação desse documento.

Tibu (RC): seria mais interessante que os movimentos sociais mostrassem 
qual é a demanda deles.

Malibu  (Pira):  o  que  pensamos  para  o  CFPBio  vamos  mandar  na lista  e 
esperamos  contribuições  das  escolas.  Pode  ser  que  coloquemos  como 
indicativo. No ENEB UFU reunimos os indicativos separadamente e proponho 
que  os  indicativos  sejam  aprovados,  para  não  gerar  uma  discussão 
massante. 

Baiana:  tenho receio de indicativo ser  aprovado direto e sem discussão, 
porque temos nossos princípios e acho válido discutir em assembléia se o 
indicativo realmente cumpre com o que entidade se propõe a construir.

Pi (Sanca): concordo que os na proposta a atribuição aos COCADAs ficou 
solta. Discutimos no GD que essa articulação com os movimentos sociais é 



muito particular de cada local, não tem como uma escola buscar demandas 
de outro local. Seria um incentivo das pessoas buscarem uma reflexão sobre 
a  pesquisa,  e  como  é  um  indicativo  não  é  para  ser  seguido 
obrigatoriamente.

Bruno (UFMT): tenho uma dúvida sobre o SPE. Já tivemos dois SPE e não é 
um espaço que foi colocado para a entidade, mas que é feito de acordo com 
a necessidade. Em Cuiabá eu não me lembro de nenhum encaminhamento 
de ter um SPE, portanto não podemos contar com esse espaço.

Tiagão:  podemos  deliberar  para  o  CONEBio  no  ENEB.  Vamos  deixar  a 
proposta com o indicativo para o CFPBio e se isso se estender discutimos 
posteriormente.

Polishop (UFOP): esclarecimento de como seria essa articulação.

Mariana (Sorocaba): estava nesse GD e quando vimos na lista de propostas 
a frase estava diferente do que discutimos no GD. Na verdade é ver se há 
demandas dos movimentos sociais para realização dessa pesquisa.

Aprovado.

5) Ideia geral da proposta: Buscar uma integração na atuação dos cursos 

específicos de bacharelado e licenciatura. 

Como  desenvolvê-la: Ação  local  dos  COCADA’s  e  socialização  das 

experiências no ENEB. Que a Unicamp elabore uma carta para a CFBio e um 

documento  para  acúmulo  da  entidade.  Indicativo  de  utilizar  material  de 

campanha da ENEBio para subsidiar as discussões.

Quem pode executar o trabalho: Unicamp e outros COCADAs

Prazo: Até o ENEB 2013 (APROVADA POR CONSENSO)

Discussão:

Isa  (Unicamp):  o  que  avaliamos  é  que  esta  acontecendo  uma  grande 
dispersão entre pesquisadores e professores. Propomos mandar uma carta 
para o CFBio questionando o que o conselho pretende com essa separação 
entre bacharel e licenciatura.

Thais UFLA: a escola que pegar a tarefa fazer um documento para deixar de 
acúmulo para a entidade.

Bruno  UFMT:  é  um  indicativo  para  que  os  discentes  promovam  essa 
integração. Em nossa campanha discutimos essa separação. E sobre a carta 
que a Unicamp está pretendendo fazer temos uma cartilha produzida após o 
seminário que esclarece sobre essas alterações e resoluções, quais são elas, 
o  porque  dessas  resoluções,  fazendo  uma  análise  macro  e  micro  da 



educação. A cartilha está no blog da entidade e a campanha não acabou, 
provavelmente teremos uma nova cartilha no ENEB São Carlos sobre as 
campanhas contra o uso agrotóxicos e a de formação profissional.  

Ganso: nos propomos a elaborar a carta, mas não a tarefa de forma geral.

Aprovada por consenso

6) Ideia geral da proposta: Criar maior acúmulo sobre as drogas em 

relação a questões sociais, políticas, econômicas e biológicas.  

Como desenvolvê-la: Expandir e aprofundar os espaços nos encontros e 

fora deles para debater acerca dos efeitos fisiológicos – no indivíduo, 

sociais, políticos e culturais na sociedade e na natureza do uso e cultura de 

drogas. 

Quem pode executar o trabalho:  Indicativo dos  COCADAs construírem 
espaço de drogas nas escolas e socializarem com a entidade. 

Prazo: Ao  longo  do  ano  até  o  próximo  encontro.   (APROVADA  POR 

CONSENSO)

Discussão:

Moreno (Rio Claro): essas questões já foram tratadas no ENEB UFU no ano 
passado e que isso ficaria a cargo da CO para não engessar a grade.

Thais UFLA: três propostas: criar espaço de drogas no EREB, indicativo de 
criação de um GTP no próximo ENEB; indicativo que as escolas construam 
espaços sobre drogas nos coletivos.

Pará  (UFV):  na  proposta  não  ficou  claro  como  será  desenvolvido  esse 
espaço.

Pi (Sanca): já produzimos um PPP do ENEB que está disponível no facebook 
e no email da construção coletiva. No PPP tem todos os GDs que saíram de 
indicação no ano passado.  No GT saúde terá um GD de drogas e no GT 
urbano (é isso?) também terá um para debater essa relação na cidade. 

Paola: proposta de criação de um GTP é interessante, mas seria legal que no 
ENEB  seja  proposto  com  uma  escola  para  assumir,  pelo  menos  nesse 
primeiro ano.

Gaucho (UFSJ): pelo que li das outras cartas de propostas sempre tem isso, 
é um clichê. A grade já esta muito apertada, porque o encontro é pequeno.

Caio UFLA: não é clichê, esse GD veio de uma proposta do ENEB e que é 
demanda da entidade acumular sobre isso. É um indicativo para o debate.



Puxa-puxa (Rio Claro): não cabe separar em três propostas, colocar como 
maneira de fazer isso. O próprio EREB sempre tem GD sobre drogase temos 
que  mantê-lo.  A  criação do GTP é  feita  no  ENEB e o  indicativo  para  os 
COCADAs é uma maneira de trabalhar a questão.

Baiana: vamos levar para o ENEB a proposta de criação do GTP. A proposta 
da subdivisão é ver se todas as escolas concordam com as três. As outras 
duas  questões  são  indicativos.  Como  Lavras  colocou  essa  indicação, 
podemos ver  se  há alguma escola interessada em construir,  senão,  não 
levaremos para o ENEB.

Moreno: se pegar na ata do ENEB de UFU é sempre a mesma coisa. Sempre 
aparece essa questão. Podemos pensar na criação de um GTP mais amplo, 
que  trabalhe  para  além  da  questão  das  drogas,  como  “educação  e 
sociedade”.

Livia: a demanda existe e não existe escola para assumir agora, então não 
vejo como necessário tirar isso aqui agora.

Inhame: em relação à criação de GTP temos que ver a situação em que 
estamos agora. Temos 6 GTPs vazios e a iniciativa de debater tem que partir 
das pessoas que querem fazê-lo. Se a galera acha que seria bom trabalhar 
isso e quiser, pode fazer. Não precisa ser o GTP, podem fazer esse debate e 
socializar de outra maneira na ENEBio. A criação de estruturas demanda 
escolas para assumirem.

Tiagao: suprimir o indicativo de criar um GTP novo.

Baiana: já que é indicativo para as escolas, suprimir o ponto que fala como 
fazer isso. Cada escola define como será trabalhado.

Aprovada.

PROPOSTAS DAS ESCOLAS

*Lavras

1) Ideia geral da proposta: Indicativo de manter o espaço de socialização 

dos  GDs  no  EREB  por  eixo  temático  ou  outras  propostas  alternativas, 

baseado na experiência do EREB 2013 São João Del Rei. 

Quem pode executar: CO do próximo encontro.

Prazo: EREB-SE 2014 (APROVADA POR CONSENSO)

Discussão:

Livia: fica de indicativo para a CO para não engessar a grade.



Baiana:  reformular  a  proposta,  porque  avaliamos  que  da  forma  como 
fazíamos,  em  plenária,  não  era  boa.  Fica  de  indicativo  para  a  CO  dos 
próximos encontros.

Naline: no final acrescentar “baseado na experiência do EREB 2013 – São 
João Del Rei”.

Aprovada por consenso

2)  Ideia  geral  da  proposta: ENEBio  produzir  uma  carta  em favor  da 

condenação de Adriano Chafik pelo massacre de Felisburgo e apresentar em 

seu julgamento no dia 15/05/13.

Quem pode executar: AN. Divulgar na lista de e-mails e Facebook

Prazo: 13/05/13 (APROVADA POR CONSENSO)

Discussão:

UFV: deixar claro o caráter da carta

Baiana:  esclarecimento  sobre  a  carta.  ...contextualização  massacre  não 
peguei.  O  Chafik  será  julgado  nessa  quarta.  Historicamente  o  MST  é 
parceiro, de diversas formas, sempre doa materiais, está aberto. Quem está 
há um tempo militando na ENEBio percebe que nossa aliança com o MST 
está na nossa prática. Já que sempre apóiam nossas lutas, acho que a carta 
reafirma nossa parceria e aliança.

Livia: mandar a carta na lista e emails antes de irem.

Julie: baseada na carta de princípios, acho que é sem problemas.  Mas para 
além  da  divulgação  e  apresentação  podemos  nos  posicionar  enquanto 
ENEBio.

Tiagão: AN está formulando essa carta, vamos mandar até terça na lista 
nacional e no facebook para as escolas contribuírem.

Aprovada por consenso

3) Ideia geral da proposta: Indicativo de manter o espaço de reunião das 

escolas antes da assembleia final, baseado na experiência do EREB 2013 

São João del-Rei e avaliação que acontecerá no COREBio.

Quem pode executar: CO do próximo EREB

Prazo: EREB-SE 2014 (APROVADA POR CONSENSO)

Discussão:



Tiagão UFLA: podemos deixar de indicativo para a CO. É uma experiência 
que avaliamos ser positiva, mas não podemos ferir a autonomia da CO.

Pi: inserir “baseada na avaliação EREB – SE São João Del Rei”. A ideia é fazer 
uma avaliação coletiva. 

Tiagão: ainda não avaliamos o encontro.

Inhame: tem que ser uma proposta baseada na avaliação, porque vamos 
ver os pontos negativos e positivos. A experiência por si só não acumula, 
mas sim quando avaliamos e vemos onde avançamos.

Naline: colocar da “avaliação que acontecerá no COREBio”.

Aprovada.

4) Ideia geral da proposta: Indicativo de manter o modelo de propostas, 

utilizado no EREB-SE 2013 SJ, para facilitar a assembléia final. 

Quem pode executar: CO do próximo EREB.

Prazo: EREB-SE 2014 (APROVADA POR CONSENSO)

Discussão:

Tibu (RC): esclarecimento sobre o modelo de proposta.

Baiana  (UFLA):  o  modelo  de  questões  para  formulação  das  propostas 
utilizada nos GDs, com os itens “como fazer”, “quem”, etc.

Aprovada.

5) Ideia geral da proposta: Indicativo de manter a avaliação geral  do 

encontro feito nas reuniões das escolas.

Quem pode executar: CO do próximo EREB

Prazo: EREB-SE 2014 (SUPRIMIDA POR CONSENSO)

Discussão:

Baiana (UFLA): proposta de suprimir esse ponto, porque está inserida na 
proposta  de  indicativo  da  manutenção  das  reuniões  por  escola  na 
assembléia.

SUPRIMIDA por consenso.

*São João del-Rei



6) Ideia geral da proposta: Trabalhar a comunicação e divulgação das 

campanhas nacionais 2013.

Como desenvolver: repassar os materiais das campanhas produzidas para 

os COCADA’s e fazer repasse e criação da página do facebook.

Quem pode executar: COCADA’s

Prazo: até o final do prazo das campanhas (SUPRIMIDA POR CONSENSO)

Discussão:

Moreno  (RC):  surgiu  no  GD  na  economia  verde,  que  foi  avaliado 
negativamente  pelas  pessoas  da  nossa  escola  que  participou.  Foi  uma 
palestra  e  não  um  grupo  de  discussão  e  quando  questionaram  isso  as 
pessoas disseram que é porque a ENEBio não tem acumulo suficiente sobre 
a questão. Como estamos levantando uma bandeira se a entidade não tem 
esse acumulo?

Valdir: surgiu no GD quando percebemos que a maioria das pessoas não 
tem  entendimento  que  a  economia  verde  e  marketing  verde  é  uma 
apropriação  do  capital.  Dependendo  da  forma  como  é  colocada,  muitas 
pessoas se sentem ofendidas,  temos que pensar que formas melhores e 
mais didáticas para se trabalhar isso.

Bruno UFMT: para quem não sabe, rolou na UFU em abril o Seminário da CN 
para  formular  melhor  o  que  seria  essa  campanha.  Nesse  seminário 
discutimos  sobre  essas  questões,  com  vários  espaços  para  pensar  as 
questões que norteariam essa CN. Esse ano resolvemos discutir essas duas 
CN. Algumas questões que foram deliberadas foi a confecção de cartilhas 
sobre o que significa essa CN, que trabalhará a questão da nossa formação. 
No ENEB, os cocadas terão em mãos essa cartilha com esse embasamento 
teórico  que  poderá  ser  trabalhado  na  escola.  Tivemos  vários 
encaminhamentos  no  seminário  e  a  relatoria  esta  disponível.  Previmos 
nesse seminário uma reunião virtual que acontecerá no dia 21 de maio. É 
interessante que os COCADAs fiquem atentos porque nessa reunião vamos 
fechar melhor como faremos com a CN, sobre materiais e espaços.

Baiana: Temos dúvida na proposta, uma vez que a divulgação da campanha 
é uma das premissas da mesma. Acredito que a justificativa de que o GD foi 
apenas expositivo foi equivocada, uma vez que isso não é justificado pela 
falta de acúmulo da entidade.

Valdir: A campanha deve extrapolar o meio acadêmico

Tibú: Não tivemos tempo para debater esta questão no encontro. Poderiam 
ser  utilizados  outros  espaços  para  esta  finalidade,  como  o  ELA.  Como 



propomos a educação popular,  acreditamos que um formato de palestra 
dentro de um GD não cumpre com a funcionalidade.

Tutu: Devemos aprimorar nossa apropriação de metodologias de educação 
visando superar as formas ultrapassadas de educação, como a expositiva. 
Proposta de supressão da proposta.

Guarani:Tivemos um seminário para dividir as tarefas e já temos elas em 
andamento, com isso, a proposta não procede. Proposta de supressão do 
ponto.

SUPRIMIDA por consenso

*Januária

7) Ideia geral da proposta: Criar um eixo exclusivo para a discussão de 

drogas

Como desenvolvê-la: 

Quem pode executar o trabalho:

Prazo: (SUPRIMIDA POR CONSENSO)

Discussão:

Tendo  em  vista  o  debate  realizado  anteriormente  sobre  a  questão  das 
drogas, a mesa propôs a supressão desta proposta.

SUPRIMIDO por consenso.

*Ouro Preto

8) Ideia geral da proposta: Estudo aprofundado dos conselhos CFBio e 

CRBio, com acompanhamento. 

Como desenvolver: visitas às sedes, uma investigação dos conselhos.

Quem pode executar: UFOP

Prazo: ? (APROVADA POR CONSENSO)

Discussão:

APROVADO por consenso.

* UFScar São Carlos



9) Ideia geral  da proposta: A  assembleia,  por  apresentar  um caráter 

pedagógico,  deve  ter  a  sua  metodologia  apresentada  anteriormente  em 

algum momento do encontro, para garantir o entendimento desse espaço 

por parte dos encontristas e também seu aspecto democrático.

Quem pode executar: CO do próximo encontro.

Prazo: ? (APROVADA POR CONSENSO)

Discussão:

Guarani:  alteração  do  texto,  enfatizando  a  questão  da  proposta  gerar  o 
entendimento do espaço da assembléia. 

Baiana:  Cabe  à  C.O  ter  a  clareza  de  utilizar  os  indicativos  tirados  no 
encontro para sua construção.

Pi: a proposta não é um espaço extenso, que comprometa outros espaços. 
Contudo, é uma questão fundamental de ser contemplada, da maneira que 
a C.O entender melhor.

Laís: A questão metodológica da Assembléia é autonomia da C.O, mas este 
ponto deve ser contemplado.

APROVADO por consenso

*UFScar Sorocaba/Araras

10) Ideia geral  da proposta: ENEBio propor  espaços debatendo como 

continuar ME após a formatura. 

Quem pode executar o trabalho:

Prazo: ? (SUPRIMIDA POR CONSENSO)

Discussão:

Tibú:  Questiona  se  esta  proposta  não  foi  contemplada  na  proposta 
apresentada pelo Mackenzie, de debater a questão do sindicato da Biologia. 
Proposta de Supressão.

SUPRIMIDA por consenso

11)  Ideia  geral  da  proposta: Indicativo  de,  se  as  vivências  e  GDs 

continuarem  divididas  por  eixos,  utilizar  a  dinâmica  do  carrossel  para 

manter  uma  boa  discussão  na  socialização  dos  GDs.  Indicativo  que  a 

proposta também seja debatida no COREBio, junto ao espaço de método.



Quem pode executar o trabalho: CO do próximo encontro.

Prazo: ? (APROVADA POR CONSENSO)

Discussão:

UFSCAR – Sorocaba: Sobre a metodologia dos eixos. Propomos de utilizar a 
metodologia  de  carrossel  (pegar  com  a  Fabia).  É  viável  com  um  grupo 
menor de pessoas e permite que as pessoas perpassem por todos os grupos 
e discussões. 

Fábia: Seria um indicativo, pela funcionalidade da dinâmica, de forma que 
todos passem por todos os espaços, gerando uma maior compreensão de 
todos sobre todas as temáticas.

Lívia:  Proposta de contar com a presença de Sorocaba no COREBio para 
explicar de maneira detalhada a dinâmica.

Capado: Pede o esclarecimento sobre a dinâmica.

Fábia: A dinâmica consiste na separação em vários grupos, onde em cada 
um fica uma pessoa que será relatora (sem fala), uma pessoa facilitadora e 
os grupos vão rodando em cada mesa/tema.  Após a rodada de todos  o 
relator socializa o acúmulo final dos debates. 

Gaúcho: Não é perigoso o tempo ser reduzido para os debates e culminar no 
não fechamento da discussão.

Lay  (UFSCar  Sorocaba):  A  dinâmica  é  no  sentido  de  um  repasse,  não 
somente na discussão concreta.

Naline: Já estamos adiantando o pensamento da metodologia de espaços de 
encontros  na  Assembléia.  Proposta  de  debater  estas  propostas 
metodológicas para os espaços no COREBio.

Pi: Gostou da metodologia, porém acredita que só pode ser entendida na 
prática. A grande vantagem desta metodologia é a visão geral propiciada 
pela discussão de diversos pontos de vista. Contudo, já houve uma proposta 
contemplando este ponto de socialização de GDs, que propõe a elaboração 
de  propostas  metodológicas  alternativas  para  este  espaço.  Proposta  de 
supressão.

Lívia: Proposta de manter como indicativo.

Baiana: Alteração de texto, no sentido de aclarar que o indicativo se refere a 
socialização de GDs e Vivências.

Pi: Retira a proposta.

APROVADA por consenso



12)  Ideia geral da proposta: Haver 2 facilitadores por GDs, sendo que 

eles tenham visões contrastantes. 

Quem pode executar o trabalho:

Prazo: ? (SUPRIMIDA POR CONSENSO)

Discussão:

Mariana (UFSCar – Sorocaba): Tendo em vista o encaminhamento de discutir 
as metodologias de GDs no COREBio, propôs a supressão do ponto.

SUPRIMIDO por consenso.

*UNESP

13) Ideia geral da proposta: Que seja divulgada a ementa dos GDs e 

vivências antes do encontro.

Como desenvolver: pelo site do encontro

Quem pode executar: CO do encontro

Prazo: ? (APROVADA POR CONSENSO)

Discussão:

APROVADO por consenso

14)  Ideia  geral  da  proposta: Seja  realizada  passada  nas  escolas 

particulares devido ao aumento da demanda da ENEBio.

Quem pode executar: AR e outras escolas.

Prazo: próximo encontro. (APROVADA POR CONSENSO)

Discussão: 

Tiagão: Destacou que a passada não é exclusividade da AR, de forma que 
outras escolas podem realizar esta tarefa.

APROVADA por consenso

15) Ideia geral da proposta: ENEBio produzir uma carta contra o PIMESP.

Quem pode executar: USP/UNESP/UNICAMP



Prazo: ? (APROVADA POR CONSENSO)

Discussão:

UNESP  –  RC  (Moreno):  Construção  de  uma  carta  sobre  de  repúdio  ao 
PIMESP .Esclarecimento: as Universidades Estaduais de SP estão debatendo 
a criação do Programa de Inclusão por Mérito no Ensino Superior Paulista, 
que reserva 50% das vagas para cotas socioeconômicas e raciais. O aluno 
faz um curso de nivelamento à distância por dois anos antes do ingresso à 
universidade. UNICAMP, as Unesps e USP farão a carta. 

APROVADA por consenso.

*USP São Paulo

16) Ideia geral da proposta: Indicativo de que nos encontros as pessoas 

se  apresentem  também  enquanto  coletivos/partidos  políticos  que 

participam.

Quem pode executar:

Prazo: ? (APROVADA POR CONSENSO)

Discussão:

 USP: (Peralta): Há 5 anos estou no ME e observo que mesmo reafirmando 
que a ENEBio é apartidária, percebo que ela é na verdade multipartidária. 
Há vários coletivos políticos que estão presentes e esses estão ligados a 
partidos políticos. Seria mais saudável para o movimento da biologia deixar 
isso  mais  claro.  Lá  na  USP  temos  a  experiência  das  pessoas  se 
apresentarem e esclarecerem sobre qual força política fazem parte. Pontos 
negativos:  pode  ser  que  a  ENEBio  vire  um “ninho  de  galo”,  com vários 
coletivos brigando entre si. Positivos: sinceridade e entender as tendências 
políticas presentes. Em 2009, no ENEB percebi isso. O ME é dialético e os 
coletivos estão em disputa, o que é saudável. 

Puxa-fumo (UNESP-RC): Proposta de alteração no texto, explicitando o fato 
de ser um indicativo e ampliando a proposta para todos os encontros.

APROVADA por consenso.

17)  Ideia  geral  da  proposta: Indicativo  de  que  haja  espaço  de 

socialização de coletivos/partidos políticos no ELO/ELA.

Quem pode executar:

Prazo: ? (SUPRIMIDA POR CONSENSO)

Discussão:



Bruno: Seria interessante que os coletivos e partidos expliquem o porque 
estão  inseridos  na  ENEBio,  mostrando  sua  construção  da  entidade  e 
concepção da mesma. Proposta de ser um espaço realizado conjuntamente 
pelos diversos coletivos.

Pi:  Este  espaço  está  como  indicativo  para  ocorrer  no  Espaço  de  Livre 
Organização, o que inviabiliza deliberações sobre o ponto.

Julie:  dá  continuidade  à  fala  e  reforça  a  questão  de  que  os  coletivos  e 
partidos  partem de sua autonomia e  intencionalidade para  a elaboração 
destes espaços.

Baiana: Questiona se são pessoas de coletivos estão inseridos na ENEBio, ou 
se são os coletivos de fato.

Bruno:  Entende  que  a  intencionalidade  da  proposta  é  no  sentido  de 
apresentar para os independentes o que as organizações constroem dentro 
da ENEBio, de forma que o indicativo seria uma orientação para os mesmos.

Lívia:  Se  a  proposta  surgiu,  vem  de  uma  demanda  real.  Contudo,  a 
preparação dos mesmos parte do bom senso das organizações e do respeito 
à autonomia da ENEBio.

Laís:  Acredita  que  é  estranho  deliberar  sobre  a  construção  de  outras 
pessoas e de um espaço livre. Proposta de supressão do ponto.

Lívia: Reforça a necessidade do entendimento das pessoas sobre a questão 
de coletivos e partidos, mas concorda com a supressão.

SUPRIMIDO por consenso.

18) Ideia geral da proposta: Fazer um documento direcionado ao IEF em 

uma tentativa de diálogo referente à estrutura e manejo do parque com 

intuito de preservação.

Como fazer: Através de e-mail e/ou grupo no Facebook.

Quem: Indicativo de São João fazer a carta,  em conjunto com USP-SP e 

divulgá-la. (APROVADA POR CONSENSO)

Discussão:

Carol Erva: a proposta é referente à vivencia que fizeram na mineradora. É 
para a construção de uma carta direcionada ao IEF em relação à estrutura e 
manejo do parque para fins de preservação. 

Waldir UFSJ: a mineradora não está dentro do parque. A intenção da carta 
não é questionar a mineradora, mas cobrar do IEF uma melhor política.



Moreno (Rio Claro): queria esclarecimento do caráter da carta. Eu estava na 
vivencia  e  acho  que  não  temos  argumentos  suficientes  para  escrever  a 
carta. Ate que ponto isso não está sendo uma intervenção na vivencia.

Carol: como não temos as informações necessárias, vamos escrever uma 
carta dizendo que fizemos um estudo de caso no local e questionando o IEF 
sobre a situação e esperar uma resposta.

Gaucho: a proposta da vivencia como espaço é debater isso na sua escola, 
não  agir  localmente.  Proponho  que  USFJ  faça  essa  carta  e  divulgar  nas 
instancias de comunicação da ENEBio.

Carol: se houver o compromisso de UFSJ, pode ser.

Inhame: vou falar das propostas em geral. Essa idéia veio da Carol e é muito 
importante  que  as  pessoas  e  coletivos  que  propõe  estejam à  frente  da 
tarefa. Mas o que temos que deliberar é se a ENEBio assinará a carta, não a 
escola que fará. 

Encaminhamento: A carta será feita por UFSJ e USP e será divulgada na lista 
de emails para aprovação das escolas.

Aprovada.

Repasse sobre a criação do SindBio

Luiz (UFV) deu um repasse sobre o SINDBio (Sindicato dos Biólogos), que foi  
criado  em  alguns  estados.  No  dia  3  de  setembro  foi  criado  em  MG  o 
SINDBio,  que está em processo de amadurecimento.  Em outros estados, 
como  nordeste  e  sul  os  biólogos  também  estão  se  organizando.  É  um 
espaço  importante  de  atuação  para  quando  formamos.  Ju  (MAck) 
complementou dizendo que há um ano discutem essa pauta em SP,  e a 
discussão  perpassa  pelo  entendimento  se  o  caminho  é  realmente  o 
sindicato. Temos que discutir isso na ENEBio. 

Avaliação: 

UNESP (Rio Claro, Rio Preto e São Vicente): Estruturalmente foi tudo OK.

Em relação à parte metodológica, foram feitas as seguintes considerações. 
Devemos  atentar  ao  caráter  dos  Grupos  de  Discussão.  Os  espaços  de 
socialização dos GDs e pós vivências foram bons, porém a socialização por 
meio de teatros e outras formas foram avaliadas negativamente, por deixar 
o debate muito subjetivo.

Mesa  redonda:  mesmo  viés  das  perspectivas  apresentadas  pelos 
palestrantes não permitiu um conflito de idéias, que caracteriza uma mesa 
redonda.

Faltou um espaço para debater sobre a Campanha Nacional.



Pré-vivência: faltou o esclarecimento sobre a intencionalidade da vivência, 
como por exemplo, a questão da não-intervenção. Também faltou explicar 
os preparativos práticos

Agitando o delírio:  Não entendeu o caráter da comissão,  uma vez que o 
encontro  já  tem o  caráter  de  agitação.  O  Espaço  de  Delírio  e  Agitprop 
centralizou  as  intervenções  subjetivas,  de  maneira  que  a  mística  ficou 
prejudicada em outros espaços do encontro.  Faltou o tempo trabalho de 
mística, para estimular esta prática entre os encontristas. 

Faltou espaço para a socialização das aldeias, além das tribos.

A cultural foi bem avaliada, mas com ressalvas sobre a roda de conversa, 
por conta do tempo frio e do cansaço dos encontristas.

Parabenizaram os coordenadores e a CO.

IFNMG (Januária): O Encontro trouxe para os encontristas a construção de 
uma  perspectiva  diferente,  não  mostrada  na  academia.  A  avaliação  foi 
permeada pela importância de instigar este sentimento em nossa formação. 
Contemplada em relação à organização do encontro. 

UFLA:  Contemplada  em  relação  à  estrutura.  Pontuou  que  contratempos 
ocorrem na metodologia e avaliou positivamente a parte política. 

UFSCar Sorocaba: Proposta de uma salva de palmas para as trabalhadoras 
do RU. 

Ocorreram mudanças metodológicas.  As  vivências  no segundo dia foram 
boas por não desgastar o pessoal no final do encontro. A C.O teve rapidez 
na resposta às críticas e sugestões, principalmente em relação às místicas.

Politicamente, as vivências não contemplaram muito a proposta, uma vez 
que algumas ficaram muito amplas e genéricas, criando expectativas sobre 
vivências e gerando frustrações. Foram contempladas pelas propostas de 
apresentar visões diferentes nos debates.

Ressaltou que muitos dos atrasos foram em função do não cumprimentos de 
acordos coletivos por parte dos encontristas.

Agradeceram à C.O e parabenizaram o Encontro.

UFV: Conversaram sobre a função do encontro e a compreensão do que é a 
ENEBio. Avaliaram que o EREB contribuiu muito nesse sentido, dando um 
ânimo para o pessoal.

(campus Florestal)  –  Agradeceu o carinho da CO e coordenadores.  Foi  o 
primeiro  encontro  do  pessoal  da  florestal,  mas  garante  que  veremos  a 
galera em muitos outros encontros.

Rodrigo  fez  uma  fala  enfatizando  a  intencionalidade  do  encontro  e  a 
execução da mesma



UFSCar – São Carlos: Agradecimentos ao Coletivo Espécie Chave. Ressaltou 
a  beleza  do  coletivo  que  foi  passada  ao  encontro,  com  relações 
humanizadas, refletindo o processo de construção do mesmo.

As vivências e GDs foram muito bem avaliadas.

A roda de conversa foi muito bem avaliada, trazendo a visão dos nativos 
sobre a cultura e um debate interessante.

Avaliaram a rádio  muito  positivamente,  como animação e  informação.  A 
brigada  Agitando  o  delírio  foi  bem  avaliada,  mas  com  a  ressalva  da 
necessidade de melhorar e avançar  continuamente em sua concepção e 
execução.

Os  encontristas  participaram  bastante  dos  espaços  das  tribos  e  de 
avaliação.

Agradeceram o acúmulo propiciado,  que será utilizado na construção do 
ENEB.

UFAL:  Lamentaram  a  ausência  de  uma  maior  presença  da  escola,  mas 
ressaltou o prazer de estar presente com os companheiros da Entidade.

Ressaltou a RAJAH e a confecção das sacolas pelos encontristas como um 
fato para reforçar o sentimento de pertença.

Unimontes: Contemplados por diversas falas. Vieram muito animados para o 
encontro e acreditam que ele cumpriu com o objetivo de transver o mundo. 
Doaram um a cachaça para propiciar a todos transverem o mundo!

UFMT:  Agradeceram  a  recepção  à  escola.  Vieram  com  o  intuito  de 
amadurecer  a  idéia  de  um  EREB-CO,  e  foi  muito  positivo  como  uma 
referência  de  organização  para  o  mesmo.  Ressaltou  a  discussão  dos 
problemas  e  propostas  de  transver  o  mundo  nas  tribos.  Voltam  com  o 
compromisso de amadurecer a idéia do EREB-CO para o ano que vem.

ESALQ: O EREB trouxe muitos elementos para a construção do CFPBio-SE, a 
ser realizado em Piracicaba na primeira semana de setembro.

Focaram a avaliação no espaço de GDs e sua socialização. Acreditam que 
temos que avançar na intencionalidade e na clareza sobre estes espaços. 
Para tanto, pensam ser importante a realização de uma carta síntese de 
cada  GD,  para  que  sirva  como  base  para  o  espaço  do  ano  seguinte, 
favorecendo o avanço e o aprofundamento dos debates ao longo do tempo. 
Superar  a  intencionalidade  de  apenas  tirar  propostas  e  servir  como um 
espaço de acúmulo. Este ponto será debatido no COREBio.


