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“Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo. 

E examinai, sobretudo, o que parece habitual. 

Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é de hábito como coisa 

natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, 

de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve 

parecer natural nada deve parecer impossível de mudar.” 

[Bertold Brecht] 

 

 

 

 

 

"É preciso sonhar, mas com a condição de crer em nosso sonho, de 

observar com atenção a vida real, de confrontar a observação com nosso 

sonho, de realizar escrupulosamente nossas fantasias.  

Sonhos, acredite neles." 

[Vladimir Lenin] 

 

 

 

 



 

No dia dezenove de julho de 2012, durante o XXXIII Encontro Nacional de 

Estudantes de Biologia aconteceu mais uma Assembleia Nacional da 

Entidade Nacional de Estudantes de Biologia, na Universidade Federal de 

Uberlândia, organizada pelo Diretório Acadêmico Charles Darwin e 

graduandos(as) do curso de Ciências Biológicas – UFU. 

Gestão: De ontem em diante, da luta não me retiro 2011-2012 

Gestão: Raiz Forte 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciências Biológicas UFU 



 

Pauta 

• Propostas dos Grupos de Trabalho (GT’s) 

• Propostas das escolas (do espaço de propostas) 

• Organicidade 

• Carta síntese dos consensos 

 

 

Propostas Grupos de Trabalho (GTs) 

 

GT 1 – Universidade 

1. Nota de apoio à greve das universidades federais, reforçando as 

reivindicações por assistência estudantil e investimentos na educação 

(10% do PIB para Educação Pública já!).   

- Kelvyn (Sergipe): Esclarecer que já saiu de um GT uma comissão 

responsável por fazer uma nota apoiando as greves. Essa comissão é 

composta por pessoas que tem diferentes analises a respeito de alguns pontos 

discutidos aqui (REUNI, 10% do PIB pra educação) e a comissão já fez uma 

nota, por isso deve ser suprimido. Leitura da nota e aprovação da nota. 

- Carolina (Sergipe): na carta temos que ver a questão dos 10% do PIB para 

educação pública. Justifica que não foi isso o que foi aprovado na comissão da 

câmara. Havia sido aprovado apenas o investimento de 10% do PIB pra 

educação. 



- Pedro (UniRio): através de uma ementa, foi aprovada a questão dos 10% do 

PIB para educação pública, sendo que a questão irá ser discutida diretamente 

no Senado. 

- Arthur (UFU): pede que inclua a palavra “Já” na frase, para remeter à nossa 

luta, à necessidade de termos esse investimento agora. 

- Kelvyn (Sergipe): a comissão que fez a carta deve colocar suas avaliações. 

Essa carta representa o consenso entre três analises diferentes sobre o 

assunto, divergências que surgiram nos nossos debates aqui. 

- Pedro (UniRio): vai colocar a justificativa, enquanto membro dessa comissão. 

Entende a preocupação do Kelvyn, porque acredita que se falarmos muito que 

deve ser agora, e não destacar essa vitória para a educação publica, 

acabamos enfraquecendo. Acredita que o que foi aprovado na Câmara dos 

Deputados, agora, nos deixa mais próximos de conquistar esse investimento 

para já. É ate 2023, mas se mantermos a pressão, será agora. Não concorda 

com a inclusão da palavra já, mas acredita que temos que acrescentar na carta 

algo que remeta a nossa continuidade nessa luta, na busca por atender essa 

necessidade de investimento já. 

- Rafael (UFC): acha que sobre a carta o melhor seria deixar a carta como está 

e cairmos para o ponto, em separado, sobre os 10% do PIB pra educação já. 

Ressaltamos o consenso da carta entre as três analises diferentes sobre o 

assunto, e a deixamos assim. Mas, na própria carta, temos o seguinte: “e por 

todas as pautas gerais e especificas defendidas pelo movimento” – os 

movimentos grevistas de professores e técnicos apoiam os 10% do PIB pra 

educação pública já. Portanto, se formos aprovar a carta como foi apresentada, 

incluindo essa frase, estamos automaticamente aprovando o já, mesmo sem 

deixar evidente. Compartilha da opinião do Pedro, que mesmo assim, se 

tivermos divergências, aprovamos a carta do jeito que está, e abrimos para 

discussão a respeito dos 10% do PIB pra educação, pra educação pública, etc. 



- Mara (UFMT): a UFS colocou este destaque dizendo que já teria outra 

proposta que contempla, mas na leitura vimos que não tem, então a UFS 

poderia falar o que diverge. 

- Kelvyn (Sergipe): poderia passar a carta desta maneira e a comissão se 

debruçaria sobre como fica essa questão dos 10% do PIB. Encaminharíamos o 

ponto no decorrer do dia. Isso é para podermos caminhar e não voltarmos nos 

debates. 

[ENCAMINHAMENTO] - A comissão que pensou a carta irá se reunir 

durante a assembleia e realizar as alterações necessárias, de acordo com 

a discussão do ponto. A carta será novamente apresentada na assembleia 

para apreciação. 

Proposta final: Nota de apoio a greve das universidades federais, 

reforçando as reivindicações por assistência estudantil e investimentos 

na educação (10% do PIB para Educação Pública já!). APROVADO por 

consenso. 

 

2. Indicativo para os COCADAs estudarem a realidade de assistência 

estudantil em suas universidades e repassarem para o GTP Educação e 

Universidade acumular sobre. APROVADO por consenso 

 

3. Reforçar aproximação da ENEBio com outras entidades estudantis, 

como as executivas que compõe o FENEX e fazer parcerias com 

movimentos ligados a cidade, que estejam de acordo com nossa carta de 

princípios.  

- Tatiane (UNESP Rio Claro): fizemos uma reunião com as cinco 

representações da Unesp. Ficamos com dúvida referente a gramática, pois não 

dá para entender a aproximação a movimentos sociais relacionados à cidade. 



Queremos saber se é a cidade enquanto espaço urbano ou se seria a cidade 

da escola. 

- Zé (UNESP Rio Preto): na discussão do GT, entendemos que seria com 

relação ao meio urbano. Se for relacionado à cidade (município), modificar para 

movimentos sociais urbanos. 

 

Proposta final: Reforçar aproximação da ENEBio com outras entidades 

estudantis, como as executivas que compõe o FENEX e fazer parcerias 

com movimentos sociais urbanos, que estejam de acordo com nossa 

carta de princípios. APROVADO por consenso 

 

4. A partir das ARs e AN, fazer o mapeamento de cursos de biologia das 

faculdades particulares para possíveis passadas e aproximação. 

- Tai (UFAL): atentar a não ser somente particulares, mas em outros campi 

avançados e outras instituições. 

- Alf (UFRJ): não somente os campi, mas também as outras faculdades 

estaduais e até mesmo as federais. Porque, por exemplo, eu pelo menos 

nunca vi alguém da Universidade Federal do Amazonas em um ENEB; seria 

bom acrescentar isso a proposta. 

- Mesa: a proposta poderia ficar com o mapeamento de todas as universidades, 

particulares e públicas, poderia ser assim? 

- Roberto (UFSCar São Carlos): seria importante mapear todas as faculdades, 

mas o que entendi da proposta, a intenção é intensificar o trabalho nas 

particulares, onde nossa inserção é muito menor. Não temos nem noção de 

onde estão todas essas universidades. E também agente sabe que a maior 

parte dos estudantes inseridos no ensino superior não estão nas instituições 

publicas no Brasil. Então a intencionalidade da proposta parece mesmo ser a 

de intensificar a aproximação com as particulares. Então eu não sei se as 



propostas de alteração estão contemplando essa intencionalidade. Vamos 

refletir sobre isso aí. 

Proposta final: A partir das ARs e AN, fazer o mapeamento de cursos de 

biologia das Instituições de Ensino Superior particulares e públicas, com 

enfoque nas particulares, para possíveis passadas e aproximação. 

APROVADO por consenso 

5. UEPG estudar e produzir material que esclareça para a entidade sobre 

o Tribunal Popular da Educação. 

- Paula (UNIFAL): gostaria de esclarecimento sobre o Tribunal Popular da 

Educação.  

- Leonardo (UEPG): é um tribunal assim como os outros (exemplo: Tribunal 

Popular da Terra), que engloba universidade, organizações, advogados, etc., 

para pesquisar irregularidades nas leis de direitos humanos no Brasil, na 

reforma agrária, etc. Este da educação vem com intuito de fazer pesquisa e de 

denunciar as políticas que sucateiam a educação e a proposta é que 

estudemos e levamos um acúmulo para entidade para, a partir disso, 

podermos, enquanto entidade, construir ou não o espaço. 

- Julie (UFSCar São Carlos): queria saber qual a viabilidade de colocar no blog, 

pois lá é um lugar onde todos tem acesso. Se a intenção da proposta é 

formular e entender sobre o assunto, podemos fazer isso na lista nacional 

somente. 

- Thiago (UNESP Rio Claro): não vemos problema de estar no blog. Visto que 

ele é de acesso a todos. 

- Gabriela (UNESP São Vicente): ter no blog com esclarecimento que não 

temos posicionamento sobre. Que está lá disponível para acumulo do tema. 

- Julie (UFSCar São Carlos): na lista nacional é um local mais adequado para 

esse tipo de acumulo. O blog, por ser de acesso de muitos, é o local onde 

colocamos nosso posicionamentos, produções textuais, parcerias. Não vê a 



necessidade de colocar lá um link sobre esse Tribunal. Eu não sei nada a 

respeito, e até por isso não quer o link no blog. Imaginem pessoas que querem 

conhecer a entidade, e vão ate o blog buscar informações, e veem um link 

desse que nem nós sabemos o que é. 

- Talita (UFV): acho que o blog também é um espaço aberto pra todos terem 

acesso ao que estamos discutindo. Se o ENEB esta discutindo esse Tribunal 

Popular de Educação, assim como no blog temos outras discussões feitas por 

estudantes de biologia e que nem todos estão sabendo, então eu acho que a 

lista nacional não cumpre esse papel de divulgação e esclarecimento. E nem 

tem tantas pessoas inseridas na lista nacional. Então, o blog é um espaço mais 

aberto, outras pessoas podem acessar, as universidades particulares, etc. Não 

podemos restringir esse acesso. Claro que não podemos divulgar enquanto 

posicionamento porque não temos, mas esclarecimento sobre isso estar no 

blog é necessário sim, se agente está sentindo essa discussão no ENEB. 

- Rodolfo (Instituto Federal Goiano): o blog seria uma ferramenta de divulgação 

e não posicionamento, visto que a lista nacional não contempla muitas 

pessoas. Ele seria uma ferramenta a curto prazo, para divulgar a discussão. 

Em longo prazo, pode ser de posicionamento, talvez. 

Proposta final: UEPG estudar e produzir material que esclareça para a 

entidade sobre o Tribunal Popular da Educação, para ser divulgado na 

lista nacional e no blog da ENEBio, com prazo de dois meses após o 

XXXIII ENEB. Ressaltar que este documento é apenas acúmulo para 

esclarecimento e não demonstra posicionamento da entidade. 

APROVADO por consenso 

 

6.* Entender as políticas de sucateamento e precarização da educação, 

como o REUNI, e a mudança conjuntural que essas políticas causam nas 

Universidades, em cursos e seminários de formação política.  

- Driely (UFRRJ): sobre esclarecimento da proposta se indica que a entidade 

tem um posicionamento sobre se é um sucateamento. 



- Rafael – Poti (UFC): a entidade tem resolução que somos contrários a 

reforma universitária, entendo que essa reforma é todo um pacote que traz o 

PROUNI, REUNI, parcerias público privadas, lei de inovação tecnológica, tudo 

englobado. A forma como a discussão sobre isso vem acontecendo, as 

divergências, são coisas novas. Então temos que ver a melhor forma de fazer 

essa discussão, de ver essas divergências. Mas o que temos como entidade é 

que somos contrários a todo esse pacote. 

- estudante da UFSJ: as mudanças conjunturais que causaram tem um estudo, 

ou é apenas um debate que a gente faz, a partir do que agente vive? 

- Leonardo (UEPG): não saiu consenso neste ponto no GD, mas colocamos 

para ENEBio estudar esta questão a fundo. No GT tinham pessoas que não 

participaram de nenhum GD, atropelando algumas discussões que já tinham 

sido feitas no GD. 

- Mesa: já existe uma proposta no GT de Movimento Estudantil que contempla 

isso. Propõe que discutamos o ponto junto com esse, do GT de ME. 

[ENCAMINHAMENTO] – a proposta foi colocada junto com o ponto 27 do 

GT de Movimento Estudantil. Serão discutidos os dois pontos em 

conjunto. 

 

6.  GTP (Grupo Temático Permanente) Educação e Universidade acumular 

sobre a extensão universitária. 

- Ricardo (UNESP Rio Claro): no ENEB passado, essa mesma discussão 

aconteceu, sobre esse GTP abordar o tema da extensão. Se não me engano, a 

UFRJ pegou este GTP e gostaria de um esclarecimento sobre isso, se foi feito.  

- Esclarecimentos não foram feitos.  

- Ivo (UFU): lembra-se que realmente foi uma discussão que aconteceu no 

ultimo ENEB. Acredita que esse tipo de proposta, as propostas que são para os 

GTPs, são indicativos do que a plenária está entendendo, que o ENEB está 



entendendo que é bom estudar. É um indicativo e sendo assim é aprovado por 

consenso. Indicativo para a próxima escola que assumir esse GTP. E para 

dinamizarmos essa questão dos GTPs, as propostas que se apresentarem 

serão indicativos e por isso serão aprovados por consenso e as escolas que 

forem construir vão ver como fazer.  

[ENCAMINHAMENTO] – As propostas para GTPs serão aprovadas 

automaticamente uma vez que se tratam de indicativos de discussão. 

Proposta final: Indicativo para a próxima gestão do GTP (Grupo Temático 

Permanente) Educação e Universidade acumular sobre a extensão 

universitária. APROVADO por consenso 

 

GT 2 – Formação Profissional 

7. A ENEBIO lute por uma cadeira no CFBio e CRBio’s (devemos estar 

presente devido a importância de lutarmos por mudanças). 

- Anita (UFAL): no ENEB de Feira de Santana estávamos analisando sobre o 

papel que o CR/CFBio cumpre na sociedade. A partir das discussões que a 

ENEBio acumulou nesse momento, chegamos a uma analise de que somos 

contrários ao papel que esses conselhos cumprem hoje. Propomos que o ponto 

seja suprimido, pois não acreditamos que seja um espaço pra entidade 

disputar, visto que não acreditamos no papel que cumprem. 

- Mara (UFMT): também discutimos este ponto na UFMT, mas é no sentido da 

entidade ter acumulo sobre o que o conselho faz. Esta proposta, do jeito que 

está, é inviável, ate por questões legais, não há como a ENEBio se inserir da 

forma que está na proposta, também não tem muito sentido. Mas que 

tenhamos um maior acúmulo sobre o conselho e pensamos uma proposta: 

indicativo que COCADAs participem de espaços desses conselho, como 

acúmulo para a ENEBio, e construam um documento de contribuição desta 

participação. Esses espaços são os congressos dos conselhos, as vezes tem 

reuniões nas escolas que tem conselheiros. O indicativo então é que os 



estudantes inseridos nesses locais possam fazer esse acumulo. Isso na 

perspectiva de como poderíamos intervir, sendo que esses documentos de 

acúmulo cumpririam um pouco com essa discussão. Esclarecendo, em termos 

legais, não seria possível a inserção da ENEBio, pois a entidade nem é 

registrada e chegamos a conclusão que não teríamos respaldo para ter uma 

cadeira, por não ter esse respaldo legal. 

- Ivo (UFU): não sei se burocraticamente temos a possibilidade de ter uma 

cadeira, mas se burocraticamente tivéssemos possibilidades, seria 

interessante, não entendendo que o CFBio é transformador mesmo porque 

agente sabe  que não é, assim como nenhum conselho superior de 

universidade o é. E estamos lá, não com a ideia de que vamos intervir e de que 

vamos conseguir passar muitas coisas lá, mas como forma de termos 

informações para balizar nossa ação. Então, é o que temos que apreciar. Se 

achamos que é bom, termos essas informações, que agente faça todo o tramite 

burocrático necessário, registra a entidade, faz o que for, para termos essa 

cadeira. É o que temos que analisar. O Arthur relembrou um fato do histórico 

que, no começo da entidade, as propostas que saiam da assembleia eram 

mais direcionadas ao MEC e tal. Já teve momentos da historia que isso 

aconteceu e pode voltar a acontecer. 

- Rodolfo (IFG): estes trabalhos burocráticos podem complicar a gestão da 

ENEBio, não ter uma cadeira regulamentada. Poderíamos manter a entidade 

como uma representação valida, na participação nos espaços dos conselhos, 

mas não regulamentado, com cadeira e etc. 

- Anita (UFAL): fizemos um pouco desta discussão e para obter informação não 

precisamos estar inserido burocraticamente.  

- Mesa: a mesa está entendendo então que a proposta feita pela Mara é a que 

mais contempla. E poderíamos só acrescentar, na verdade, temos que ver se 

tem alguma escola que se propõe a ser protagonista desse processo.  



- Rodolfo (IFG): os Conselhos Regionais tem algumas especificidades, mas 

poderíamos levar para o ENEB o acumulo sobre o CFBio. Os COCADAS, em 

âmbito regional, poderiam ter este acumulo, mais interno. 

- Aline (UNESP Rio Claro): vejo a representatividade dos estudantes no espaço 

do conselho, assim como os conselhos universitários, como importante, pois é 

mais um espaço de inserção discente. E isso não quer dizer que apoiamos 

tudo que eles fazem, mas para que eles saibam que é importante consultar o 

estudantes nas questões de regulamentação do currículo e etc. 

- Mesa: então podemos encaminhar que este indicativo, para alem de 

participar, que teremos alguma escola que vai centralizar e estudar essa 

questão do CFBio para ver qual a possibilidade dessa representação, porque 

não sabemos como isso funciona, e essa escola faz o repasse para 

caminharmos nesse debate. Acrescentar no indicativo que tenha uma escola 

responsável por saber como é esse inserção. 

- UNESP Rio Claro se propôs para essa tarefa, de investigar como seria a 

inserção. Esse repasse será feito na lista nacional e no próximo ENEB. 

Proposta final: Indicativo que os COCADAs participem dos espaços do 

CFBio e CRBio’s para acúmulo para a ENEBio e construam documentos 

de contribuição dessa participação. UNESP Rio Claro ficará responsável 

por entender como a inserção burocrática da representação discente 

acontece e para fazer o repasse para a entidade. APROVADO por 

consenso 

 

8. Criação de um sindicato de Biólogos (O CFBio mostra-se muito solto, 

dependente do mercado, com o sindicato poderíamos lutar por piso 

salarial entre outras pautas).  

- Anita (UFAL): nos questionamos sobre a função do sindicato e o caráter da 

entidade. Cada categoria tem que organizar a categoria, e nós enquanto 

estudantes temos a responsabilidade de organizar a nossa categoria, 



estudantil. E enquanto profissional, organizar tal categoria, num sindicato, por 

exemplo. Então não cabe a nós enquanto estudantes organizar a categoria dos 

trabalhadores biólogos, são coisas diferentes, a saída da militância da ENEBio 

inclusive vai impulsionar essa organização profissional. Temos  militantes 

saindo da entidade que estão buscando essa organização. Mas não compete a 

ENEBio enquanto categoria estudantil organizar a categoria profissional. 

Portanto, propõe a supressão do ponto. 

- Estudante da UFBA: sindicato e conselho tem a mesma função? 

- Luã (UFMT): não propomos supressão, discutimos a intencionalidade da 

proposta. Foi colocado a questão dentro do GD de que o conselho não é um 

órgão de representação dos trabalhadores, ele regulamenta a profissão, a 

atuação do biólogo e o sindicato é um órgão de organização, luta e 

representação dos trabalhadores. Foi consenso que enquanto ENEBio não 

temos como fazer isto, de criar um sindicato. Mas achamos que tem que ter 

apoio da ENEBio. Proposta de substituição na proposta: [...] apoio a 

organização e luta dos profissionais de biologia. 

- Dérick (UNIFAL): faz o repasse de que já acontece uma proposta de criação 

de um sindicato de biólogos, não tem muitos repasses, mas seria o sindibio. 

- Kelvyn (UFS): seria interessante se tivesse uma ferramenta para cumprir este 

papel, mas não existe. Mas vemos que é interessante a ENEBio se inserir 

neste processo de maneira mais clara, até porque lá em Sergipe temos 

militantes que, após sua contribuição na militância estudantil, não continuaram 

se organizando. Seria importante a ENEBio incentivar a atuação do nosso 

estudante nesse processo de formação enquanto biólogo, e como é que isso 

se culminaria num sindicato ou numa ferramenta desse gênero. Até porque tirar 

apoio para algo que não existe é complicado e mesmo que existisse, o que ele 

traz pra sociedade, pois simplesmente apoiar sem esse conhecimento, não tem 

como. Nesse sentido, é saber como amarrar essa questão e as escolas 

fazerem essa reflexão, de como seus militantes vão continuar se organizando. 

E até procurar saber como estão esses ex-militantes da ENEBio, onde se 

organizam e etc. Conversando com o pessoal da UFAL, sabemos que alguns 



militantes no nordeste, que foram da ENEBio, que estão conversando sobre 

qual seria mesmo a ferramenta para organizar esses biólogos nesse momento 

de pós formação, mas sem nenhum norte certo. Por hora é apenas uma 

vontade. 

- Estudante que não se identificou: já há uma movimentação sobre o sindibio 

(Sindicato dos Biólogos). Já existe um processo aqui em Minas Gerais e em 

São Paulo. Acha que é o apoio não a criação do sindicato mas o apoio a essas 

pessoas, que estão nessas construções. 

- Mesa: a mesa está em duvida de como encaminhar a questão. 

- Jessy (UFS): Incentivo, de forma concreta, que a ENEBio vai incentivar a 

organização pós formação, seja nos sindicatos seja em outras ferramentas. A 

proposta é a ENEBio intervir concretamente no processo de organização pós 

formação, incentivando seus militantes. O texto ficaria: ENEBio incentive a 

organização dos profissionais biólogos. 

- Rodolfo (IFG): mais ou menos, como seria a proposta: apoio a organização e 

luta dos profissionais/trabalhadores de biologia, através do incentivo a 

discussão e colaboração de formações constante nos espaços de comunicação 

estudantil – ENEB, na lista nacional – como vai incentivar através do apoio a 

discussão e colaboração de formações. Como seria isso? Aqui deixamos direto 

essa questão que a ENEBio incentiva e propõe isso. Através das mesas e etc., 

através desse incentivo, alguém vai começar esse contato. Num próximo 

evento, podemos nos organizar mais com relação a isso. 

- Tatiane (UNESP Rio Claro): ainda não existe o sindicato. Não temos como 

fazer formação constante de algo que não existe.  

- Rodolfo (IFG): sim, o sindicato não existe, mas nós somos os futuros 

trabalhadores, organizados na ENEBio, então seria começarmos aqui esse 

processo para continuarmos organizados.  

- Arthur (UFU): o movimento estudantil muitas vezes não dá conta de suas 

próprias demandas e aí estamos pensando em orgabizar a categoria dos 



trabalhadores. Vejo que o que a Jessy colocou, de fazer o incentivo e tudo 

mais, é o que podemos fazer. Se tiver uma escola que se proponha a fazer 

esse acumulo/acompanhamento poderíamos fazer dessa maneira. Agora ficar 

aqui, sem nada concreto. Se tiver uma escola, vamos caminhar a proposta. 

- Mesa: ou suprimimos o ponto ou tiramos alguma escola para fazer esse 

acumulo e repasse. 

- Nenhuma escola se propôs a tarefa. 

- Mesa: então, suprimimos o ponto todo ou deixamos a parte do apoio a 

organização e luta dos trabalhadores? 

[ENCAMINHAMENTO] - Nossa carta de princípios já contempla essa parte 

do apoio. Por isso, suprimimos o ponto todo. 

Proposta final: Criação de um sindicato de Biólogos (O CFBio mostra-se 

muito solto, dependente do mercado, com o sindicato poderíamos lutar 

por piso salarial entre outras pautas). SUPRIMIDO 

 

9. Dentro da campanha nacional fomentar outros seminários de formação 

relacionadas a formação do biólogo, bem como as discussões mais 

teóricas confluindo ao histórico da construção de currículos.  

- Estudante da UFBA: a UFBA traz uma proposta especifica para o ponto, que 

seria: dentro da campanha nacional, fomentar a formação sobre a formação do 

biólogo e o estabelecimento de identidade profissional. Existe gente que não 

está ligada nesse conceito, quem trabalha com docência, com formação 

continuada de professores, sempre tenta estabelecer qual a função social que 

aquela profissão cumpre. Seria justamente mostrar para o profissional para o 

que serve sua função. Para dar um embasamento teórico a essa discussão, 

fazemos essa proposta.  



- Tai (UFAL): daqui a 2 meses a campanha estará muito forte. Existe um 

indicativo de que ela possa continuar nesse viés, mas pode ser que também 

não aconteça isso. Propomos a supressão do ponto. 

- Ivo (UFU): encaminhamos uma campanha e por questões organizativas não 

conseguimos encaminhar. Tivemos alguns esforços para garantir a primeira 

cartilha de formação dessa campanha a ser distribuída ainda nesse ENEB. 

Podemos manter esse ponto, ate para continuarmos com essa campanha. 

Esse debate tem sido uma demanda, importante, que no próprio ENEB foram 

discussões muito acaloradas. Sou a favor de manter o ponto para garantir que 

a campanha continue. Não podemos começar uma campanha no ENEB e 

termina-la depois de dois meses. Entendendo que foram questões 

organizativas que levaram a isso, que foi um erro coletivo da entidade. 

- Jessy (Sergipe): o ponto se modificasse para que as escolas façam espaços 

de formação, com a cartilha produzida. Em teoria, a campanha vai de 

CONEBio a CONEBio, então aqui não temos como saber se ela vai continuar 

ou não. Lá no CONEBio será o momento de pensar e avaliar isso. Então, o que 

temos como aprovar aqui é esse processo de formação, pelos COCADAs, 

através da cartilha já produzida, até o CONEBio. Lá vamos ver se essa ainda é 

uma demanda de debate e se temos condições e interesse em continuar com 

ela. Aí poderíamos propor um seminário para organizar melhor, nacionalmente, 

etc. 

- Luã (UFMT): concorda com a questão de que a campanha é decidida no 

CONEBio, e sobre essa avaliação se ela vai continuar ou não ser feita lá. Mas 

acha que é importante manter essa proposta, não com ela engessada, então 

pensou em colocar o seguinte: caso a campanha nacional continue, fomentar 

outros seminários de formação [...]. 

Proposta final: Caso a campanha nacional “Formação profissional: 

estamos (pré)parados?” continue,  fomentar outros seminários de 

formação relacionados a formação do biólogo, estabelecimento da 

identidade profissional, bem como as discussões mais teóricas 

confluindo ao histórico da construção de currículos. Que os COCADAs 



façam formação desses pontos, a partir da cartilha produzida, sendo que 

a continuidade da campanha nacional seja avaliada no próximo CONEBio. 

APROVADO por consenso 

 

10. Criar Grupos de Trabalho nos ENEB assim poderemos amadurecer o 

debate. 

- Salsicha (Unesp Rio Claro): os próximos três pontos da discussão são 

relacionados a bioética.  

[ENCAMINHAMENTO] - A partir do esclarecimento feito, a palavra 

“bioética” foi acrescentada nos pontos 10 e 12.  

Proposta final: Criar Grupos de Trabalho sobre bioética nos ENEB assim 

poderemos amadurecer o debate. APROVADO por consenso 

 

11. Incentivar a criação de disciplina de bioética no currículo acadêmico. 

- Estudante da UFBA: Propõe também que seja inserido biossegurança e 

educação ambiental na proposta de nossos currículos. 

- Terená (UFRRJ): esclarecimento sobre as formas de inserção dessas 

disciplinas. 

- Kelvyn (Sergipe): a proposta é incentivar a inserção de bioética, ao invés de 

criação da disciplina, por meio dos colegiados e departamentos. 

- Vanessa (UFU): acredita ser complicado elencar na assembleia as disciplinas 

que cada um acha necessário para nossos currículos. Relembra que outros 

encontros também pautaram essas criações de disciplinas, mas discuti-las e 

encaminhar aqui, em assembleia, não tem muito motivo. É mais o trabalho 

burocrático, de cada escola, na sua escola, departamentos, colegiados, etc., 

lutarem para acontecerem essas inserções. 



- Larva (UNESP Rio Claro): video 368 12m26s vê aí o gancho com a discussão 

da ocupação de vários espaços pelo corpo discente, tais como o do CFBio e 

CRBio e os nossos conselhos discentes. Discutimos sobre como 

conseguiríamos instrumentalizar e conseguir efetividade na disciplina. Se 

agente não conseguir a disciplina em si, no currículo, fazer uma discussão 

sobre isso, sobe a aproximação com os conselhos de curso e porque não 

também uma cadeira no CFBio e CRBio. 

- Ivo (UFU): retomar um pouco do debate que tivemos no seminário da 

Campanha Nacional neste ano. O que a Vanessa colocou é realmente muito 

recorrente nos encontros, essa questão da criação de disciplinas. No 

seminário, debatemos a proposta de construção de um “currículo ideal”, para 

nós, só que isso ainda não foi concretizado. Podemos fazer isso ou não, 

dependendo de como as coisas vão seguir. Mas a proposta que faço em 

substituição a essa é: que os COCADAs componham os processos de 

reestruturação dos currículos. É a única coisa que temos condição de fazer, 

enquanto diretriz tirada aqui, para ser feito localmente. Nós aqui da biologia 

UFU tivemos um contato muito grande com a ultima reestruturação curricular, 

pois acho também que colocarmos disciplinas isoladas não contempla. É o 

indicativo para as escolas acompanharem esses processos, para incluírem as 

disciplinas que faltam e que acreditam ser importantes.  

[ENCAMINHAMENTO] - Indicativo para os COCADAs acompanharem os 

processos de reestruturação curricular, para que dessa maneira as 

disciplinas que acreditem serem importantes sejam contempladas. 

 - Gisele (UFU): além disso, incentivar a formação de grupos de estudos de 

disciplinas que não estão contempladas nos currículos. Isso seria importante 

em escolas onde o processo de reestruturação já aconteceu. E mesmo para 

ser uma criação autônoma, sem depender de questões burocráticas para a 

criação de disciplinas. 

[ENCAMINHAMENTO] - Acrescentar na proposta a questão dos grupos de 

estudos. 



Proposta final: Indicativo para os COCADAs acompanharem os processos 

de reestruturação curricular, para que dessa maneira as disciplinas que 

acreditem serem importantes sejam contempladas. Organização de 

grupos de estudos para que as disciplinas não contempladas possam ser 

debatidas. APROVADO por consenso 

 

12. Formação de cartilhas para respaldar nossas discussões (algum 

coletivo, diretório acadêmico ou centro acadêmico poderia debruçar-se 

sobre tal proposta por afinidade temática, assim não necessitaremos criar 

novas ferramentas). 

- Tiago (UFLA): a ideia é que algum COCADA já saia dessa discussão com a 

tarefa encaminhada. Caso isso não aconteça, propomos a supressão do ponto. 

- Alice (UNESP Rio Preto): na escola já temos um grupo de estudos em 

bioética e propõe que a escola seja responsável. Se alguma outra escola se 

proponha, podemos fazer em conjunto. 

- Roberto (UFSCar São Calos): caso a escola já desenvolva alguma discussão 

não precisa passar pelas instâncias. As escolas que constroem a ENEBio tem 

essa autonomia, não precisa necessariamente passar na assembleia para 

aprovação. 

- Vanessa (UFU): importante falar na assembleia, pois assim as escolas novas 

podem perceber a dinâmica de assumir tarefas e também outras pessoas pode 

estar contribuindo. 

- Kelvyn (Sergipe): se propõe a ajudar Rio Preto na cartilha; 

Proposta final: Formação de cartilhas sobre bioética para respaldar 

nossas discussões. Unesp Rio Preto está responsável. Kelvyn (UFS) irá 

contribuir. APROVADO por consenso 

 



GT 3 – Opressões 

[Esclarecimento sobre o GT] - Leonardo (UEPG): As escolas do sul (UEPG, 

UFSC, UEM e UFSM) sentaram para discutir sobre os GTs juntos. A respeito 

desse, de opressões, precisamos ter mais cuidado na escolha dos facilitadores, 

para corroborar mais com a temática do encontro, pois o que acabou 

acontecendo foi que os debates foram muito morais e não tiveram tanto 

conteúdo político. Inclusive, precisamos ter propostas que encaminhem mais o 

nosso trabalho, visto que temos somente 8 dias de encontro. Se continuarmos 

com propostas que exijam criação de espaços de discussão, novos espaços, e 

etc., vamos precisar de um ENEB que tenha um mês. Tem coisas que são 

mais prioritárias. Não que opressões não sejam, é só pra simplificar esses 

encaminhamentos. É apenas uma ponderação, não sendo necessário 

encaminhar nenhuma proposta. 

- Felipe (UFLA): foi facilitador de dois GDs e participou desse GT e da 

sistematização. Podemos pegar as relatorias dos 4 GDs e ver se realmente o 

debate foi tão moral. De fato não foi. As pessoas que participaram também 

podem contribuir para apresentar o que apresento.  

- Mesa: mesa avalia que esse debate não precisa ser realizado agora, uma vez 

que as escolas vão retornar até suas bases, fazer as discussões e avaliações 

necessárias e levá-las ao CONEBio. Aí podemos passar para a discussão das 

propostas. APROVADO por consenso. 

- estudante da UFSC: uma das meninas que fez a discussão desse GT, que é 

de uma das escolas do sul, citou que no GD de bulling, do qual ela participou, 

ela esperava uma discussão mais voltada para a educação e não teve isso 

nem no de opressão ideológica e nem do de bulling e ela acabou indo para um 

GD sobre pedagogias. É só pra deixar claro que essa questão do debate mais 

moral que político realmente aconteceu. 

- estudante que não se identificou: é interessante colocar também, ainda que 

esse não seja o momento, que em outros GDs houve esse desvio do debate 

político também. Para pensarmos de fato nos mediadores desses espaços, que 



os componham de forma a encaminhar discussões realmente relacionadas 

com os debates feitos no encontro. 

- Mesa: as colocações são válidas, mas lembra que amanhã teremos o 

momento de avaliação do encontro, onde todas essas questões podem ser 

apresentadas. Encaminha para a discussão dos pontos. 

 

13.  Que no próximo ENEB a questão étnico/racial seja abordada em um 

Grupo de Discussão (GD). APROVADO por consenso. 

14. Que se mantenha um gd focado em gênero e outro em sexualidade 

devido à demanda de aprofundamento nos dois temas. APROVADO por 

consenso. 

 

15. Espaço misto de formação após os espaços de auto-organização das 

mulheres e formação dos homens, os quais devem ser mantidos e 

colocados nos primeiros dias de programação. 

- Tatiane (UNESP Rio Claro): um espaço misto de formação sobre auto-

organização, feminismo e machismo é importante, mas ainda é debatida a 

importância desses espaços de formação serem somente com homens e 

somente com mulheres. Então, defendemos um espaço misto de socialização, 

após esses espaços de formação. 

 - Estudante da UFAL: reforça a importância do espaço misto e que haja maior 

politização dos espaços de formação.  

- Jessy (Sergipe): os encaminhamentos que saíram do espaço de auto-

organização das mulheres estão separados. Acreditamos que eles deveriam 

ser discutidos junto com as opressões. Concordamos que os espaços 

aconteçam nos primeiros dias do encontro e que o espaço de formação do 

homens, sobre feminismo e machismo, fosse realizado por mulheres, por 

entendermos que o espaço de auto-organização das mulheres e o espaço de 



formação dos homens é muito diferente. Só para defender porque temos essa 

posição, acreditamos que quem protagoniza esse processo de luta são as 

mulheres. Desde a elaboração da estratégia e de quais táticas utilizaremos 

para superar essa opressão. No ano passado as mulheres que propuseram 

esse espaço tinham essa proposta (do espaço dos homens ser facilitado por 

mulheres) e ela foi modificada sem termos conversado entre as mulheres. A 

proposta é que as mulheres executem o que foi deliberado enquanto 

necessidade.  

- Ruth (PUC Campinas): pelos espaços terem sido separados – homens e 

mulheres – as pessoas se colocaram mais. Se tivéssemos mulheres no espaço 

dos homens talvez eles não teriam se aberto tanto. 

- Estudante que não se identificou: temos que definir se vamos discutir junto e 

se for, realmente a proposta que saiu das mulheres, de ter uma mediadora 

mulher, não é valida. Pois da mesma foram que nos sentimos oprimidas com a 

presença dos homens, eles também se sentem com a presença das mulheres. 

Então temos que buscar essa igualdade.  

- Aline (UNESP Rio Claro): reforçar a discussão política será natural. Esse 

primeiro encontro era para as pessoas se enxergarem no contexto e, 

consequentemente, elas aprofundarão no debate político. 

- Felipe (UFLA): o espaço de auto-organização das mulheres afirma sua 

identidade e empoderamento. Tendo esse processo no início do ENEB, permite 

até que tenham intervenções políticas das mulheres mais aprofundadas 

durante todo o encontro. Entendendo também que é só um indicativo, para 

reflexão, pois isso vai depender de CONEBio e C.O. Quanto aos espaços, o 

espaço misto é fundamental. Trouxemos como formação pois entendemos que 

somente a socialização não basta. Tem que acontecer um debate aprofundado 

sobre machismo como um todo na sociedade, para que homens e mulheres 

possam dialogar. A ENEBio só será feminista quando os homens forem 

feministas. E sobre esse espaço paralelo, dos homens, que aconteceu nesse 

ENEB. Concorda que o protagonismo é feminino. Quando se trata da dimensão 

das opressões, só as mulheres tem propriedade pra falar. Tanto que pensamos 



num espaço para os homens que não falasse da luta feminista em sim e dessa 

opressão, mas para dizer que o machismo é uma luta de todos, homens 

também. Enquanto acreditarmos que compreender machismo é algo que só 

cabe às mulheres e que só cabe a elas fazer, não vamos avançar. Temos que 

assumir a responsabilidade enquanto entidade. A presença de uma mulher, 

para a formação, seria bom, mas nessa metodologia que pensamos, que era 

para sensibilização, não encaixava. Entende que a ausência das mulheres 

deixa o debate muito relegado as colocações do que os homens acham ser 

opressões. Mas um processo de desconstrução real rolou nesse espaço, que 

com a presença de uma mulher talvez não fosse possível. 

- Monstrão UFRJ: o espaço que aconteceu, dos homens, fala isso como jovem 

formado numa cultura machista, que luta contra isso. Foi um espaço ate de 

cura, muitas pessoas se libertaram ali, houve falhas, esta amadurecendo, mas 

foi um espaço muito forte. Propõe que haja uma formação dos homens que 

facilitarão o espaço dos homens. Que as companheiras capacitem esses 

homens para o espaço. 

[ENCAMINHAMENTO] - De acordo com a proposta feita por Jessy (UFS), 

os pontos tirados do espaço de auto-organização das mulheres podem 

ser discutidos juntos no GT de Opressões. Sendo assim, a partir deste 

momento, as falas se encaminham para debater o ponto 15, juntamente 

com as discussões de socialização dos espaços de mulheres e homens 

(ponto 16) e da facilitação do espaço de formação para os homens ser 

feita por mulheres (ponto 18). 

- Kelvyn (Sergipe): o espaço de formação dos homens – ele não é um espaço 

de auto organização. É ate anti pedagógico pros homens que se dispõem a 

construir a luta cntra o machismo. Acredito que nesse espaço tenha sim que te 

uma mulher, pois elas são as protagonistas do processo e vão conseguir 

garantir o debate com a propriedade necessária. 

- Mara (UFMT): No último ENEB houve um ELO na qual foi debatido o 

feminismo entre as mulheres. 



- Roberta (UFLA): Fazer essa discussão mais aprofundada no CONEBio. 

- Anita (UFAL): Acredita ser importante os COCADAS debaterem nas suas 

bases esses espaços de auto-organização; 

- Ricardo (UNESP São Vicente): Fazer os dois espaços, um de sensibilização 

entre os homens, e outro de formação bancado pelas mulheres; 

- Ian (ESALQ Piracicaba): Esse espaço foi importante para reconhecermos que 

os homens também se oprimem.  

- Estudante da UNESP Rio Preto: Não podemos nos confundir os dois 

espaços, o primeiro momento das mulheres foi para elas se reconhecerem e 

discutirem e pensar em como fazer os próximos espaços. 

- Jessy (Sergipe): Não foi encaminhado e concretizado a proposta aprovada no 

ENEB do Rio. Os homens não devem determinar quais são os caminhos 

políticos para superar o machismo. A decisão política deve ser realizada pelas 

mulheres.  

- Julie (UFSCar São Carlos): O espaço para os homens deveria mesmo ser 

facilitado pelas mulheres. O espaço realizado pelos homens cumpriu outro 

objetivo, não significa que é pior ou melhor. 

- Ivo (UFU): esclarece que a C.O. não passou por cima de nenhuma 

deliberação referente ao espaço de mulheres e homens. O que aconteceu foi 

que a partir da deliberação de que haveria, na grade deste ENEB, um espaço 

de auto-organização das mulheres, percebemos que os homens, neste 

momento, não teriam o que fazer. Daí surgiu a proposta de um espaço para os 

homens, que nunca havia sido deliberado, muito menos tinha sido deliberado 

para ser facilitado por mulheres. Só para esclarecer mesmo a posição da C.O. 

com relação aos fatos desses espaços. 

- Geovanna (UFU): Se os homens acharam que o espaço cumpriu com o 

objetivo, acredito que deva continuar. Nenhuma mulher participou do espaço 

dos homens para dizer que foi bom ou ruim. 



- Tiago UFLA: Assembleia não é um espaço para debater de forma 

aprofundada. Acredita ser mais interessante discutir no CONEBio, pois neste 

espaço é possível debater de forma mais aprofundada. 

Jessy UFS: Não está de forma clara todas as diferenças de opiniões. Temos 

que aprofundar e depois voltar no CONEBio. No CONEBio é importante um 

espaço auto-organizado também porque muitas vezes as mulheres são 

silenciadas nos CA’s. 

- Clorofila (UFLA): Acredita que o método foi interessante. Pode ajudar no 

debate dos homens. 

- Como não houve consenso, a mesa abriu a votação para decidirmos se 

continuamos a discussão ainda nessa assembleia, sobre o ponto 15, 16 e 18, 

ou se encaminhamos para o CONEBio. Por CONTRASTE VISUAL, decidiu-se 

encaminhar o debate para o CONEBio. 

[ENCAMINHAMENTO] - Existe a proposta de que no CONEBio essa 

discussão pendente seja feita por homens e mulheres, num espaço misto.  

Proposta final: Espaço misto de formação após os espaços de auto-

organização das mulheres e formação dos homens, os quais devem ser 

mantidos e colocados nos primeiros dias de programação. 

ENCAMINHADO para o CONEBio 

 

 [Proposta tirada no espaço de auto-orgnização das mulheres] 16. Propomos, 

ainda, que nos próximos ENEBs ao fim dos espaços auto-organizado das 

mulheres e da discussão sobre feminismo, machismo e questão de 

gênero para os homens, tenha um espaço de socialização misto, com 

mulheres e homens. ENCAMINHADO para o CONEBio 

 

17. Indicativo que nos Cursos de Formação Política da Biologia existam 

espaços de discussões das opressões (racismo, machismo e 



heteronormatividade) enquanto estruturantes e mantenedoras do sistema 

capitalista.  

- Arthur (UFU): Incluir também outras opressões, não ficar restrito as listadas; 

- Tainá (UFRJ): colocar que estas opressões listadas também são 

contempladas, no texto colocar: “tais como”. 

 

Proposta final: Indicativo que nos Cursos de Formação Política da 

Biologia existam espaços de discussões das opressões (tais como 

racismo, machismo e heteronormatividade) enquanto estruturantes e 

mantenedoras do sistema capitalista. APROVADO por consenso 

 

[Proposta tirada no espaço de auto-orgnização das mulheres] 18. Paralelo ao 

espaço auto-organizado das mulheres nos próximos ENEBs, propomos 

que aconteça um espaço de discussão sobre feminismo, machismo e 

questão de gênero para os homens, facilitado por uma (ou mais) 

mulher(es). ENCAMINHADO para CONEBio 

• Encerramento da primeira parte da assembleia. Retorno no período da 

tarde. 

 

Repasse de outras executivas 

FENED [Federação Nacional de Estudantes de Direito] Samara: em nome 

da FENED saúdo o ENEB, a construção, parabenizar a sede, pois vimos a 

construção diária, parabenizar todos encontristas que tem feio dele um 

encontro de luta, um encontro do povo. Temos deliberação na nossa executiva 

de aproximação com outras executivas. Convidar vocês da ENEBio  para 

estarem presentes conosco na luta, nessas relações, presença em outros 

encontros é que fazemos essa ponte importante ponte do movimento estudantil 



de área para o movimento estudantil geral aconteça. Convida vocês para nosso 

encontro que vai acontecer agora em João Pessoa. Sei que não temos muito 

tempo, então deixo com a mesa para apreciar depois, uma carta de apoio a 

greve que nossa executiva fez, e estamos passando em outros encontros para 

fazer um chamando para que as executivas se apropriem da pauta da greve, 

que possamos lutar em conjunto pelos 10% do PIB para educação, contra o 

PNE do Governo Dilma, e todas essas pautas da greve que a gente contrói no 

dia-a-dia. Convidamos para estar na luta contra as opressões, temos três 

setoriais na FENED: mulheres, diversidade sexual, negros e negras. O debate 

aqui sobre está bem rico e podemos contribuir muito com isso e que esse 

caminho fique aberto. É um momento ímpar na  conjuntura nacional e é o 

momento de se postular como alternativa de esquerda para todos estudantes 

do país. 

ANECS [Associação Nacional de Estudantes de Ciências Sociais] Marcos: 

Entidade ainda muito nova foi criada no ano passado no encontro de BH. 

Apenas um ano de atuação, somos novos. Vou fala um pouco da importância 

da nossa entidade e também a de atuação conjunta das executivas. Na 

entidade só há uma carta de princípios e estamos trabalhando ainda nosso 

estatuto, temos pautas específicas e pautas gerais. Específica, atuação no 

mercado de trabalho, marcado não com uma demanda social, do cientista 

social em geral. O que estamos pautando envolve também a questão das 

opressões. Ressaltar a importância da articulação conjunta das ações das 

executivas e um espaço importante é o (Fórum Nacional das Executivas) 

FENEX, para discutir pautas como 10% do PIB para Educação, boicote do 

ENADE. Como está acontecendo nessa mesma época Encontros, quando 

voltarmos temos que articular com os CA’s/DA’s, como aqui é importante 

articular com Direito, Biologia e vários outros, para o debate nacional voltar 

para Universidade. Esse espaço comum das executivas de curso é importante 

discutir a greve, utilizá-lo para encaminhar coisas desta greve. É uma greve 

que surgiu da base, aqui em Uberlândia, por exemplo, teve várias assembleias 

de curso. Continuar articulando para que seja um movimento de base. Saudar 

os estudantes de biologia, tive oportunidade de dacilitar um GD, foi rico, estou 



participando das culturais, muita energia e fraternidade que temos que levá-la 

para  o dia-dia, para lta. 

FEAB [Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil] Felipe: já foi 

pontuado a questão da relação que já temos enquanto executiva com a 

ENEBio e é um dos pontos centrais dessa fala. Primeira vez que participo do 

ENEB, queria fazer um elogio, acho que a ENEBio tem muito a contribuir em 

alguns avanços que a ENEBio já teve que a FEAB vai ter que caminhar um 

pouquinho ainda, algumas metodologia de trabalho, é nesta relação que 

estamos aprendendo também. Agradecer a oportunidade de estar aqui, 

também ajudei facilitar um grupo de debate e gostei da oportunidade e reforçar 

esta relação qure fazemos em conjunto, como ERA, EIV, Seminários temáticos 

e também quando ajudamos uns aos outros em alguns espaços feitos nas 

escolas. Um apontamento parecido com os campanheiros de estar 

aproximando as relações e deixar um canal aberto, se alguém tiver interesse 

em participar do nosso Congresso que será em Agosto, que debaterá cotas, 

comuidades tradicionais,  e o que a agricultura relaciona-se com tudo isso 

 

 Continuação assembleia 

19. Garantir pelo menos um banheiro unissex nos encontros.  

- Felipe – Clorofila (UFLA): eu fiz essa proposta, e tive uma reflexão e a base 

da proposta era ter um espaço que pudesse ser um espaço pedagógico para 

fazer o exercício de ter relações mais de respeito, para construir na prática 

cotidiana esta igualdade. Contudo, vendo que ele será muito polêmico, e para 

que ocorra o avanço político deve haver este por todos (as). Proposta de 

supressão do ponto.  

Proposta final: Garantir pelo menos um banheiro unissex nos encontros. 

SUPRIMIDO 

 



20. Garantir na programação do ENEB, um tempo livre com indicativo de 

reunião das escolas. APROVADO por consenso 

 

21. Garantir um espaço para a socialização da conjuntura dos grupos 

auto-organizados da entidade. 

- Humberto (UFAL): garantir um espaço para socializar a conjuntura, mas se for 

criado outro espaço ficaria ruim, então que isso seja garantido no congresso 

MEBio, pois este pode otimizar o espaço de socialização. 

- Derick (UNIFAL): surgiu uma duvida, pois estavamos discutindo no nosso 

grupo e o termo grupos organizados, fica vazio, então ficamos com duvida. 

- Túlio (UFS): no GT demos um indicativo, vimos que alguns grupos vieram na 

perspectiva da auto-organização. Especificamente o grupo de diversidade 

sexual e o grupo étnico-racial fizeram algumas intervenções e avaliamos que 

para dar uma avançada teria que garantir dentro da grade do encontro estes 

espaços, porém Sergipe concenssua com a proposta da UFAL.. 

- Clorofila (UFLA): garantir um espaço é vago porque nossa proposta não foi de 

engessar nada. O que dizemos é que a CO planeje algum espaço no 

conograma para socializar isto, porém fica a cargo da CO decidir onde encaixar 

tal espaço. Não vejo que é necessário por que será no Congresso MEBio, pois 

não necessita engessar nada, é simplesmente a garantia do mesmo. O ELO 

não contempla porque é utilizado para a auto-organização e não socializar com 

o encontro. 

Proposta final: Garantir um espaço (indicativo de ser no Congresso 

MEBio) para a socialização da conjuntura dos grupos auto-organizados 

da entidade. APROVADO por consenso 

 



22. Indicativo que as campanhas da entidade perpassem 

transversalmente as opressões, a partir de contribuição dos grupos auto-

organizados da entidade. 

- Ivo (UFU): como a proposta seria operacionalizada: os grupos que tem esse 

debate formulariam documentos, ou como que seria isso? 

- Túlio (UFS): é mais ou menos isso mesmo, um exemplo concreto: quando 

estávamos tocando a campanha contra os agrotóxicos, as mulheres 

conseguiram chegar a algo concreto que é o agrotóxico no leite materno, e 

contribuiu para a campanha da entidade. Um exemplo, se a campanha 

nacional continuar a questão da educação, o grupo de discussão étnico/racial 

pode contribuir muito com o debate. Então propomos como tema transversal. 

- Felipe - Clorofila (UFLA): Como na carta de princípios está que é contra as 

opressões e a campanha é da formação profissional, que pode envolver uma 

questão étnico/racial, educação sexista, falta de formação para lidar com isso 

nas escolas. Como não queremos colocar esta tarefa para a AN, sinalizamos 

para que os grupos possam contribuir nesse sentido. 

Proposta final: Indicativo que as campanhas da entidade perpassem 

transversalmente as opressões, a partir de contribuição dos grupos auto-

organizados da entidade. APROVADO por consenso 

 

Propostas do espaço auto-organizado das mulheres 

23. Consideramos de grande importância o espaço que realizamos e 

entendemos que precisa continuar ocorrendo o espaço auto-organizado 

das mulheres nos próximos ENEBs. APROVADO por consenso 

 

GT 4 – Movimento Estudantil 



24. Boletim semanal virtual sobre a greve, fazer link com o blog do 

comando nacional e outros.  Para que a AN encaminhe. 

- Tiago (UFLA): duas coisas, primeiro, para que a AN encaminhe fica 

complicado pela sobrecarga. Segundo, se ele pode ser mensal, e alguma 

escola que está inserido nos comandos de greve que pode encaminhar isso. 

Se não houver, supressão da pauta. 

- Geovanna (UFU): se tiver alguma escola disposta a cumprir tal função, a AN 

fique com a função apenas de colocar no blog. 

- Rafael - Poti (UFC): acho interessante não colocar esta tarefa para a AN. Vejo 

que semanal mesmo, porque pode ser só um e a greve acabe.  

Responsáveis: Poti UFC, Carol UFRJ e Arthur UFU. 

Proposta final: Boletim semanal virtual (responsabilidade das pessoas da 

ENEBio inseridas nos comandos locais e/ou nacionais de greve) sobre a 

greve. Fazer link com o blog do comando nacional e outros.  Para que a 

AN encaminhe para o blog. APROVADO por consenso 

 

25. Moção de apoio a greve nacional de todas categorias.  

- Pedro (UNIRIO): na comissão entramos em consenso de escrever aquela 

última frase, que fosse, “...estar ao lado nessa greve nas mobilizações 

nacionais por 10% do PIB para a educação pública já e por todas as pautas 

gerais e específicas defendidas pelo movimento”. A carta tod@s já conhecem. 

- Rafael - Poti (UFC): há compreensões diferentes sobre essa pauta. Há três 

entendimentos: 10% do PIB para educação pública JÁ, 10% do PIB para 

educação pública e 10% do PIB para educação. Na comissão chegamos que a 

bandeira dos 10% do PIB para educação pública JÁ é uma pauta que permeia 

os comandos de greve das três categorias, docentes, técnicos administrativos 

e estudantes. É um conquista na câmara dos deputados ser aprovado os 10% 

para a educação pública até 2023, sendo um momento conjuntural fazer uma 



demarcação dos 10% do PIB para educação pública JÁ, somando com estes 

movimentos para que isto seja incorporado desde já. Houve uma ponderação 

dentro da comissão importante, mesmo tendo divergências, que não fiquemos 

amarrados enquanto ENEBio a só estar na luta com os movimentos que 

reivindicam este investimento “JÁ”.  

Proposta final: Moção de apoio à greve nacional de todas as categorias. 

APROVADO por consenso 

 

26. Observar os fóruns da UNE até o próximo ENEB, com vistas a ter uma 

leitura própria da ENEBio. Articulação Nacional explicar como são estes 

espaços e incentive, oriente outros COCADAs. Sistematizar avaliações 

entre escolas que participarem, com documento unitário. 

- Terená (UFRRJ): queria um esclarecimento, pois na UNE tem várias visões 

dentro da UNE, como atuaríamos lá? 

- Carol (UFRJ): problematizar essa questão, quem iremos mandar para analisar 

esses espaços, pois aqui tem divergências políticas em relação a 

construir/compor ou não a UNE. Quem iremos delegar a função de ir conhecer 

a entidade UNE, pois o repasse poderia ser muito particular. Neste sentido 

poderia vermos um jeito de fazer isto, talvez fazer uma eleição aqui no ENEB 

de quem seriam essas pessoas para a base ter clareza, e ter uma construção 

coletivo com as diversas visões. Caso seja votada uma entrada da ENEBio 

para UNE, que essa votação seja feita necessariamente no ENEB e não no 

CONEBio, pois vejo que o ENEB é mais representativo por ter mais base, ter 

uma abertura maior a participação dos estudantes, o voto é individual, pois é 

uma decisão muito importante para o futuro da entidade 

- Pedro (UNIRIO): no nosso GT debatemos exaustivamente este ponto. a gente 

chegou nessa proposta no seguinte sentido: que a ENEBio participe dos 

próximos fóruns da UNE. Próximo fórum é o Conselho das Entidades de Base 

da UNE, onde votam DA’s e CA’s, que a ENEBio incentivasse, mandando 

documentos, um mês antes, sobre isso para formação dos DA’s e CA’s para 



irem com clareza do espaço. No CONEB a ideia é fazer uma reunião da 

ENEBio com as entidades que participaram do Conselho para construir uma 

carta unitária, para os COCADAS se posicionarem sobre o espaço vistos na 

UNE, sintetizar posições durante um ano de conselhos, dando retorno para a 

ENEBio, e depois com mais acúmulo ter uma posição construida dentro da 

própria entidade e não de terceiros, caso venha compor alguma organização, 

UNE, ANEL. 

- Leonardo (UFSCar): como já foi colocado, essa proposta vem no sentido de 

ter um posicionamento o que é a UNE e não apenas da reprodução de 

posicionamentos sobre o que é. A UNE é pelega, isso a gente sempre houve 

Eu mesmo reproduzi isso durante muito tempo, a UNE é pelega então eu acho 

isso, mas sem conhecer os espaço, até que vi o primeiro espaço e temos 

avaliado que é uma articulação nacional dos estudantes, é uma articulação 

brasileira, já teve muita força política, veio se perdendo durante o trajeto, isso 

não podemos negar, mas tem um potencial de aglutinar estudantes de todo o 

Brasil, as executivas de cursos, os DCE’s, os COCADAS, então é importante 

estarmos nesse espaço para conseguir enquanto entidade ter um 

posicionamento sobre a UNE. Nossa atuação vai depender do que os 

COCADAS avaliarem lá, é conhecer o espaço. Não esta em discussão como 

vamos inserir ou não, ou o que vamos fazer, o importante é refletir: o que é a 

UNE e como pode influenciar no nosso processo. Em relação ao ENEB, a 

assembléia final do ENEB e CONEBio são espaços diferentes, o CONEBio é 

um espaço de planejamento no Encontro, e é mesmo importante trazer esta 

avaliação para o ENEB. As escolas que forem lá que vão fazer este documento 

e não serão posições individuais. O papel da AN também não é ir lá, é talvez 

uxiliar na sistematização das avaliações e incentivar os COCADA’s irem nos 

encontros. 

- Geovanna (UFU): enquanto executiva acho difícil ter um consenso sobre o 

assunto. Faço a proposta de colocar como indicativo que as escolas participem 

destes espaços para serem socializados no congresso MEBio. Como 

encamihamento para que a AN divulge estes eventos. 



- Ana (UFF): concordo e queria também adicionar uma fala. Ouvi durante 

alguns debates, que existe a proposta de um curso de formação da ENEBio. 

Iria propor a supressão do ponto enquanto não tivéssemos um posicionamento 

nacional. Mas a proposta da Geovanna das escolas irem não enquanto 

entidade possibilita irmos construindo nosso debate. 

- Tai (UFAL): falar sobre a UNE é complicado. Isso já foi discutido antes na 

ENEBio, tem-se que tomar cuidado para não retroceder. Deve-se analisar os 

espaços e depois ver o que a entidade quer com esta nova ferramenta. meu 

posicionamento é que esse amadurecimento não vai vir através de um 

encontro, devido o caráter do mesmo, vejo que um espaço para isso é um 

conselho, para ter um voto enquanto escola. Com embasamento teérico e com 

vivência. 

- Rafael - Poti (UFC): socializar uma angustia da UFC que aconteceu no 

espaço de proposta. Foi uma proposta consensual do GD, na ideia de abrir 

este debate sobre a UNE. Este debate sobre a UNE e da vivência das lutas 

que construímos na UFC, não é possível dizer que a UNE não é pelega, vem 

implementando um processo de reforma universitária, quando fala-se sobre a 

privatização da educação no Brasil, quando fala sobre PROUNI, isto dentro do 

Movimento Estudantil faz referência a UNE. Quando fala-se sobre lutas contra 

a precarização, luta estudantil, quem se coloca contra as mobilizações e barra 

sendo contra a base que se mobiliza é a UNE. Esta é uma avaliação que 

temos. Há uma preocupação de não ter um debate raso, não devemos 

participar de um encontro e entrar para UNE. Por que FEAB, ABEEF, Executiva 

dos Estudantes de Educação Física saíram da UNE anos atrás? Saíram por 

ver que a UNE não avança, não faz luta. O espaço da UNE é bem diverso, há 

diferentes campos do ME que participa e temos que nos referendar com base  

nos nossos posicionamentos políticos sobre as políticas educacionais, 

posicionamento sobre o meio ambiente, pois não devemos ficar junto com 

quem defende a alteração do código florestal. 

- Jessy (UFS): não queria abrir aqui o debate da UNE, pois não é o espaço. No 

GT chegamos nessa síntese porque todo mundo dava opinião, mas poucas 

pessoas tinham conhecido o espaço e muitas apenas reproduziam o discurso. 



Esse consenso é para que a ENEBio tenha uma leitura própria, que venha dos 

COCADA’s e não de repasses. Não quero fazer o debate se é pelega ou não, 

pois temos que visualizar e fazer a própria avaliação. A proposta que saiu do 

GD é a mesma que foi feita acima. A AN deve cumprir seu papel de tentar 

viabilizar, e para viabilizar, a mesma escreveria documentos informando como 

são os espaços da UNE. Dizem que os espaços são esvaziados e que não se 

debate política, então após ir aos espaços irão ver se é debatido ou não. O 

objetivo é que os COCADAS que achem importante estes espaços, 

compareçam, não que seja obrigatório e que  NA viabilize os documentos. 

 - Anita (UFAL): Temos que ter cuidado em como expor esse ponto quanto às 

avaliações dos coletivos, no nosso CA temos uma leitura e o acumulo colocado 

por nós é considerado coerente e temos uma leitura aprofundada, não apenas 

um posicionamento da escola, não necessitando necessariamente estar dentro 

da UNE para ter este acúmulo. 

- Pedro (UFRJ): Temos que parar de relativizar tudo, vamos socializar as 

considerações ou não? Vamos socializar. 

- Luã (UFMT): É complicado esse tarefa de divulgação dos espaços da UNE 

ser feita pela NA, porque a tarefa é fazer o que é demanda d@s estudantes, e 

isto não é, a demanda não é se organizar na UNE, penso que a única função 

de estar na UNE é encontrar @ estudante que esta presente na mesma e 

construir por fora, porque dentro da Entidade não tem possibilidade de construir 

nada. Não sei se é a AN que tem que cumprir com esta tarefa. 

Leonardo UFSCar: Temos que avaliar bem a proposta e formularmos a partir 

do que está escrito, a nossa discussão não esta fundamentada na proposta.  

- Gisele (UFU): É visível que tem um pessoal que participa dos espaços da 

UNE e outras não, temos que avaliar se não seria possível criarmos uma 

comissão para esse processo de conhecimento da UNE. 

Mesa: esclarecimento de que isto já havia sido discutido e que esta proposta 

teria que ser avaliada de quem estaria representando a ENEBio no espaço, por 

isso ser um indicativo de que os COCADAS participem. 



- Tiago (UFLA): Eu não vejo problema da AN divulgar o que ocorre da UNE são 

apenas informações para quem estiver afim de estudar, conhecer. 

- Geovanna (UFU): Essa divulgação seria informar os maiores encontros dentro 

da UNE, não é obrigação da AN ter que divulgar todos os eventos da mesma.  

- Jessy (UFS): Precisamos centralizar as informações para os estudantes para 

viabilizarmos a participação dos estudantes para conhecimento. Se a AN não 

quiser ficar com a responsabilidade de passar as informações a UFS assume, 

mas o papel da AN é tentar viabilizar as demandas do ENEB, que seria passar 

a informação. 

- Livia (UFC): Existem diversos grupos dentro da UNE, os repasses dos grupos 

serão políticos, cabe os COCADAS participarem destes espaços, mas já há 

dentro da Entidade grupos que já particpam destes espaços e tem suas 

avaliações. 

Proposta final: Indicativo de participação dos COCADAs nos espaços da 

UNE e socialização no Congresso MEBio. Indicativo da AN se 

responsabilizar pela divulgação de eventos da UNE na lista nacional da 

ENEBio. APROVADO por consenso 

 

27.* A ENEBio deve retomar a sua posição sobre a Reforma Universitária 

implementada pelo Governo Federal. Fazê-lo por meio de um debate 

aprofundado no CONEBio, na qual fique claro os elementos que definem 

os diferentes posicionamentos, com produção de textos e exposição de 

ideias realizadas pelos COCADA’s e /ou sujeitos da ENEBio, para serem 

enviadas na lista de email nacional até um mês antes do Conselho. 

Ponto 6* foi condensado a esse ponto, para discussão - Entender as 

políticas de sucateamento e precarização da educação, como o REUNI, e 

a mudança conjuntural que essas políticas causaram nas Universidades, 

em cursos e seminários de formação política. 



- Questão de Ordem UFC: Tivemos o GD sobre políticas publicas educacionais 

que aprofundou o debate sobre as políticas, temos que debater conjuntamente 

esse ponto com o GT sobre políticas educacionais.  

O ponto que era o 27 foi para o ponto 37. 

 

27. Devemos instrumentalizar nossa militância para o método de trabalho 

de base e como enraizá-lo na ENEBio e os Estágios Interdisciplinares de 

Vivência. 

- Luiz Américo - Meco (UEPG): Queremos um esclarecimento dessa proposta. 

- Mara (UFMT): Não entendemos muito bem a proposta.  

- Luã (UFMT): Temos um erro de digitação na proposta. Redação correta: 

Devemos instrumentalizar nossa militância para o método de trabalho de base 

e como enraizá-lo na ENEBio, por meio dos cursos de formação política da 

biologia – CFPBio e os Estágios Interdisciplinares de Vivência. 

- Felipe-Clorofila (UFLA): Na escrita é muito bonita essa proposta, mas na 

pratica temos que pensar em ações que concretizem essa nossa proposta. 

Seria incluir espaços de instrumentalização de trabalho de base nos 

EIV/CFPBio, ou os COCADAS estimularem suas bases para comparecer 

nestes espaços? Quem propos poderia explicar melhor. 

- Geovanna (UFU): Temos no GT 7 a proposta de um curso de formação 

nacional da Biologia e tem também os CFPBio regionais, mas podemos nos 

focar mais nas ferramentas que já temos para dinamizar o processo de 

formação. 

- Jessy (UFS): No debate no GD sobre ME geral e ME área foi levantado a 

questão de como instrumentalizar a militância para dialogar com os estudante. 

Foi discutido a questão de criar um curso para isso, mas consensuou que se 

utilize dos espaços já existentes para formamos nossa militância para trabalho 

de base.  



Proposta final: Indicativo de incluir na grade dos Cursos de Formação 

Política da Biologia e Estágios Interdisciplinares de Vivências espaço 

sobre métodos de trabalho de base. APROVADO por consenso 

 

GT 5 – Ciência e Tecnologia 

[Esclarecimento sobre GT] - Malibu Esalq: Primeiro pedir a supressão do 

último ponto, pois foi comtenplado na carta sobre a greve. As duas demandas 

que veio do GTP. Durante o GD pensei na ESALQ também ajudar no GTP de 

Ciência e Tecnologia, mas não teremos condições de realizar tais tarefas, 

então fica de indicativo para escola responsável pela ferramenta. Em relação 

ao ponto 30, estávamos conversando que para quem é produzido a ciência, às 

vezes, não chega a informação da maneira como deveria chegar. Temos 

alguns indicativos de ações para que os COCADAS trabalhem diferente para 

conseguir dialogar melhor. O Ponto 30 é um indicativo. 

  

28. Demanda para o GTP - Ciência e Tecnologia: acumular sobre as 

fundações de apoio (histórico, funcionamento, etc.), problematizando os 

critérios e interesses na seleção de projetos a serem financiados pelas 

mesmas.  

- Felipe – Clorofila (UFLA): Precisamos urgente refletir o papel dos GTP’s, 

porque diversas propostas são demandas para os GTP’s executarem e temos 

que ficar discutindo isto em assembleia. Podemos levar para o CONEBio e 

debater o papel do GTP, colocando o GTP a serviço do que for deliberado 

assembléia final, ou criamos um jeito de que estes indicativos não venham para 

o esaço de proposta para ser deliberado. Quem pega o GTP, por exemplo de 

Ciência e Tecnologia, deve usar a relatoria do GD pode suprir esta demanda, 

para ter o norte. Faço a proposta de que se for demanda ou indicativo não 

debatemos isto, já que o GTP tem autonomia para realizar suas tarefas. 



- Tatiane-Larva (Unesp Rio Claro): gostaria de dizer que o ponto 29 já está 

contemplado pela proposta 7, sobre extensão. 

- Geovanna (UFU): proposta de indicativo não é obrigatoriedade, então não 

precisamos fazer destaque, é só aprovar. 

Proposta final: Demanda para o GTP - Ciência e Tecnologia: acumular 

sobre as fundações de apoio (histórico, funcionamento, etc.), 

problematizando os critérios e interesses na seleção de projetos a serem 

financiados pelas mesmas. APROVADO por consenso 

 

29. Demanda para o GTP- Ciência e Tecnologia: Se aprofundar na 

temática da relação entre as cidades e as “cidades universitárias”, 

problematizando o retorno à sociedade dado pelas universidades e sua 

comunidade, através de pesquisas ou da própria extensão, entre outras 

formas.  

- Felipe – Clorofila (UFLA): Precisamos urgentemente refletir o papel dos GTP, 

muitas propostas são demandas do GTP que tem de ser passadas pela 

assembleia. Temos que pensar como vamos lidar com essa situação, talvez 

em Conebio para discutirmos essas demandas.  

- Tatiane - Larva (UNESP Rio Claro): Destaque para as formas alternativas de 

se fazer divulgação de ciência. Os indicativas ficam a cargo da escola.  

Proposta final: Demanda para o GTP- Ciência e Tecnologia: Se aprofundar 

na temática da relação entre as cidades e as “cidades universitárias”, 

problematizando o retorno à sociedade dado pelas universidades e sua 

comunidade, através de pesquisas ou da própria extensão, entre outras 

formas. APROVADO por consenso 

 

30. Indivativo de criação e utilização pelos CO.CA.DAS de meios 

acessíveis  para a divulgação científica de forma a socializar por meios 



alternativos a produção científica nas universidades, trazendo também o 

caráter de crítica e denúncia dos interesses que orientam a produção 

científica, de forma a sanar, dentro do possível, as dificuldades da 

extensão universitária.  

- Vitor (UFGD): Queria saber se há alguém que sabe sobre a plataforma Brasil, 

o que mudaria na proposta a questão dos meios mais acessíveis de 

divulgação. A plataforma Brasil é o meio de o Brasil centralizar todas as 

pesquisas científicas em um site, podendo ter acesso gratuito e também o 

responsável pela postagem teria acesso para modificar o documento. 

- Dalmas (IFRJ): A gente criou essa parte dos meios mais acessíveis de 

comunicação para enfatizar que, pois tem que partir do estudante universitária 

conscientizar a população a sociedade já que dentro da universidade a 

pesquisa é feita para população.  

- Malibu (Esalq): Esse tipo de exemplo como a plataforma Brasil não é bom 

para ser utilizado, temos que pensar outras alternativas de comunicação.  

Proposta final: Indicativo de criação e utilização pelos COCADAs de 

meios acessíveis para a divulgação científica de forma a socializar por 

meios alternativos a produção científica nas universidades, trazendo 

também o caráter de crítica e denúncia dos interesses que orientam a 

produção da ciência, de forma a sanar, dentro do possível, as 

dificuldades da extensão universitária. APROVADO por consenso  

 

31. Defesa da dedicação exclusiva dos docentes do ensino superior, com 

condições dignas de trabalho e financeira, e o compromisso desses 

docentes com o tripé da universidade pública (ensino, pesquisa e 

extensão). APROVADO por consenso 

- Monta (UFBA): As dedicações exclusivas têm de ser de fato efetivas. 

Podemos incluir isso na proposta.  



 

GT 6 – Políticas Educacionais 

32. Indicação que os COCADA’s realizem passadas nas universidades 

particulares em suas próprias cidades. Objetivando um trabalho de base, 

que os façam refletir sua realidade e convidando-os a construir a 

Entidade. APROVADO por consenso 

- Felipe (UFU Pontal): Esse ponto foi contemplado no item 4 das propostas. 

- Triller (Esalq): Seria muito mais eficiente que cada escola buscasse contato 

com as escolas particulares.  

33. Indicamos que os COCADA’S façam um relatório sobre o impacto do 

REUNI nas suas escolas para que a ENEBIO tenha um embasamento mais 

qualificado sobre a implementação de tal política. APROVADO por 

consenso 

 

34. 10% do PIB na educação já, por que nada garante que ate 2023, isso 

será cumprido (podendo ser ponto do ato).  

- Carol (UFRJ): Peguei resolução do comando Nacional de grevee já 

aprovamos na moção de apoio que éramos a favor de todas as pautas gerais 

da greve, e dentro das pautas gerais da greve tem várias coisas que 

contemplam o que já está ai, então se já aprovamos que somos a favor, essa 

não faz sentido. As pautas foram lidas em assembleia. Proponho a supressão 

da proposta por esse motivo citado.  

Proposta final: 10% do PIB na educação já, por que nada garante que ate 

2023, isso será cumprido (podendo ser ponto do ato). SUPRIMIDO 

 



35. Somos contra a lógica de implementação da modalidade de Ensino a 

Distância, a qual está calcada na formação de força de trabalho barata e 

rápida, abertura de espaço para a iniciativa privada e no aumento de 

vagas no ensino superior somente de forma quantitativa para suprir 

metas do governo federal.  

- Felipe Fernandes (UFLA): As propostas dos itens 35, 36, 37 quero fazer o 

mesmo comentário, temos que tomar cuidado com o fato de ser contra alguma 

coisa enquanto entidade com um todo. A Entidade Nacional ser contra alguma 

coisa implica em ter uma pratica política que envolva isso. A gente é contra os 

Agrotóxicos? Então a gente faz uma campanha nacional contra o uso de 

agrotóxicos. A gente é contra a Mercantilização do Ensino? A gente faz 

campanha contra a Mercantilização. Estou colocando que ser contra, por ser 

contra, não é uma proposta, e então estou propondo a supressão dos 3 pontos, 

porque?! Primeiro, não tem proposta concreta de atuação da Entidade, e 2 não 

temos debate aprofundade nem sobre EAD, nem sobre REUNI e nem sobre 

políticas de fincanciamente PROUNI pra tirar essa proposta da Entidade como 

um todo. Então a proposta é de supressão dos 3. 

- Larva (UNESP Rio Claro): No ponto 35 demonstra que somos contra a lógica 

de ensino a distancia colocado.  

(UFRRJ): Temos de suprimir o ponto, pois não temos um debate aprofundado 

sobre o tema, temos que ter cuidado em tomarmos posição sem um debate.  

- Monta (UFBA): Na reunião da escola tivemos uma discussão muito grande 

sobre esse ponto, porque houveram duas interpretações. Uma que era a lógica 

de implementação da lógica do ensino a distancia que tinham essas 

características, ou seja, um tipo de educação a distância ou o ensino a 

distancia como um todo, tem esse tipo de caracterização. Então que queria até 

pedir um esclarecimento pra quem elaborou o ponto, se foi elaborado como 

crítica ao EAD ou como critica ao modelo de EAD que tem atualmente.O que 

não quer dizer que o EAD, concordo com as falas anteriores, de que esse 

modelo é ruim, mas que nem todos os modelos de EAD sejam ruins. 



- Mara (UFMT): Pra esclarecer a duvida do Monta, era bem isso mesmo, pode 

dar uma dupla interpretação.Na discussão apontamos que somos contra a 

lógica da implementação. No GTP os estudos apontaram a realidade do ensino 

a distancia, que é precarizado e sem qualidade, temos de reivindicar um 

modelo de ensino superior melhor. Não é uma critica às essas pessoas, mas 

sim que essas pessoas deveriam estar num outro modelo de educação.  

Em relação ao que o Clorofila falou, é que a Assembléia, que ao mesmo tempo 

a gente tem posições de tirar coisas mais encaminhativas a Assembléia 

também tem o poder de tirar posicionamentos políticos. Porque acho que 

conjunturalmente só a Carta de Principios é uma coisa muito ampla, a 

Conjuntura pede direcionamentos políticos. E o ENEB é um espaço que a 

Entidade é legitima, dá pra tirar um posicionamento, e isso é um 

posicionamento. É bem claro a critica da lógica por trás implementação do 

ensino a distancia. 

- Geovanna (UFU): A assembleia é um momento de fazermos deliberações 

políticas, porem nos espaços de formação é que fazemos um debate mais 

aprofundado. É complicado ficarmos debatendo em assembleia pontos que não 

são consenso, esses debates em assembleia não muda a ideia de ninguém e 

cansa as pessoas. Então proponho supressão do ponto. Acho que a ENEBio é 

um local, uma executiva de curso, pra gente avançar nas coisas que temos em 

comum. Não adianta ficarmos aqui debatendo algumas coisas que a gente não 

tem consenso sendo que a gente está aqui se propondo a avançar nos debates 

que a gente tem em comum. Entao eu acredito que a gente possa deliberar 

nossas linhas políticas enquanto executiva de curso, mas a gente fazer esses 

debates aqui na Assembléia não muda a opinião de ninguém a acaba sendo 

perda de tempo.  

- Viviane (UFS): Venho reafirmar a supressão do ponto, mas queria colocar 

uma reflexão que acho que não foi feita e acho que é a centralidade daqui. Só 

pra socializar uma experiência que Foi feita no Serviço Social uma campanha 

nacional contra a modalidade do EAD, e pensar qual a nossa centralidade, 

acho que ir contra, muito da fala do Clorofila, mas a gente não trazer uma 

proposta real e que quando a gente se coloca desta maneira, a gente está indo 



contra aquela estudantada. Mesmo que a gente tenha essa critica, que é contra 

a lógica, mas o processo está dado, a galera está estudando a distancia. Tá 

dado. E se a gente se colocar, contra a lógica não dialoga com os estudantes, 

e a nossa centralidade é trabalhar com eles pra dentro da modalidade de EAD 

conseguir melhorias naquele modelo de educação. Porque é precarizado 

mesmo. O nosso papel, de trabalho de base e fazer com que essa estudantada 

que não está dentro da ENEBio, fazer com que eles se coloquem em luta pela 

melhoria.   

Proposta final: Somos contra a lógica de implementação da modalidade 

de Ensino a Distância, a qual está calcada na formação de força de 

trabalho barata e rápida, abertura de espaço para a iniciativa privada e no 

aumento de vagas no ensino superior somente de forma quantitativa para 

suprir metas do governo federal. SUPRIMIDO 

 

36. Avaliamos como negativo o plano de Restruturação das 

Universidades, política do governo federal que precariza a qualidade do 

ensino nas universidades públicas, cria metas de 90% de aprovação a 

cada ano, aumenta a relação aluno/professor de 12/1 para 18/1, aumenta 

as vagas sem o aumento da democratização ao acesso e permanência 

dos estudantes nas Instituições públicas de ensino superior. A ENEBio 

deve retomar sua posição sobre a reforma universitária, implementada 

pelo governo federal, fazendo por meio de um debate, aprofundar no 

CONEBio, na qual fique clara os elementos que definem os diferentes 

posicionamentos com produção de textos, exposição de idéias realizado 

pelos COCADAS e/ou sujeitos da ENEBio, para serem enviados na lista de 

email nacional até um mês antes do conselho. 

-Rafael (UFC): geovanna são duas propostas diferentes, você leu junto. 

-Geovanna (UFU): era um ponto anterior, só que foi colocado que tinha relação 

com esta proposta agora, por isso está aqui junto. 

-Felipe Fernandes (UFLA): trata da mesma coisa, mas não é igual. 



Geovanna (UFU): cadê o pessoal que fez os destaques? 

-Carol (UFRJ): Já está contemplado nas pautas da greve, que tem o Chega de 

Reuni, por uma expansão com qualidade, investimento e tudo mais. No 

decorrer das pautas, tem basicamente o decorrer da proposta que a gente 

apresentaria. Acho que ficaria como indicativo, a gente aprofundar na base o 

nosso debate sobre o REUNI, as consequências do REUNI nas Universidades 

que é um documento que já está sendo construído com as Universidades. 

Estamos fazendo um laudo de quais foram as consequências positivas e 

negativas do REUNI, esse documento já está sendo construído e seria legal 

que a gente construísse também como estudantes de Biologia e que a gente 

colocasse essa socialização e no caso a gente fazer um Seminário de 

Educação, então até mesmo a partir daí construir uma alternativa, uma 

proposta nossa para a educação. A gente já apoiou o Não ao REUNI, então 

debater isso de novo é ficar andando em circulo. Então acho que é supressão. 

- Felipe Fernandes (UFLA): A gente avaliar como negativo, se posicionar, 

considerando que existe uma diversidade gigantesca de pensamento sobre o 

REUNI aqui nessa Assembleia, não dá pra tirar uma linha pra Entidade. A 

resposta para isso está na segunda proposta, temos que debater de alguma 

forma. Não vou falar se tem que ser debatido no CONEBio ou não, mas não 

vamos tirar uma coisa que não é consenso e vamos pensar uma proposta pra 

debater isso, qualificar as falas e partir daí tirar uma postura da Entidade. E 

sobre a parte que está colocado que os COCADAs façam as exposições de 

ideias, que não fique deliberado que a função deles instrumentalizar o 

CONEBio para isso.  

- Geovanna (UFU): Proposta para consenso, nos poderíamos apenas aprovar a 

segunda parte do ponto, os COCADAs aprofundarem isso e depois vermos 

como fica a melhor forma, e temos que pensar bem sobre a questão desse 

espaço estar no CONEBio, ele não tem caráter de formação, é um espaço 

deliberativo para ver as coisas pendentes do ENEB e planejar as ferramentas, 

os cursos de formação política que cumprem esse caráter. Minha proposta é 

que apenas os COCADAs aprofundem isso nas bases. 



- Rafael Poti (UFC): Proposta de separarmos as partes do ponto são duas 

coisas diferentes discutidas na proposta. Temos o apoio da pautas da greve, 

porem ela pode acabar e não termos um posicionamento quanto a isso. Temos 

que avaliar sim as divergências que são guiadas por posições políticas nas 

quais as pessoas demonstrem suas opiniões e esclareçam esses 

pontos.Temos que fazer o exercício pedagógico, e ai ele é pedagógico sim, de 

identificar essas posições políticas. Ver de fato, quem acha que o REUNI, é 

negativo, porque diminui a qualidade de ensino nas universidades, por causa 

de suas metas, descreve as metas direitinho, está bem escrita essa proposta, 

porque explica o que é o REUNI bem. Beleza, a partir daí, quem aqui nessa 

plenária concorda com essa avaliação? Quem aqui discorda? Nós olharemos 

para as pessoas e veremos, olha, essa concorda, a outra não. E isso vai nos 

colocar em um patamar de que é impossível construirmos lutas juntos? Por 

isso estou colocando o ponto, a gente precisa mostrar nossas posições, nos 

apresentar. Porque senão ficamos com medo de votar as coisas e termos 

definições. E ai concordo com o Geovanna, não da para encaminhar todas as 

resoluções políticas para o CONEBio. No CONEBio não temos condições de 

faze esse debate por falta de tempo. Minha proposta é votarmos se somos a 

favor ou contra do ponto e assim fica mais claro posicionamento das pessoas 

quanto ao REUNI.  

- Pastor (UFRJ): Como aprovamos que somos contra o REUNI na carta de 

moção a greve se não temos um posicionamento sobre o REUNI?  

Proposta de supressão retirada por Felipe e Carol. 

Leitura do ponto reestruturado. 

Avaliamos como negativo o plano de Restruturação das Universidades, 

política do governo federal que precariza a qualidade do ensino nas 

universidades públicas, cria metas de 90% de aprovação a cada ano, 

aumenta a relação aluno/professor de 12/1 para 18/1, aumenta as vagas 

sem o aumento equivalente do financiamento. Defendemos uma 

verdadeira expansão e democratização do acesso e permanência dos 

estudantes nas instituições publicas de ensino superior (IES). 



-Giselle (UFU): já foi colocado que apenas uma proposta de ser contra não é 

uma proposta. 

-Felipe Fernandes (UFLA): Podemos mudar a escrita da proposta no sentido 

que somos contra a forma de implementação do plano de reestruturação da 

universidade. Mas aí se não é consenso vamos debater os conceitos.  

- Kelvyn (UFS): Enquanto AN, estamos passando por um processo de 

amadurecimento na entidade e temos que aprofundar alguns debates na 

bases, e ai estão surgindo muitas demandas que estamos querendo empurrar 

para o CONEBio, e ai vai ficar sem tempo para dar uma resposta clara, sobre 

as resoluções políticas, e as tarefas que estamos tocando. Nessa gestão da 

AN surgiu a proposta da próxima escola que pegar o CONEBio fazer um 

segundo SPE, para dar conta de alguns debates políticos e posições das 

escolas para uma melhor posição de entidade dentro desse assunto, na 

assembleia não temos condições de garantir isso, e não é pedagógico esse 

processo. Fazer isso aqui não é pedagógico, seria apenas uma demarcação. O 

mais certo seria as escolas fazerem esse debate, para no SPE conseguirmos 

ter uma definição mais clara. A minha proposta é que tentemos fazer o link com 

a proposta do SPE. 

Geovanna (UFU): Só um esclarecimento, a proposta do CONEBio está no 

próximo ponto. 

- Tiago (UFLA): A proposta não é de supressão do ponto, é apenas de que não 

façamos a deliberação do ponto agora. E ninguém aguenta mais esse debate e 

não teremos um acúmulo coletivo para ter um consenso. O Kelvyn colocou aqui 

para termos um espaço para debater isso. Que seria no seminário de 

planejamento estratégico.  

Proposta da mesa: A proposta é de supressão do ponto 36, e que a gente 

debata estes pontos no segundo SPE, pra que a gente tenha uma qualificação 

nos debates. 

- Luã (UFMT): Mantenho a proposta 36, encaminhar para o CONEBio faz parte 

de outra proposta. Sobre essa questão de tentar criar consensos, temos que 



entender que dentro das entidades há divergências e precisamos resolvê-las, 

pois não temos condições de consensuar tudo, já que temos um tempo 

reduzido, que aqui é limitador, para a gente alcançar esses consensos. E a 

gente tem que entender e olhar na perspectiva histórica dentro da organização 

dos movimentos sociais que existe divergências históricas que atravessam a 

organização dos trabalhadores e que muitas vezes a gente não vai conseguir 

chegar em consenso, e qual a forma democrática da gente resolver isso? É 

forçar um consenso? Acho que não. Acho que temos que colocar nossos 

posicionamentos. Eu não tenho medo de perder no voto, eu vejo problema em 

escamotear o meu posicionamento.   

- Lume (UFRRJ): primeiro temos que decidir se vamos debater o ponto aqui ou 

não.  

- Mara (UFMT): o ponto de ir ou não pro CONEBio é o ponto de baixo. Estamos 

discutindo se a ENEBio é a favor ou não. E ai temos que ver, acho que o mais 

certo é continuar o debate. 

-Lume (UFRRJ): temos que ver pois se a proposta do Tiagão for aceita não 

temos que continuar o debate. 

- Leo (UFSCar São Carlos): A gente teve um encontro que discutiu muito 

educação popular e temos de buscar aplica-la na assembleia, que é um espaço 

pedagógico e temos que trabalhar melhor. A assembleia não consegue garantir 

tudo, pois há as suas limitações, temos que discutir o Reuni sim, mas não aqui 

na assembleia, tem muita gente nova que não conhece muito o debate e isso é 

prejudicial. Temos que avançar nos pontos que garantam a linha da entidade e 

não a partir das divergências. Temos que pensar nos valores construídos no 

encontro e não  fazer algumas coisas de maneira corrida.  

- Lívia (UFC): Se temos divergências, elas devem ser apresentadas na 

entidade.  

- Leo (UFSCar São Carlos): O REUNI não é o melhor plano de expansão 

porem ele faz com que ocorra a expansão universitária, temos que lutar por 



mais qualidade nesse processo de expansão e não esperar o momento certo 

para que isso aconteça.  

- Rafael Poti (UFC): Manutenção é uma coisa e supressão é outra. A proposta 

1 é diferente da 2 e para conseguirmos debater o que vamos fazer temos que 

ver se vamos manter  o ponto 36 ou não.  

[ENCAMINHAMENTO] - Abrirmos 3 a 5 falas e tentarmos encaminhar os 

pontos a partir disso, e diminuir para 2 minutos o tempo de fala. 

Proposta final: Avaliamos como negativo o plano de Restruturação das 

Universidades, política do governo federal que precariza a qualidade do 

ensino nas universidades públicas, cria metas de 90% de aprovação a 

cada ano, aumenta a relação aluno/professor de 12/1 para 18/1, aumenta 

as vagas sem o aumento equivalente do financiamento. Defendemos uma 

verdadeira expansão e democratização do acesso e permanência dos 

estudantes nas instituições publicas de ensino superior (IES). 

SUPRIMIDO em VOTAÇÃO, com 47 votos a favor da manutenção do 

ponto, 75 a favor da supressão do ponto e 26 abstenções.  

 

37. Em conjunto com o ponto 33, a ENEBio deve retomar o debate sobre 

sua posição sobre a Reforma Universitária implementada pelo Governo 

Federal. Fazê-lo por meio de um debate aprofundado no II Seminário de 

Planejamento Estratégico - SPE (acontece junto ao CONEBio), na qual 

fique claro os elementos que definem os diferentes posicionamentos, 

com produção de textos e exposição de ideias realizadas pelos 

COCADA’s e/ou sujeitos da ENEBio, para serem enviadas na lista de 

email nacional até um mês antes do Conselho. APROVADO por consenso 

- Anita UFAL: Queria entender o porquê de manter os debates nas COCADAs 

somente.  

- Flaves UFU: Essa proposta foi colocada quando os pontos estavam juntos, e 

agora é colocado que no SPE deve ser garantido esse debate.  



- Jedi UFSCar: Queria um esclarecimento da proposta, pois ela parece 

contraditória. 

- Jesse UFS: A proposta esta com um erro de redação, o debate deveria ser 

aprofundado no SPE, pois não sabíamos como iria funcionar o CONEBio e por 

isso na fizemos essa proposta em GD.  

- Carol UFRJ: Estamos propondo um seminário de acumulo para apenas os 

representantes para ser deliberado em CONEBio, o debate em assembleia e 

muito mais representativo nesse sentido.  

- Tiagão UFLA: Esclarecimento sobre o que é o espaço CONEBio. Proponho 

que a proposta 37 seja encaminhada para o SPE, pois precisamos formular 

novamente sobre esse tema.  

- Inhame Esalq: Contemplado pelo Tiagão quanto aos objetivos do CONEBio. 

- Jedi UFSCar: O CONEBio tem uma intencionalidade de que os 

representantes colocam o discurso feito na base seja socializado e discutido 

com as COCADAs. A escolha se dá de maneira coletiva viabilizando o debate 

de diversas escolas.  

 - Jesse UFS: Esclarecimento da proposta 37. Sistematização foi alterada.  

- Carol UFRJ: Não é que o CONEBio não nos represente, tem que haver um 

acumulo contido na base e uma deliberação deste, pois o seminário não 

abrange uma grande quantidade de estudantes de biologia.  

- Dudu IFRJ: A gente tem que se aprofundar quanto ao Reuni, na mesa e nas 2 

mesas houveram posicionamentos que permitiram esse tipo de 

encaminhamento dentro dos GTs, mas ainda não temos um posicionamento 

coletivo da entidade sobre esse assunto. 

- Julie UFSCar: Temos que pensar como seria melhor encaminharmos o 

debate no SPE, foi deliberado que as escolas iriam colocar suas experiências 

para entidade para aumentar o acumulo do debate na entidade, trazendo a 

realidade de cada escola quanto a reforma para qualificar o debate.  



- Diogão UFSCar: A proposta metodológica proposta seria um debate mais 

calmo e a partir dos repasses construirmos um documentos para voltar para a 

base.  

- Mara UFMT: As bases poderiam discutir isso e no SPE construiríamos uma 

síntese sobre esses acúmulos ocorridos na base e uma deliberação do 

posicionamento da entidade quanto a esse assunto.  

 

38. Somos contra as intencionalidades das políticas de financiamento 

(PROUNI e FIES), destinadas a Instituições de Ensino Superior privadas. 

Políticas que deixam de investir recursos públicos no aumento de vagas 

com qualidade nas universidades públicas. Defendemos que os 

estudantes beneficiados por tais políticas estejam em IES públicas de 

qualidade.  

- Lume (UFRRJ): A nossa questão seria separar a discussão sobre o PROUNI 

e FIES. Temos que debater de maneira diferente esses pontos, pois são 

projetos diferentes.  

- Luiz Américo (UEPG): Quando colocamos que somos contra essas políticas, 

não estamos querendo dizer que somos contra as pessoas que entraram por 

essas políticas. Minha proposta é que se mantenha PROUNI e FIES e que a 

gente é contra a intencionalidade destas políticas de financiamento que ajudam 

a sucatear a Universidade assim. 

- Geovanna (UFU): Apesar do PROUNI e FIES serem dois programas de 

políticas diferentes de financiamento, elas tem a mesma intencionalidade, que 

é justamente o que o ponto está dizendo. Não estamos fazendo uma crítica 

pela crítica, a gente está colocando que é contra esse financiamento, desde 

que esses estudantes estejam no Ensino Publico de qualidade. 

- Jessy (UFS): Temos que avaliar como vamos garantir a entrada dessas 

pessoas do ensino particular para o ensino público de qualidade. Quando 



colocamos que somos contra o PROUNI, estamos colocando que somos contra 

esse tipo de acesso a universidade.  

- Livia (UFC): O que está dizendo no ponto é que somos a favor que o 

investimento publico, seja feito na Universidade Publica, e não privada. A gente 

é contra o PROUNI, que é contra o estudante que entrou, que se utiliza desse 

projeto de governo pra entrar na Universidade. E é justamente pra esse 

estudante que temos que fazer o debate, que temos que colocar as 

contradições e dizer que ele poderia estar numa Universidade publica se o 

governo investisse o dinheiro na educação publica. E não ficar enchendo os 

bolsos dos empresários da educação. E outro ponto é com relação à que não 

necessariamente a Assembleia do ENEB tem a necessidade de definir  

posicionamentos políticos também, não só posicionamentos práticos da 

ENEBio. Então a gente tem sim que afirmar que somos contra a política de 

financiamento das Universidades Privadas e não necessariamente isso tem 

que implicar em ações praticas. Mas a gente já aprovou lá em cima que a 

gente tirou uma ação pratica sim, ao meu ver mapear as Universidades 

privadas e procurar essas Universidades e procurar fazer o debate com os 

estudantes de Biologia, é pautar isso na prática.  

- Geovanna (UFU): Contemplada pela Livinha, e discordo totalmente que a 

gente criticar uma política educacional é ser contra as pessoas que foram 

beneficiadas por ela. E esse texto está bem claro quanto à isso, que a gente é 

contra as intencionalidades do financiamento que está se propondo, então 

acho que a gente tem que tomar cuidado pra não ficar travando todo 

posicionamento com essa cobrança de não posso ser contra porque não temos 

a solução. 

- Arthur (UFU): Gostaria de ressaltar o Princípio 15 da carta de princípios e, a 

partir disso, temos ser contra e fazer a denuncia ao projeto colocado e que é 

contraditório, não podemos naturalizar os fatos só por ele estar consolidado.  

- Felipe (UFU Pontal): Esse debate deve ser protagonizado pelos estudantes 

que estão inseridos nesse processo, temos que aproximar os estudantes que 



utilizam do Reuni para entendermos o que realmente ocorre com essas 

pessoas.  

- Luã (UFMT): Muitas vezes fazemos uma analise do ponto de vista 

pragmático, de que essa política faz com que os estudantes entrem na 

Universidade, mas se for olhar num ponto de vista pragmático, são 75% dos 

estudantes que estão nas Universidades particulares, e se a gente não se 

posiciona contra essa política que promove a ampliação das Universidades 

particulares, a gente simplesmente está fortalecendo as empresas e deixando 

de lutar por uma Universidade publica de qualidade que a gente quer, e tem 

uma aprovação que é uma política, é a política que vai fortalecer o nosso 

trabalho de base. Se a gente não tem uma política definida, se a gente defende 

a educação publica e não é a favor dessas políticas que fortalecem o ensino 

privado, isso abre brecha pra que a gente chegue nas universidades privadas e 

apresente que o PROUNI foi bom, e continue promovendo este tipo de política. 

Acho que dentro do posicionamento que o PROUNI vem pra fortalecer os 

empresários, assim como o FIES, faz com que a gente chegue dentro das 

Universidades privadas e consiga fazer um trabalho de base, pra assim 

conseguir lutar por educação publica de qualidade. 

- Kelvyn (UFS): Uma das nossas metas para trabalho de base é nos 

aproximarmos das universidades particulares, entender a realidade delas e 

fazer com que elas entrem na definição e no debate sobre essas políticas. E 

uma forma de dialogar, não é colocar um contra assim. E outra coisa é que se 

fala tanto em trabalho de base, mas a gente não se prepara pro trabalho de 

base, temos que parar para refletir como é que a gente vai promover o trabalho 

de base.  

- Geovanna (UFU): Retomando o que já foi colocado, está bem claro no texto 

que esses estudantes tem que estar estudando no ensino público e não em 

escolas particulares. No trabalho de base, devemos explicitar as contradições. 

Esse sistema apresenta muitas contradições, que devem ser colocadas, para 

melhor compreensão da realidade.  



- Mara (UFMT): O dinheiro público deve ser investido nas universidades 

publicas, e é dessa maneira que temos que dialogar com os alunos das 

escolas particulares, ressaltando que essas pessoas deveriam estar em 

universidades gratuitas e de qualidade. Temos que entender também que, há 

uma intencionalidade com essas políticas e elas devem ser explicitadas.  

- Leonardo Godoy (UEPG): Estamos separando REUNI, FIES, PROUNI, sendo 

que eles fazem parte do mesmo programa de reforma universitária que o PT 

aplicou, com diretrizes do Banco Mundial, e esse debate de falar que não sabe 

direito o que é REUNI, pra mim está parecendo hipocrisia porque a gente 

destrinchou isso aqui, e é um debate majoritário que a UNE faz escamoteando 

o debate político no pais inteiro, eu queria fazer uma pergunta, o próximo ponto 

é a favor da gente suprimir na Carta de Principios que a gente é a favor da 

Universidade publica? Se a gente perguntar pra um estudante que está 

inserido nesse programa onde ele queria estudar, é claro que ele quer estudar 

numa Universidade publica.  

- Arthur (UFU): Temos que trabalhar com a base a partir das contradições e 

apontá-las, para que ocorra a discussão nas escolas particulares. O trabalho 

de base tem que ser feito dessa maneira. 

- Lucas (UFC): Debatemos isso durante o encontro. Faço parte do Reuni e, 

ainda assim, acho essas políticas contraditórias. Por isso, sinto as dificuldades 

diariamente em minha universidade. Devemos nos posicionar contra essas 

reformas.  

Proposta final: Somos contra as intencionalidades das políticas de 

financiamento (PROUNI e FIES), destinadas a Instituições de Ensino 

Superior privadas. Políticas que deixam de investir recursos públicos no 

aumento de vagas com qualidade nas universidades públicas. 

Defendemos que os estudantes beneficiados por tais políticas estejam em 

IES públicas de qualidade. APROVADO em VOTAÇÃO por contraste 

visual 

 



39. Indicativo que o GTP Universidade trabalhe com avaliações 

educacionais (ENADE, provinha Brasil) e aprofunde o debate sobre a 

campanha do Boicote ao ENADE e que proponha uma forma de avaliação 

dos cursos podendo considerar outras já existentes (proposta FENEX, 

proposta ANDES-SN e etc.) APROVADO por consenso 

 

GT 7- Pedagogias de Ensino 

40. Curso de formação politica nacional para debater educação popular, 

com socialização das COCADAs. APROVADO por consenso 

- Humberto (UFRPE): Não esta claro a ideia do curso. E pede esclarecimento. 

- Geovanna (UFU): Esclarece pontos 40 e 41. Sobre o ponto 40 sentimos uma 

necessidade de ter um curso de formação política de acordo com as demandas 

da nossa executiva, por isso seria um Curso Nacional de Formação Política de 

Biologia, e a nossa proposta é que o primeiro tema fosse “Educação Popular” 

para que possamos aprofundar o debate nesse sentido. Sobre a proposta 41 a 

criação de uma aba no blog da ENEBio, em que os COCADA’s façam repasse 

sobre as atividades trabalhadas em cursinhos populares, ferramentas da 

ENEBio, Bio na rua, etc para que as escolas compartilhem os acúmulos sobre 

suas experiências e avançarmos aprendendo com acertos e erros dos 

companheiros. Propõe que se decida hoje, caso aprovada proposta, 

juntamente com as demais ferramentas qual escola ficaria com o CNFPBio. 

- Renan (Unesp – São Vicente): Minha escola está disposta a puxar o 

CNFPBio, só falta decidir agora. Socializa a ideia de ter um “Mini Congresso 

MEBio” no curso, para expor as experiências. 

Proposta final: Curso de formação politica nacional para debater 

educação popular, com socialização das COCADAs. APROVADO por 

consenso 

 



41. Criação de uma aba no blog da ENEBio de “educação popular” e uma 

de “agroecologia”. APROVADO por consenso 

Fazer do blog um espaço que se consiga ter textos para acúmulo, estudo. 

 

42.  Passadas para levar o debate da educação popular em cursinhos pré-

vestibular comunitários. Essas passadas têm como objetivo: Entender 

cursinho como um espaço de militância, se aproximar do movimento dos 

cursinhos populares e difundir propostas de pedagogias alternativas nos 

cursinhos. Se possível, aproximar do Movimento secundarista com essa 

pauta. 

- Leonardo (UFAL): Pedido de esclarecimento. Se algum dos COCADA’s tem 

acúmulo pra fazer o debate e sobre a questão da medicalização que ficou 

confuso pra fechar o ponto. 

- Alf (UFRJ): pedir esclarecimento sobre o pré-vestibular comunitário 

Gaúcho UFSJR: eu sei que é muito trampo, mas queria propor que já que são 

Vicente vai fazer o curso de formação política se não poderia  aliar e fazer esse 

tipo de passada. 

- Luiz (UFV): uma iniciativa muito boa, mas acho que a gente fazer isso 

enquanto entidade acho que a gente ter perna pra isso. O debate sobre o 

cursinho popular é uma coisa nova e que essas passadas, podem ser difíceis 

de realizar. Propõe a retirada do indicativo, deixando apenas para o coletivo 

que já estão mais organizados. 

- Vuvuzela (Unesp – São Vicente): Esclarece sobre a proposta, demonstrando 

os cursinhos como espaço de militância por grande parte dos formandos dar 

aulas em cursinhos, e também pela idade dos alunos, sendo um publico 

interessante. Explicando ainda que, não é algo imposto, e que quem tiver 

autonomia também pode se apropriar do mesmo. O espaço não e só pra falar 

de cursinho, mas vai contemplar todas as formas de educação popular. 



- Nufubá (Esalq): Propõe que as pessoas que já trabalham em cursinhos, use-

os como espaço de militância, e que o ponto fique como indicativo. 

- Léo (UFSCar São Carlos): Explica que não deve ser uma nova instância e 

que fique como indicativo. 

Proposta final: Indicativo de que as escolas que tem o acúmulo façam 

passadas com o debate da educação popular em cursinhos pré-vestibular 

comunitários. Essas passadas têm como objetivo: Entender cursinho 

como um espaço de militância, se aproximar do movimento dos 

cursinhos populares e difundir propostas de pedagogias alternativas nos 

cursinhos. Se possível, aproximar do Movimento secundarista com essa 

pauta. APROVADO por consenso 

 

43. Ter um estudo, aprofundamento, sobre a medicalização da educação 

na ENEBio, para que possamos ter mais acúmulos e tirar uma posição em 

relação a isso. Esse aprofundamento poderia ser na forma de GD, um 

com esse tema ou o tema incluso no de GD de educação e ainda pela 

articulação com o “fórum sobre medicalização da educação e da 

sociedade”. 

(UFAL): Pede esclarecimento. 

- SPC (UFRJ): Explica que foi feito um ELO sobre o assunto e tiramos essa 

proposta, como a gente queria que a escola tivesse um acumulo sobre o 

assunto, a gente tirou a idéia de colocar isso em um GT. 

- Rodolfo (IFGoiano): Expõe que o termo é novo e explica um pouco sobre. O 

tema foi muito discutido durante o ELO, diz que quem faz licenciatura já esta 

acostumado com os transtornos relacionados a aprendizagem, e a 

medicalização é o uso de medicamentos de controle para tais transtornos, 

sendo alguns altamente viciantes, sendo que esses medicamentos muitas 

vezes prejudicam a aprendizagem de pessoas que as vezes são apenas mais 

agitadas. A UEPG que tem certo acúmulo sobre o tema, inclusive foram eles 



que facilitaram o ELO. Expõe ainda, nova proposta: A disseminação de 

informações, pelo fato de pouca gente conhecer. 

- Poliana (UEPG): Explica sobre os medicamentos utilizados na medicalização 

da educação, fala do Fórum da Medicalização e o quanto seria importante a 

participação da entidade no mesmo. 

SPC UFRJ: Agradece Poliana por ter trago o debate à entidade. 

UEPG fica responsável pelo repasse do material. 

Proposta final: Disseminação das informações, pela ENEBio, sobre a 

medicalização. Através de um material preparado pela Universidade 

Estadual de Ponta Grossa. Posterior discussão do posicionamento 

(articulação) da ENEBio durante o CONEBio. APROVADO por consenso 

- Poti (UFC): questão de ordem, tem uma série de propostas de alterações da 

carta de princípios, o procedimento para isso de acordo com o estatuto é 

aprovar o indicativo de mudança no ENEB, faz discussão nos COCADAs, 

passamos pelo CONEBio, então finalmente é aprovado na próxima assembléia, 

do ENEB seguinte. 

 

GT 8 – Alimentação e Saúde 

44. Valorização da alimentação, pois essa reflete na nossa saúde corporal 

e mental tendo reflexos claros no nosso modo de vida. Bem estar mental 

está relacionado com o bem estar social. Indicativo de que o GTP de 

Agroecologia trabalhe essa questão de forma transversal, elucidando a 

importância de repensar a forma de como a produção de comida é 

realizada hoje e retificando a contribuição de outras vertentes 

alimentares, como a alimentação vegetariana de acordo com o nosso 

princípio 7, sendo uma ferramenta prática. 

- Lumi (UFRRJ): Eu acho primeiramente, logo de cara assim que a gente tem 

que redigir o texto. E depois quando ele fala de vertentes alimentares como a 



vegetariana e tudo mais e se refere ao princípio 7, o princípio 7 diz- Expõe o 

princípio 7 da Carta da ENEBio- eu acho que esse principio não quer dizer que 

não comemos carne ou qualquer coisa do gênero, eu acho que é a forma com 

que isso se dá! Se a gente aprova uma coisa assim, meio que a gente diz que 

é pra todo mundo aqui virar vegetariano, eu acho que a gente tem que ter 

respeito também com a opção do outro então e mais ou menos por aí... E 

respeito à vida da planta, porque afinal planta tem vida! 

- Monstrão (UFRRJ): O grande destaque pra mim está mais no ponto 14 né, a 

gente ta falando sobre a questão da agroecologia e no nosso mutirão eu 

defendi que o ponto 14 fosse inteiramente reformulado, porque ‘a disseminação 

de desenvolvimento de técnicas’ né, isso tudo é agroecologia e agroecologia 

não é técnica é muito mais do que isso, é uma ciência, saber popular, é 

tradição e enfim. Então só reforçando o ponto da questão vegetariana, eu já 

tentei ser vegetariano um dia também e não consegui, não deu certo, gosto 

muito de um churrasco, mas tem uma questão que é muito importante, nos 

estamos lidando com o sistema de produção capitalista que explora a vida 

animal, como existem várias vertentes que estão na luta aí, porém acredito que 

nosso problema está na reformulação do texto e eu até me proponho a 

reformular o texto de forma que ele fique mais comunicativo. Então eu acho 

que a gente poderia finalizar com vertentes alimentares de acordo com nosso 

princípio 7, pois nem todo mundo que tem uma alimentação vegetariana é 

contra o sistema capitalista. 

- Girão (UEC): Pede para que a Carta de Princípios seja disponibilizada no 

telão para melhor visualização.  

- Luiz (UFV): Questão de ordem. Explica que estamos com a carta antiga e 

pede para que seja exposta seja a nova, pelo fato do texto do Princípio 14 já 

estar mudado. 

Proposta final: Mesa propõe que fique como indicativo que o GTP 

trabalhe as novas formas de produção, mas também retirando o 

vegetariano por não ser a única alternativa! Foi lido o princípio 14 da nova 



carta de princípios e suprimido a alteração do princípio. APROVADO por 

consenso. 

 

45. Discutido juntamente com alteração de outros princípios no GT 9 de 

Questão Ambiental. 

- Talita (UFV): Pede para que o ponto seja incluso a outro ponto do GT 9 que é 

bem parecido com este.  

 

46. Proposta de supressão de parte do Princípio 12 – “...de convivência 

harmônica que possibilite a conservação do território de forma digna” 

Indicativo de, se não houver consenso, enviar para o CONEBio.  

- Léo (UFAl): Pedido de esclarecimento. 

- Cané UFS: A questão é que a mudança ela vem por parte de uma categoria 

que é chamada território e a política agrícola hoje traz a questão do território 

como um apoderamento também do sujeito por construção de políticas 

públicas estruturantes que parte da questão de infra-estrutura social, incentivo 

a pesquisa e extensão, assistência técnica também, parte muito também da 

valorização da educação porque são questões categóricas assim... Porque 

quando você acrescenta categoria você resignifica a próprio forma de entender 

o principio e de que  forma aquele principio vai direcionar nossa pratica política 

assim, entendeu?! Por isso que eu trago pra gente debater! E eu já posso pedir 

desculpas porque tem algumas pessoas que se sentiram ofendidas 

principalmente, pois quando a gente falou da questão vegetariana, não era 

agredir, mas mostrar que muitas praticas do vegetarianismo podem acabar 

eludindo o patrimônio genérico como a monocultura da soja. Quem quer comer 

carne come, seja feliz, e é isso. Explica que o indicativo da mudança é da 

categoria “território”. Fará um texto sobre “Políticas territoriais” e daí quando 

tiver pronto vocês debatem. 



- Lis (UFV): A gente queria incluir outra proposta na carta de princípios que são 

os pincípios 1 e 10, na questão da utilização do termo “recursos naturais” que 

remete à mercantilização da natureza, e o termo que melhor se adequa é “bens 

naturais”, o bem comum nosso, bem social. 

Mesa: Questão de ordem vamos discutir essa proposta e em seguida 

discutimos as propostas de Viçosa. (Consenso) 

- Cané (UFS): Então galera, aqui no 12 nessa carta que a gente recebeu que 

foi a antiga tem aqui ó: sob uma lógica de convivência harmônica que  

possibilite não só a conservação do espaço como também a manutenção 

dessa comunidade de forma digna aí a intenção é que possibilite a 

conservação do território de forma digna e ai o de forma digna vai ser  pela 

participação pratica na  gestão da comunidade  a comunidade pela sua pratica, 

pela sua organização ela vai garantir políticas publicas que vão garantir  

educação saúde, moradia, habitação, lazer, industrialização, coisas dessa 

natureza... 

- Lumi (UFRRJ): Pede que a intenção da proposta seja mais bem esclarecida e 

para se manter a palavra “manutenção”. 

- Luba (UFBA): Manutenção da comunidade, já está dentro de autonomia e 

soberania das comunidades sobre sua cultura e ambiente. É a manutenção 

delas, manutenção da cultura das comunidades e da soberania e claro a 

autonomia sobre elas e do seu ambiente, onde elas vivem o que elas 

transformam e tudo mais. Aí é uma redundância, então isso tem que chegar a 

conversar.  

- Mesa: tudo bem? 

- Lumi (UFRRJ): Na verdade não porque quando você fala autonomia e 

soberania, você da pra quem ta na terra, continuar do jeito ou fazer mudanças 

que ele quiser, quando você coloca, manter a comunidade como é, você tira a 

possibilidade das pessoas tornarem aquilo sei lá qualquer coisa que vier na 

cabeça da comunidade, então eu acho que manter é importante. Manter a 

palavra manutenção, porque quando você coloca autonomia, eu acho que 



assim, tem que ter e tal mas só que tem que ter uma lógica de que aquilo tem 

que continuar com aquela cultura com aquela forma com que vinha sendo 

sustentada assim, é a minha idéia, minha interpretação do texto... 

- Monstrão (UFRRJ): Na verdade nos estamos falando liberdade galera. É não 

só porque uma comunidade tem direito a uma terra, tradicional, é uma 

comunidade tradicional que mora no meio da mata ela tem obrigação de 

preservar a natureza, isso é um valor que tem que ser trabalhado. Se ele 

preserva a natureza, é uma responsabilidade dele, agora nos lutamos sim pela 

preservação e uso sustentável da terra só que a manutenção garante também 

porque tem muitas culturas que tem uma certa agressividade com a terra são  

estilos de vida diferente. Agora pra mim agressivo é a Monsanto, a CSN, então 

assim uma questão que a companheira colocou é a manutenção da 

comunidade. A manutenção garante o estilo de vida dessa comunidade e 

garante que essa comunidade também se transforme porque a comunidade 

tem novas gerações e ela ta sujeita a mudanças né... A conservação também é 

uma questão de liberdade, de autonomia. 

- Mesa: explica as alterações: “que possibilite a manutenção do território e da 

comunidade de forma digna” e pergunta, ao Cané, se é possível deixar o termo 

comunidade... 

- Cané (UFS): então vai ser redundante em questão de sentido da frase, 

porque a questão do território ela novamente traz a questão de gestão publica. 

E quando você faz uma gestão publica hoje pela própria pratica de alguns 

órgãos assim, a construção coletiva por diagnósticos de comunidades 

tradicionais, ela é feita coletivamente assim, e muitas das demandas que são 

delas, das comunidades, elas por si só se sentem contempladas pela própria 

comunidade, e ai a questão do território porque o seguinte a gente ta 

debatendo, não sei porque...porque não vai poder mudar agora né no caso o 

ponto. Porque se tiver como eu posso reescrever o texto, vocês vão ler vão 

entender o significado e daqui um ano vai ser aprovado e acabou. 

- Mesa: é que o texto tem que ser aprovado  aqui e ser referendado no próximo 

ENEB, então o próximo ENEB, vai ser aprovado o texto que vai ta aqui, ou não. 



- Cané (UFS): quando você, através das políticas publica garante acesso a 

educação a saúde, a moradia a lazer, você mantêm minimamente que a 

comunidade por si só possa caminhar, por isso que eu to achando redundante.  

Proposta final: Princípio 12 da Carta de Princípios: Defendemos a 

autonomia e soberania das comunidades sobre sua cultura e ambiente 

que ocupam ou que historicamente lhes cabe, sob uma lógica de 

convivência harmônica que possibilite a conservação do território de 

forma digna.  APROVADO por consenso. Será encaminhado ao CONEBio 

e no próximo ENEB será alterado o princípio. 

 

47. Proposta de alteração no Princípio 13 – acrescentar a palavra 

agronegócio -  “Pelo fim do Agronegócio, por entender que o mesmo gera 

a concentração fundiária,... sustentável garantindo sua manutenção 

através do acesso a direitos territoriais como incentivos à educação no 

campo e assistência técnica”;  

- Monstrão (UFRRJ): Na verdade eu coloquei a fala mais pra reforçar do 

agronegócio, mas na questão do uso sustentável das terras vai gerar 

redundância com o ponto que a gente acabou de decidir que será o 12 né que 

é acesso ao território, direitos territoriais tratando de uma redundância no texto 

- Roberto (UFSCar São Carlos): o principio da forma como ele já estava antes 

do pedido de alteração ele abrange o agronegócio indiretamente sem citar, não 

precisa de explicitar no principio a questão do agronegócio sendo que o 

principio já se contrapõe ao agronegócio  e qualquer outro sistema de 

exploração do campo que se assemelhe a ele, acho que a gente não precisa 

explicitar o nome de agronegócio. Não que a gente não precise explicitar o 

nome dos inimigos, mas no caso do principio ele pode ser mais abrangente. 

- Monstrão (UFRRJ): Nós temos o nome de um inimigo muito certo, 

agronegócio é o grande inimigo essa é minha visão. Acredito que o 

agronegócio não só como ele ta ligado diretamente a concentração de terras 

como o uso de agrotóxicos, como ta ligado a transgenia, a exploração da mão 



de obra, mão de obra escrava, agronegócio é o nome do inimigo, concentração 

latifundiária é também parte do processo, eu acho que agronegócio cabe muito 

bem nesse ponto, porque eu acho  por acreditar que isso também, esse texto 

vai chegar na mão da comunidade que como eu estou participando pela 

primeira vez de um encontro de estudantes, esse  texto vai chegar na mão de 

uma pessoa que nunca teve acesso ao texto e ela vai ter certas duvidas. 

Agronegócio é uma coisa que precisa deixar bem claro, é um inimigo que 

pouca gente conhece, nós ouvimos falar, temos toda uma rede de mídia que 

luta, temos toda uma bancada no senado que é do agronegócio, temos um 

inimigo muito bem definido e ele não ta sendo explicitado, nossa carta de 

princípios tem que direcionar a nossa luta, não é só a concentração fundiária a 

principal causa da concentração fundiária não é só o processo histórico é o 

agronegócio também então eu acho que tem que ressaltar. 

- Abílio (UFBA): possibilita que o território latifundiário vá se dividir em 

pequenas áreas possibilita que não só a concentração fundiária é uma inimiga, 

mas também o agronegócio. 

- Roberto (UFSCar São Carlos): Compreende a colocação dos companheiros.  

Porém, defende que não explicitar as coisas torna a carta mais abrangente e 

mais ampla no sentido de ser abrangente com relação a historia, ao tempo, 

porque amanha o nome pode não ser agronegócio mais e ai a gente ainda 

consegue lutar contra o mesmo inimigo. 

- Cané (UFS): a transfiguração e que o pelo fim do agronegócio, a mineração é 

bom a gente deixar mais, que ela de opções pra que a gente possa entender 

as possibilidades que o agronegócio ele tem.Expõe como foi a elaboração do 

texto. 

- Juliana (UFV): Cané trouxe a proposta de ser só contra o fim do agronegócio, 

acho que a nossa carta de princípios e pra ta balizando as nossas bandeiras, 

educação no campo, assistências técnicas no campo, são pautas que a gente 

tem que ta lutando mesmo, mas eu não acho que isso são princípios assim, a 

carta de princípios e pra que a gente tenha autonomia pra que a gente possa 

entender a luta nossa! Então venho tentar encaminhar pra supressão desse 



ponto, mas vem a questão do agronegócio que eu também concordo com o 

Jedi. Pede supressão de uma parte do texto proposto, concordando com a 

última fala do Jedi. 

- Mesa: propõe que coloque a alteração e as escolas avaliem e no CONEBio 

decida se será referendado ou não. 

Proposta feita durante a assembleia: Alteração do princípio 01 (proposta 

por Viçosa) de “recursos” por “bens naturais”. Que fica:  

“1. Discordamos de qualquer sistema socioeconômico que seja baseado 

na exploração insustentável sobre a vida, na exploração do ser humano 

pelo ser humano, na privatização e mercantilização dos bens naturais, 

pessoas e valores, como é no sistema capitalista, e lutamos pela 

superação desse modelo.” 

. Alteração do princípio 10. (Proposta de Viçosa) Que fica: 

“10. Objetivamos o uso sustentável dos bens naturais, assim como o 

resgate e a valorização das culturas tradicionais de respeito à Terra.” 

APROVADO por consenso, encaminhado ao CONEBio 

De acordo com a proposta de reformulação dos textos dos princípios 1 e 

10 da Carta da ENEBio, proposta feita pela Lis (UFV),  os princípios são 

reformulados para encaminhamento ao CONEBio. 

 

48. Proposta de alteração do princípio 14 – Inclusão do tema Agrotóxico – 

Enviar ao CONEBio para formulação da proposta de acordo com a nova 

formulação do princípio. SUPRIMIDO 

 

49. Proposta de que haja uma conexão entre os principios 8 e 9. 

SUPRIMIDO 



 

GT 9 – Questões Ambientais 

50. Escrever uma carta de esclarecimento sobre o processo de alteração 

do código florestal, fortalecer nossa condição contra tais alterações e a 

necessidade da continuidade de nossa participação da luta. A carta deve 

ser de entendimento acessível à sociedade e divulgada em nossa lista e 

blog. Caso nenhuma escola se proponha, colocamos como indicativo 

para o GTP Questão ambiental ou no GTP agroecologia. APROVADO por 

consenso 

 

[Ponto 45 foi discutido dentro do GT9 de acordo com encaminhamento 

apresentado anteriormente] 45. Estreitar e ampliar as relações com os 

movimentos sociais populares, entendendo que essa participação 

contribui com a aproximação das reais demandas sociais relacionadas à 

nossa atuação como biólogos. Que tal estreitamento seja feito pela 

participação da ENEBio nos espaços de formação e luta da Via 

Campesina, já que esta articulação internacional possui princípios 

convergentes aos nossos. Que a nossa participação seja garantida 

financeiramente pela entidade e que a AN, articule e organize as vagas de 

forma a atender o fortalecimento de todo o coletivo.  

- Luã (UFMT): Com relação a essa proposta, até o primeiro ponto, tudo bem. 

Ate ai sem problemas, que tal estreitamento seja feito pela participação da 

ENEBio nos espaços de formação e luta da Via Campesina já que esta 

articulação possui princípios convergentes ao nosso.  Eu acho que não só a 

Via Campesina, que ali ta falando relações com movimentos sociais populares, 

eu acho que a Via Campesina não é a única entidade que converge com a 

ENEBio, dentro das lutas que a gente constrói certo. Tem vários outros 

movimentos sociais a gente vai cravar, por exemplo, construir uma luta pela 

ocupação urbana contra reintegração de posse, os movimentos sociais aliados 

ali presentes eram outros. Não vejo problemas com a Via Campesina, mas eu 



acho que a gente não deve se restringir a ela. A gente apóia a luta da Via 

Campesina, acha válida, inclusive está de acordo com os nossos princípios, 

mas vai pra alem dela. Então tinha que ver uma inserção aí, espaço de 

formação da Via Campesina e outros movimentos sociais aí nesse ponto. 

Com relação à outra questão ‘que a nossa participação seja garantida 

financeiramente pela Entidade e que a AN articule as vagas de forma a atender 

o fortalecimento de todo o coletivo’  esse ai eu vejo problemas porque entra no  

debate das nossas políticas financeiras qual é o objetivo do dinheiro que é 

arrecadado pela política financeira da entidade. Eu acho complicado a gente 

utilizar desse dinheiro pra participação de pessoas em espaço de formação 

somente dessa articulação de movimentos sociais da Via campesina. Eu 

acredito que a política financeira de entidade, a gente já fez um debate bem 

grande, tem que ser pensado principalmente pra demandas coletivas, e aí 

entra, por exemplo, a cartilha da campanha nacional, trazer um facilitador pro 

eneb,por exemplo,  imprimir as cartas de princípios, que foi impressa que foi 

com o dinheiro do fundo nacional. E assim eu acho que não só existe espaço 

da via campesina como espaços importantes de formação da militância da 

enebio, por exemplo, teve o tribunal popular da terra a uns 2 meses atrás foi 

um espaço de importante articulação dos movimentos sociais, teve presente 

também a via campesina, mas articulou outros movimentos sociais, teve 

também o seminário do resistência urbana que é um movimento social urbano, 

que eu acho que também a gente tem que apoiar e ta dentro da nossa carta de 

princípios então acho que a gente não pode se restringir a um só movimento 

social. 

- Talita (UFV): Esclarece de onde surgiu a aproximação com a Via Campesina. 

Nos da  ENEBio, nesse últimos tempos, 2007 a gente foi se fortalecendo 

enquanto movimento organizado, movimento estudantil organizado, com 

participação de luta mesmo na sociedade e a Via Campesina que é uma 

articulação internacional dos movimentos do campo que envolve ai o MAB, o 

MST, as mulheres camponesas e assim vai, nos convidou para nos inserirmos 

na articulação que é a via campesina. O que a gente avaliou no GT Questão 

ambiental, era que essa inserção não atropelasse nossos processos, que essa 



inserção não impedisse, não passasse a frente ao que a gente ta construindo; 

então por isso que colocar essa participação na via campesina só e não foi 

colocado outros movimentos urbanos porque  era o gt questão ambiental mas 

isso não exclui . Esse estreitamento é só essa aproximação que já ta sendo 

construída nos já estamos bem próximos. Não só da via campesina, mas de 

outros movimentos como o de ocupação urbana e tudo mais que envolve a 

pauta da profissão do biólogo. As questões ambientais a gente não tem uma 

proposta pra ela então a gente tem que aprofundar qual seria o nosso papel e 

proposta pra esse novo projeto de sociedade que a gente sempre fala e falou o 

ENEB inteiro.  

- Leonardo Godoy (UEPG): Pede esclarecimento, se é mesmo para a inserção 

da nossa entidade na Via Campesina, ou somente participação dos espaços. 

- Geovanna (UFU): Só pra encaminhar mesmo, por mãos que tenha saído do 

GT, questão ambiental, mas tem gts aqui que as propostas estavam dentro do 

gt e a gente ate passou pra gt por ser parecido, então acho que a gente não 

tem que prender a questão do titulo do gt, eu acho que não tem problema 

algum. Pode ser que na cidade onde as pessoas estão inseridas, pode não ter 

algum movimento que seja da via... Então a questão e só não restringir, a 

gente deixar aberto pra galera trabalhar com diversos movimentos sociais 

populares, acho que isso só vem a contribuir porque assim a proposta que foi 

trazida, não exclui de forma alguma a via campesina. - Não precisamos nos 

restringir à Via Campesina, acrescentando à proposta “e outro movimentos 

sociais” 

- Larva (Unicamp): Sem dúvida é de essencial importância que a gente faça 

essa relação com alguns movimentos que tenham as mesmas pautas que nos, 

enquanto entidade. O que eu só quero  aqui é fazer um alerta pra que a gente 

tome cuidado com quais movimentos a gente vai se estreitar e com quais as 

propostas desse estreitamento ou dessa inserção, porque assim legal que a 

gente faça essa aproximação quando as nossas pautas forem as mesmas 

quando a nossa luta for a mesma. Mas no sentido da gente não querer só 

publicização, visibilidade, de não querer só também ta entrando num território 

meio desconhecido e estreitando relações com várias coisas que a gente não 



tem tanto conhecimento assim. É só mais um alerta... Movimentos sociais 

populares que tenham a mesma luta da ENEBio. Tomar cuidado com a 

proposta da aproximação. 

- Massakreixo (Esalq): Repasse sobre reunião ampliada da Via Campesina, 

onde é explicitado a necessidade de abraçar outras entidades, convidando a 

ENEBio para integrar a Via. 

- Kelvyn (UFS): Reforça a importância da aproximação com a Via Campesina, 

que não é algo novo. Ressaltando a grande formação que a Via pode nos 

proporcionar. 

- Carol (UFRJ): deixar bem claro essa diferenciação sobre ter relações de 

compor uma luta juntos, apoiar a via camponesa e integrar uma entidade 

internacional de camponeses. Entra na questão da função social do movimento 

estudantil que também e um movimento social de organização dos estudantes. 

A gente obviamente tem que tocar a discussão, discussão de base não só dos 

coletivos, dos CA e DA, a base também dos estudantes e não apenas das 

representações sobre as questões do campo, sobre as questões dos 

movimentos sociais, qual a função de cada movimento na sociedade. E eu 

acho que nos temos diversas criticas na nossa sociedade sobre ate mesmo os 

movimentos que compõe a via campesina que muitas vezes não são colocadas 

aqui. A gente tem que estreitar sim as nossas relações com os movimentos do 

campo, movimentos sociais e movimentos da cidade obviamente, mas que a 

gente enquanto estudante também tem que ter esse posicionamento. Mas a 

gente tem que tomar cuidado pra manter que a gente é uma entidade estudantil 

e que a gente tem que analisar criticamente cada movimento desses. E integrar 

e fazer parte de um coro de um movimento camponês acho que não cabe a 

enebio. 

- Leonardo Godoy (UEPG): Não foi divulgado o convite para a ENEBio sobre a 

reunião da Via Campesina. Quem foi e representou a ENEBio passou por fora 

das estâncias da ENEBio simplesmente. A ENEBio tem uma carta de princípios 

e a gente faz parcerias junto com outros movimentos sociais pra gente ter uma 

formação política. Acho bem complicado, apesar de ter afinidade com a via 



campesina ter essa ligação, pois vai impedir a gente de construir uma analise 

de conjuntura da educação, do movimento estudantil de forma horizontal, vai 

ser uma coisa meio verticalizada nos espaços de formação da ENEBio e acho 

isso meio estranho, pois na própria carta de princípios deixa claro que a enebio 

é uma organização autônoma de outras organizações e de partidos políticos. 

- Léo (UFSCar São Carlos): o primeiro ponto que eu queria colocar é que a 

gente já colocou que obviamente a gente não se relaciona apenas com a Via 

Campesina e com os movimentos sociais que compõe a Via Campesina, mas 

esse ponto de pauta parte de uma demanda concreta mesmo, porque fomos 

convidados a ta participando desse processo da Via Campesina. E essa 

participação se daria nas lutas, nas marchas que a via campesina faz, nos 

processos de formação que são variados... Talvez por falta de entendimento de 

algumas pessoas, a Via Campesina não se situa somente nas análises 

camponesas, do campo, são analises mais amplas! E assim a luta pela terra 

não e uma luta estudantil?A  luta pela educação e uma luta só dos estudantes? 

Ou os sem terra tem que lutar pela educação também? As vezes a gente cai 

nessa de achar que a gente e simplesmente estudante e temos que lutar 

somente pela educação, cadê a identidade com o resto do povo oprimido. Se a 

educação ta ruim não e porque a educação ta ruim e os estudantes que vão 

lutar por uma boa educação. Se a educação é ruim o campo tem que plantar 

pra gente comer e também pautar isso daí, a cidade a periferia tem que pautar 

isso daí. Porque só os estudantes tem que lutar pela educação e não podem 

sair do seu mundo da educação, do mundo universitário e conseguir entrar em 

outros campos. A via campesina vem pra que a gente consiga articular vários 

setores da sociedade, não é porque e uma organização prioritariamente de 

governos do campo que a gente não vai se interagir que a gente não  vai 

conseguir colocar nossas pautas e muito menos que a gente vai perder nossa 

identidade. Como nos vamos perder nossa identidade entrando pra via 

campesina? A gente vai virar um movimento camponês agora, enebio só vai 

articular nas escolas do campo, nas escolas rurais. -  Reforça que não fazemos 

parcerias somente com a Via Campesina. E que a luta pela educação é de 

todos, e também que nós não podemos achar que devemos apenas lutar pela 



educação. A aproximação com a Via vai ampliar nossas discussões em torno 

de outros pontos da sociedade. 

- Luã (UFMT): Esclarece a contra proposta apresentada. Ressaltando algumas 

coisas: a aproximação com outros movimentos deve se dar através de 

análises, de que sujeito somos, enquanto enebio, o estudante esta 

majoritariamente nas universidades, e de biologia, estamos dentro do contexto 

ambiental, de saúde, e agrário  assim surgiram bandeiras de luta do estudante 

de biologia. Estes pontos convergem com os de outros movimentos, sendo 

assim que se dá as parcerias.  

- Kelvyn (UFS): a proposta não foi muito bem compreendida, várias questões 

surgiram, e a Via Campesina não é um partido político é uma articulação dos 

movimentos sociais e caso a ENEBio venha a fazer parte dela não quer dizer 

que ela vai entrar para o  MST ou MTA, é claro que a gente ainda vai ter nossa 

autonomia. A idéia é que a ENEBio consiga colocar pra entidade a importância 

disso, fazendo como já foi pontuado. Acredita ser importante o financiamento 

da ENEBio para participação, para que ela conheça realmente a Via 

Campesina. 

- Talita (UFV): Essa aproximação é para que consigamos futuramente 

enquanto entidade, enquanto coletivo, saber se é viável se realmente nos 

poderíamos contribuir com a Via e se realmente ia contribuir com a nossa base 

inserir, não é inserção na Via Campesina é que isso já acontece e esse debate 

não é socializado na entidade inteira, poucos aqui sabem, e nos estamos 

participando, a campanha de agrotóxicos e pela vida, e construída pela via e a 

nossa base não conhece isso. Essa aproximação e só pra ter clareza do que é 

a via e aproveitar nesses espaços de formação tão importantes pra entender 

nossa realidade, mas isso não significa que a gente vai ou não entrar, porque 

isso so vai ser decidido depois que tudo isso acontecer, a gente ainda não tem 

conhecimento suficiente pra decidir isso aqui, por isso que ta colocado de 

estreitar as relações e que isso seja socializado, pra que a gente consiga 

depois esclarecer pra todo mundo. Precisamos analisar qual é a função dos 

estudantes de biologia. A proposta é manter ela do jeito que está, tirar a 



questão do financeiro e deixar claro pra que futuramente a gente possa 

construir essa inserção ou não. 

- Leo (UFSCAR São Carlos): O ponto de discordância é o financiamento dos 

militantes que observariam o espaço. Como não é consenso, proponho que 

seja retirada essa parte. 

- Julie (UFSCAR São Carlos): A AN recebeu esse convite, vamos respeitar, 

pois a AN tem certa autonomia. Nunca recebemos um convite de grande 

magnitude, é uma organização internacional que a gente já conhece as 

praticas e nos temos que encarar de uma forma muito seria. Eu acho que a 

gente não te que entrar em méritos se sim ou se não, mas como vamos levar 

esse convite daqui por diante, pois a gente vai ter que dar resposta em algum 

momento, precisamos é claro estudar mais a pauta até mesmo para um 

posicionamento. Deixo uma proposta, que os COCADA’S, procurem participem 

dos espaços da Via e que socializem, mas que pautamos em uma próxima 

assembléia nacional (ENEB). 

- Rato (UNICAMP): Temos que fortalecer a entidade, pois nossos debates 

estão tristes e vagos, temos que avançar. Participar organicamente dos 

espaços da via campesina vai contribuir na questão do nosso próprio debate. 

- Ian (Esalq): O convite foi feito, a articulação na verdade já existe, a galera 

sabe da proximidade que a gente tem com movimentos, a importância que eles 

tem na nossa formação, a galera que passa pelos eivs, ta diretamente 

relacionada aos movimentos que compõe a via campesina e muitas pessoas 

da militância orgânica da entidade passa necessariamente por esses espaços 

de formação. É uma coisa que a gente já vê cotidianamente dentro da 

entidade, então não é nada que é uma coisa nova. Outro ponto, eu acho que a 

via campesina não ta esperando que a gente termine o ENEB com uma 

cartinha falando se a gente vai ou não vai, ate porque a gente já constrói junto 

com eles, é muito mais uma questão da gente começar a ter mais 

compreensão de como é essa organização, se a gente pode contribuir e como 

para essa organização e a gente tem um tempo pra fazer isso, a gente não 

precisa ter pressa, atropelar os processos, a gente tem muito que olhar pra 



dentro da nossa entidade também, tem vários pontos que a gente tem que 

avançar, mas eu acho que a via campesina é uma organização que tem sim 

muito a contribuir no nosso processo, ela contribui já, acho que a gente tem 

que olhar com mais cuidado, todo mundo que ta aqui tem uma formação que 

procura cada vez mais ser critico, não tem que ter medo... Vamos la começar a 

conhecer melhor e vamos tirar nossa opinião critica de como que vai ser  essa 

nossa inserção ou não na via campesina. Se a gente tem esse debate ao longo 

de um ano a gente pode chegar no próximo eneb e ai sim dar uma função real 

para os grupos de trabalho, pros grupos de discussão que não mandar  varias 

afirmações idéias e vontade de todos mas sim coisas que vão acumular pra 

nossa entidade. Pra gente debater e chegar na assembléia ampliando nosso 

contato com a via campesina e como essa organização pode contribuir ou não 

pra nossa entidade.  

- Tiago (UFLA): dado o convite a gente tem que ter acúmulo interno, sobre a 

via campesina, pra recusar ou aceitar a primeira coisa é informação e depois 

socializar na lista de emails. A proposta colocada é para que ocorra uma certa 

aproximação com a Via, precisamos conhecer o espaço para nos posicionar. 

Essa é a proposta: compreensão da via e socialização de informações 

- Geovana (UFU): Estamos divergindo no ponto do financeiro, e sobre a 

questão de colocar outros movimentos sociais. 

- Girão (UEC): Precisamos de um acúmulo para nos posicionar, analisar a via 

campesina, saber se a base vai querer, fazer um estudo sobre isso. Porque a 

via campesina se a gente trabalha em todos os movimentos sociais, porque 

não colocar movimentos sociais populares apenas? Acho que é o eixo que a 

gente tem que trabalhar, todos os movimentos sociais que tiver de encontro 

com a ENEBio. 

- Rafael Poti (UFC): Eu acreditava que o debate seria da entrada ou não da 

Via, não podemos naturalizar o processo, o convite feito a ENEBIO foi restrita a 

integrantes da AN. Precisamos avaliar a amplitude do processo, a Via faz 

analise de conjuntura a ENEBIO precisa construir um posicionamento e uma 



leitura sobre esse processo. O ponto de supressão do financiamento é 

importante e colocar outros movimentos sociais já contempla.   

- Leônidas (UFRJ): diz sobre a importância da luta dos camponeses na 

revolução, mas existem contradições nos movimentos sociais, tais contradições 

nem sempre são colocadas aqui. A gente se isenta de colocar tais discussões 

aqui e entender verdadeiramente quais são esses processos. Precisamos 

analisar profundamente para o posicionamento.  

- Mesa: a proposta é de observar e ver como são os processos da via 

campesina, e precisamos saber sobre e participar de alguns processos. O que 

acontece é que a gente já vem construindo algumas coisas com a via, e a 

gente tem de concreto esse convite. 

- Luã (UFMT): não ficar só movimentos populares, mas outros movimentos 

sociais. O movimento sindical é um movimento, não precisamos restringir. 

- Ana (UFF): Não podemos aceitar o convite sem estarmos de fato apropriados 

do assunto. Proponho que seja feito um CNF realizado somente pela ENEBio e 

que em um ENEB consigamos promover um debate mais aprofundado.  

- Ian (Esalq): O convite foi feito, mas a nossa proposta não é de inserção, mas 

sim de uma futura inserção a partir do acumulo que conseguiremos nos 

espaços. 

Proposta final: Estreitar e ampliar as relações com os movimentos 

sociais, que tal estreitamento seja feto pela participação da ENEBio e que 

acúmulos sejam trazidos por GT’s e GD’s . A ENEBio ainda não possui 

posicionamento acerca do convite feto pela Via Campesina. APROVADO 

por consenso. 

 

50. Incentivo aos COCADAs de realizar vivências com os calouros e as 

calouras fora da universidade articulando com os Movimentos Sociais 

Populares. APROVADO por consenso 



 

51. Talvez construir uma carta com mesmo posicionamento, trazendo as 

alianças da campanha, trazer a importância da campanha e mostrar que 

vamos continuar lutando. Escrever de uma forma que os COCADAs 

possam trabalhar mais a fundo nas escolas. Avançar nos estudos 

históricos (por que eles querem mudar?). Mandar essa carta para fora da 

universidade. De forma esclarecida. Colocar no blog na lista nacional. 

Quem vai construir essa carta? Indicativo de quem pegar o GTP Meio 

Ambiente ou Agroecologia. APROVADO por consenso 

 

52. Por reconhecermos a Via Campesina como um movimento social que 

vai de encontro com aquilo que nós enquanto Entidade Nacional nos 

propomos a ter como bandeira de luta: a questão da valorização dos 

camponeses e camponesas, a reforma agrária imediata, a valorização do 

conhecimento popular e a parceria com esses movimentos sociais. 

Devemos compor essa luta de forma mais participativa e coesa para que 

possamos efetivamente defender e lutar pela implementação de políticas 

publicas que garantam a soberania dos povos; 

Princípios da ENEBio: 6;  12; 13; 14  SUPRIMIDO 

 

53. Pensar como estreitar e ampliar relações e alianças com Movimentos 

Sociais, entendendo nós como sujeitos, como contribuir de fato para a 

Via. Garantir a participação nossa na Via, tornar espaços mais coletivos 

para dentro da entidade e para fora da entidade. Política financeira que 

garanta a participação da militância. ** 

 

54. Incentivo aos COCADAs a  vivencias com caráter introdutório durante 

a calourada e outros momentos de acordo com a realidade e necessidade 

de cada região articulando com movimentos populares. APROVADO por 

consenso 

 

55. As escolas que construíram e construirão os EIVs sistematizar as 

experiências para pensar na construção do EIV enquanto ENEBio.  

APROVADO por consenso 



- Larva (UNESP): O que é pensar no EIV enquanto entidade? 

- Kelvyn (UFS): A ideia é que as escolas esquematizem os espaços de EIVs 

para que esses acúmulos sejam repassados. 

- Anita (UFAL): Devemos pensar no EIV não só como acúmulo, mas como e a 

ENEBIO construtora do processo. 

 

56. Reforçar que os COCADAs façam planos de estudos coletivos para 

embasar as suas ações.  APROVADO por consenso 

 

57. Incentivar que os COCADAs construam os espaços de ME geral e 

também participem mais ativamente das instancias deliberativas na 

universidade. APROVADO por consenso 

 

GT 10 – Organizações Populares 

58. Criar um espaço para divulgação das relações com movimentos 

Socias, sindicatos, ONGs, dentre outros que os COCADAs mantém em 

suas escolas e que esse espaço seja dentro do site da ENEBio. 

APROVADO por consenso 

 

59. Centralizar os repasses da greve das federais no site e tirar um 

posicionamento enquanto Entidade. SUPRIMIDO 

Suprimido por já estar contemplado. 

 

GT 11 – Questão Urbana 

60. Bicicletada cultural. Indicativo das COCADAs façam bicicletadas 

culturais. APROVADO por consenso 



- Rodrigo (UFC): Esclarecimento sobre como seria esta “Bicicletada Cultural”, e 

pede supressão do ponto 63. 

- Moreno (Unesp – Rio Claro): Explica que a ideia surge com fins de que a 

bicicleta seja vista como opção de transporte e não apenas lazer 

 

61. Indicativo de que as COCADAs, que tenham em suas cidades 

fundações CASA, façam “Bio na Rua” abrangendo-as, através de uma 

construção coletiva. APROVADO por consenso 

- Humberto (UFRPE): Traz o fato de que, nem todas as escolas que possuem 

“Bio na Rua” tenha uma Fundação Casa em suas cidades. 

- Lost (UFBA): Pede esclarecimento a quem seria destinada a proposta. 

- Tai (UFRJ): Tem um manual e se propõe a socializar virtualmente. 

- 10% (Unicamp): Pede para que se atentem as propostas aprovadas, pelo fato 

de que talvez não se concretizem. 

- Mesa: Propõe que fique como indicativo. 

- Triller (Esalq): Temos que ver se o pessoal da Fundação Casa se interessa 

pela a atuação da ENEBio dentro delas. 

- Moreno (Unesp – Rio Claro): Esclarece proposta. 

- Rodrigo (UFC): Seria interessante se os COCADA’s entrassem em contato 

com movimentos sociais, para que o “Bio Na Rua” vá além das Fundações 

Casa. 

 

62. Indicativo de que o GTP Questão Ambiental discuta a questão do lixo. 

APROVADO por consenso 



- 10% (Unicamp): A questão deve ser tratada também nos ENEB’s. 

- Clorofila (UFLA): Pede para que não seja um braço, e sim, um indicativo de 

discussão apenas. 

 

63. Indicativo para as próximas Comissões Organizadoras do ENEB 

colocar o debate sobre Drogas no Encontro. Indicativo para o ENEB ter 

um GT sobre drogas. APROVADA por consenso 

- Vitão (UFU): A ideia é para que tenha um espaço de acúmulo para a 

entidade. 

- Larva (Unicamp): Pede esclarecimento sobre o que seria “garantir um 

espaço”. 

- Geovanna (UFU): Esclarece de onde vem a demanda do debate. E que as 

CO’s dos ENEB’s têm total autonomia para criar um espaço. E propõe que 

fique de indicativo para a próxima CO que seja um GT sobre o tema das 

drogas. 

- Clorofila (UFLA): é importante que alguns enebianos procurem se aprofundar 

nos temas dos GT’s, para que os mesmos não fiquem sem facilitadores 

capacitados. 

- Felipe (UFU – Pontal): Não se deve debater apenas no âmbito universitário, 

deve se analisar ela no contexto social, para que não seja algo restritos ao bem 

de quem é a favor do assunto. 

- Ganso (Unicamp): Deve-se politizar o assunto, de acordo com o modo de 

produção. Para não se atentar apenas ao usuário como oprimido. 

- Geovanna (UFU): Explica que o assunto não teria apenas uma vertente 

(usuário como o oprimido), e que isso mostra a necessidade do debate. 

- Arthur (UFU): Se sente contemplado pela fala da Geovanna. 



- Rodrigo (UFC): Retira sua proposta. 

- Reto (Unesp – Rio Claro): expõe sobre a importância de um GT para abordar 

o assunto. 

- Léo (UFSCar São Carlos): Pede para que se debata sobre a proposta. E 

propõe que fique o indicativo para a próxima CO. 

- 10%: Propõe que seja um ELO sobre drogas. Expõe de como foi o debate no 

ERA. Expõe os dois lados da discussão.  

- Moreno (Unesp – Rio Claro): Explica que a discussão é sim uma demanda da 

entidade. 

- Geovanna (UFU): Defende a ideia de Moreno. E não entende a polêmica 

sobre a aprovação do ponto, sendo ele um indicativo. E diz que sente a 

necessidade de politizar o assunto, por isso a necessidade do debate na 

entidade. 

- Clorofila (UFLA): Reforça que se existe crise na assembleia sobre o ponto, é 

porque há a necessidade do debate. Vendo que as falas estão sendo pessoais.  

Propõe que o indicativo seja de que as próximas CO’s, dentro das 

possibilidades, tente garantir um espaço para o tema. 

 

GT 12 – Comunicação e Cultura 

64. Que a ENEBIO levante a bandeira de uma internet livre 

(democratização do acesso). SUPRIMIDO 

- Álvaro (UFU): a proposta 64 não existe, ela esta diluída na 65. 

65. Que a ENEBIO construa um seminário para discutir as ferramentas de 

comunicação que a entidade tem usado (como por exemplo a internet e 

agit/prop). 



Seminário de comunicação:  

Principio 5 :Defendemos uma midia democratica, transparente, e instigadora de 

uma consiencia critica popular. Que não sirva de instrumento de dominação 

ideológica e não comercialize informações e modelos. 

Objetivo: A partir das discussões do GT 12:comunicação e cultura, o objetivo é 

construir um seminário que trabalhe sobre o acumulo da agit/prop de forma a 

melhorar as ferramentas de comunicação e divulgação da entidade 

Justificativa : A partir da experiência com as atividades do agit/prop, a 

importância do seminário de comunicação seria avaliar e sistematizar 

informações de forma à estar de acordo principio 5, visto que os atuais meios 

de comunicação não o contemplam. 

Como Fazer: Na assembleia decidiremos quem ira pegar a ferramenta e a 

partir da avaliação da Agit/prop no conebio, sera decidido como se dara a 

construção desse seminário. 

 OBS: Realizar esse seminário paralelamente com o curso de coordenadores ou 

realizar esse seminário em alguma época do ano. 

- Alváro (UFU): Esclarecimento. Há duas propostas, existir uma comissão de 

AgitProp, composta por escolas, que fariam um Seminário sobre o tema, como 

por exemplo é feito o seminário da campanha nacional. Segunda, em paralelo 

com o curso de coordenadores, exista um curso de AgitProp para esquematizar 

a apresentação dos acúmulos das escolas que compõem a comissão, no caso 

não seria um seminário, mas apenas os membros da comissão que 

participariam, socializando o acúmulo no próprio ENEB através das próprias 

intervenções. 

- Lívia (UFC): Acho complicado, é como debatemos sobre outras demandas da 

entidade, criar mais um seminário, mais um ferramenta não seria viável. Até 

porque, para o próprio seminário da campanha esta colocada a necessidade de 

se fazer mais alguns e avaliamos que não haveriam escolas para bancar. 

Tentar fazer o debate de agitação e propaganda juntamente com o debate 

político, não que esteja falando que a proposta esteja desatrelada da política, 

mas que por exemplo, seja nos moldes que foi o seminário da campanha, 

debatemos primeiro a nossa formação profissional, e depois um espaço para 



debater a agitação e propaganda encima do que havia sido apontado nos 

espaços da formação profissional. Estava olhando o princípio 5, e me lembrei 

que o pessoal da ENECOS que é da comunicação social tem um grande 

acúmulo sobre a democratização da comunicação. Salienta a importância de 

nos aproximar deles para vermos como fazer esse debate na entidade. 

- Gaúcho (UFSJ): a criação da brigada de agitprop foi debatida no GT porque 

foi o primeiro encontro que ela esteve presente. Para o pessoal que vai vir a 

fazer um ENEB, um EREB, é interessante que saibam os erros e acertos que 

eles tiveram. Mais acertos do que erros durante esse ENEB, fizeram estudos 

sobre isso, acredito que a criação de um seminário iria orientar bem a galera 

nesse sentido. 

-  Zeca (Esalq): a ideia desse seminário seria tratar os meios de comunicação 

no geral, não apenas a agitação e propaganda, na escrita talvez não esteja tão 

claro, mas a brigada de agitação e propaganda seria importante nesse 

processo porque eles já tem um acúmulo com esse trabalho, já tem algumas 

escolas pensando em puxar esse trabalho, ESALQ, UFU, UFV, já tem uma 

galera se articulando para tocar isso, a ideia que temos é o indicativo da 

realização de um seminário, que seria melhor trabalhado no CONEBio, a partir 

desse seminário veríamos como a ENEBio iria lidar com os meios de 

comunicação, mídias sociais, a própria brigada de agitprop e então a partir 

desse seminário, da formação e da instrumentalização a ENEBio verá como 

trabalhar. 

- Paulo (UFU): Explica que o seminário será construído por um militante de 

cada escola, para repasses mais amplos, e para que haja militantes mais 

comunicativos, uma coisa que não está na proposta é que a campanha 

nacional seria um tema transversal do seminário. Então o espaço seria 

aproveitado em muitos sentidos, de aprofundar a campanha nacional, debater 

as mídias alternativas, e formular sobre elas que ainda não temos um debate. 

- Lívia (UFSJ): esclarece que o que o Whatta disse é só uma “pré-sala”, que 

será decidido exatamente como tudo será no CONEBio, a partir da avaliação 



da brigada de agitação e propaganda, pois não temos como construir algo a 

partir do nada assim. 

- Humberto (UFRPE): esse ano haverá o seminário de planejamento 

estratégico, pois o CONEBio é o espaço deliberativo, que esse tema seja 

debatido no seminário de planejamento, não vai interferir em nada mas tipo, no 

seminário vai dar uma noção maior de construção, para ser referendado no 

CONEBio. 

- Lívia (UFC): Só para acrescentar na proposta, que a comissão tenha uma 

aproximação com o pessoal da ENECOS, para ver como eles debatem essa 

pauta, e sei que eles tem muito para contribuir. Para não partirmos do zero, e 

também para valorizar um pouco o que as outras executivas estão debatendo. 

Assim como nos debruçamos sobre nossas pautas específicas, outras 

executivas também fazem. Precisamos criar uma unidade no movimento, e 

saber como levar esse debate em conjunto. Para acrescentar na proposta de 

procurar o pessoal da ENECOS para ter mais elementos. 

- Whatta (UFU): Pede supressão da proposta de ser paralelo ao curso de 

coordenadores, para que a galera já esteja instrumentalizada para fazer 

agitação e propaganda já nos cursos. 

- Luba (UFBA): informa que a comissão já está pré formada. Composta por: 

Luba UFBA, Zeca ESALQ, Dudu IFRJ, Whatta UFU, Gaia UFU, Clorofila UFLA, 

Lívia UFSJ. Gaucho UFSJ, Humberto UFRPE, Clarissa UFPA, Rafael.UFU – 

Pontal. 

Proposta final: Seminário para formação e instrumentalização a respeito 

das ferramentas de comunicação. Seria construído por uma comissão 

composta por militantes de diversas escolas. A campanha nacional seria 

o tema transversal para o trabalho dessa comissão. A qual se debruçaria 

sobre o princípio 05 e pensariam novas formas de mídia.  Indicativo de 

que a comissão procure os militantes da ENECOS como fonte de acumulo 

sobre a democratização da comunicação, que é a principal pauta 



especifica tocada por essa executiva, na perspectiva de um trabalho em 

conjunto. APROVADO por consenso 

 

66. Fazer um levantamento de como é a formação do docente com relação 

a atividades de educação não formal. 

Objetivo: Avaliar a formação e a capacitação de docentes para trabalhar em 

espaços de educação não-formal, e a partir disso criarmos algo pratico, como 

por exemplo uma cartilha ou algum eixo de estudo em um gtp-educação. 

Justificativa : A partir das discussões sobre educação não formal do GT 12 

enxergamos uma deficiencia na capacitação de profissionais da educação para 

trabalhar em espaços de educação não-formal, portanto há necessidade de 

realizar um levantamento de dados para avaliar como se da essa capacitação 

de professores nas diferentes escolas para atuar nesses espaços. 

Como fazer : Realizar um levantamento de dados sobre o curriculo levando 

em consideração formação e capacitação para educação em espaços não 

formais, esse levantamento poderia ser feito pelas AR’s,e se daria de forma a 

analizar os curriculos de cada escola e entrando em contato com os 

COCADAS das mesmas.Depois de feito o levantamento se constatada a 

necessidade, faremos o repasse no ENEB, e a partir disso produziremos 

materiais para as alguma das ferramentas da enebio,como por exemplo a 

campanha nacional, GTP’s etc. 

- Alice (Unesp – Rio Preto): só uma dica para que os textos sejam bem 

escritos, se estivessem todos assim estaríamos bem avançados já. 

- Humberto (UFRPE): na parte onde está escrito como fazer, acrescentar AN, 

pois nem todas as regiões tem AR, e elas ficariam sem repasse. 

- Geovanna (UFU): a formação docente em espaços não formais, são espaços 

de formação política que fazemos fora da sala de aula, já não esta 

contemplado na proposta de os COCADAS fazerem relatos e colocar no blog 

da ENEBio? Vejo complicado colocar função para AR e AN esquecemos as 

funções que elas já tem, não acho que elas tem que centralizar isso, hoje já 

aprovamos uma proposta de fazer esses relatos, acho que só encaminha pra 

AN e ela coloca no blog. 



- Gaúcho (UFSJ): nesse ENEB ouvi uma questão, de que tem pessoas que 

fazem o TCC na comunidade, consegue muita informação, apresenta seu 

trabalho e não retorna nada para a comunidade, essa proposta pode acontecer 

como isso, ter muita informação e pouco retorno, proponho a supressão do 

ponto. 

- Larva (Unicamp): Acho que não ficou muito claro qual é o nosso objetivo com 

isso. No GT foi problematizado o seguinte, dentro da universidade,  não tem 

quem forme o professor que depois vai para a rede pública para trabalhar com 

a educação não formal. A ideia não é informação pela informação, não iremos 

usurpar dados de ninguém. A proposta é fazer um levantamento inicial, de 

como esta a educação não formal nas nossas universidades, para depois 

tentar fazer uma articulação regional e nacional, para tentar garantir algum 

espaço, disciplina na nossa grade que tenha essa discussão. Assim como 

bioética, agroecologia. Seria então um passo inicial para garantir que nós 

biólogos, professores, tenhamos na nossa formação a educação não formal 

contemplada. 

- Leonardo (UFSCar - mesa): foi colocado pela Geovanna, que não fosse papel 

da AN centralizar isso, a Caju está falando aqui, das escolas que conseguirem 

fazer esses relatos, enviem isso para a AN, e ela fique de colocar isso no 

blog.Contempla? 

- Lumi (UFRRJ): Acha que o ponto não esta contemplado, pois em nossa 

discussão, talvez fosse pego os currículos na internet, porque as universidades 

disponibilizam, mas a questão não é só isso, tínhamos que até mesmo ter essa 

conversa com os COCADAS, porque você vai chegar la assim, e até tenha 

uma disciplina, uma extensão, ou alguma coisa que diga que supre essa 

necessidade, mas de fato não tem porque o professor é ruim ou qualquer 

coisa. E a ideia é sistematizar, porque se cada um for mandar pro blog, imagina 

como não vai ficar complicado, se as ARs conversarem, já conseguimos 

sistematizar melhor e mandar algo pronto de nossa região. E a sugestão é as 

AR’s sistematizem para que fique algo melhor definido. 



- Léo (UFSCar): Coloca que a sistematização é complexa, vendo a grande 

carga das AR’s. Propõe que alguém se disponha a sistematizar o acumulo, se 

ninguém se colocar, que façamos o que a Caju falou, de as escolas mandarem 

as informações para a AN, ela colocaria no blog e as escolas ficariam de fazer 

suas próprias avaliações. 

- Larva (Unicamp): me convenci de que fica muito trabalho para as ARs e AN, e 

de que se temos a tecnologia a nossa favor vamos usá-la. Interessante que as 

escolas consigam colocar como está a educação não formal nos currículos, 

mas que então ampliemos nossa proposta,  de garantir a educação não formal 

nos nossos currículos de alguma maneira. E ai tem que mudar o texto.  

- Zeca (Esalq): quanto ao uso do blog, já vi alguns absurdos nessa assembleia, 

se cada escola for colocar o seu relato la, o blog vai virar um monte de post 

curtos e desconexos, ele não é um banco de dados, temos que pensar melhor 

isso. 

- Geovanna (UFU): esclarece que a ideia é de haja uma aba, para a 

socialização desde acumulo feito pelos COCADA’s, separado por temáticas. 

- Triller (Esalq): tenho um dúvida, eu particularmente, não vejo como a nossa 

universidade, que é um espaço formal, garanta, no seu espaço formal, um 

espaço não formal de educação. Existe alguma escola que já tem isso? 

- Ricardo (Unesp – Rio Claro): da exemplo de atividade de formação não formal 

em sua universidade. 

- Léo (UFSCar): para encaminharmos, que as escolas que já tem algum 

acumulo garantam isso no blog, não significa também que todo mundo tem que 

fazer, podemos encaminhar isso tranquilamente. 

- Larva (Unicamp): essa sistematização de ideias vem para garantir coisa que a 

anos a ENEBio vem tentando garantir, disciplinas que não temos e 

gostaríamos de ter. Como as escolas vão garantir isso, pensamos nesse passo 

a passo, depois do levantamento de dados, levamos para os conselhos de 

curso, para os COCADAS, para que possam debater. 



Fazer um levantamento de como é a formação do docente com relação a 

atividades de educação não formal e que essa discussão seja garantida 

no curriculo. O relato poderia ser feito no blog, e não precisa ser feito 

pelas AR´s e AN ´s. 

 

Propostas das Escolas 

67. Reuniões virtuais encaminhativas e que acontecem quando alguma 

escola propõe na lista, com justificativa e dar um período de tempo para 

as demais escolas se programarem. Não devem ser formativas e de 

repasses (sendo que estes podem ser feitos por email) Encaminhado pro 

CONEBio 

 

68. Via Campesina – avançar na proposta de fazermos parte da Via. Que 

tenha um GD ou GT que garanta uma discussão sobre os movimentos 

sociais e sobre a Via Campesina, para que encaminhemos a proposta. 

SUPRIMIDO 

 

69. Pedido de carta de apoio ao movimento do bandejão, do coletivo da 

UEFS. APROVADO por consenso 

 

Reavaliação do ATO 

- Lis (UFV): Marcamos uma reunião com o comando local de greve, dos alunos 

e dos professores. Os professores analisaram que a radicalização seria 

necessário para sua mobilização, o que não convergiu totalmente com o nosso 

ato, desta forma a comissão resolveu expor a vocês a problemática. Prezamos 

pelo protagonismo do ME. 



- Arthur (UFU): Fizemos o convite (como informado), os professores 

ponderaram dizendo que é complicado não pautar suas reivindicações.  

- Geovanna (UFU): É complicado os professores  colocarem sua limitação, uma 

vez que o ato é nosso, desta forma suprimimos sua participação na greve. 

- Karol (UFRJ): Já decidimos que as nossas pautas abraçarão as dos 

professores, desta forma a postura deles vai de encontro com a nossa 

colocação. 

- Gevanna (UFU): Nem a comissão entrou em consenso então precisamos 

encaminhar 

- Luã: Aconteceu que os professores apresentaram sua linha política, a 

divergência foi acerca do enfrentamento a governo, uma vez que a entidade 

não definiu essa linha. 

- Paulo (UFU): O ato é um processo pedagógico, o nosso protagonismo é 

fundamental. 

- Anita (UFAL): Estamos em um momento de greve precisamos entender nosso 

processo, seria contraditória a nossa omissão. Devido ao nosso tempo seria 

inviável reavalia em plena circunstancia.  

- Tiagão (UFLA): Não temos debates na base sobre o assunto, precisamos 

avaliar o processo, pois a participação dos trabalhadores pode ser pequena.  

- Carol (UFRJ): Não estamos deixando de tratar nenhuma pauta, pois estamos 

tratando da educação e outros setores podem encampar essa luta também, 

não vejo esse posicionamento como atropelamento.  

- Meco (UEPG): Qual o desperdício que teremos a presença dos professores, 

isso não prejudica os nosso ato e não interfere na nossa pauta.  

- Geovanna (UFU): Na minha fala anterior não quis dizer que temos medo de 

criticar o governo. Porem o caráter de o ato ser alterado nesse momento é 



muito negativo, não contempla todo mundo. Temos que pensar na construção 

coletiva do ato.  

- Jedi (UFSCar): Tivemos dois pré-atos, o processo foi desgastante, temos 

divergências em muitos pontos, acredito que não seja a hora de debatermos 

isso, pelo adiantado da hora, algumas pessoas não estão contempladas com 

alguns posicionamentos políticos dos professores, não há consenso.  

- Arthur (UFU): O posicionamento dos estudantes do comando local foi de que 

suas pautas seriam abrangidas no ato, podemos manter nossa pauta e eles 

escolhem se devem o não compor o ato.  

Aprovado por consenso: iremos fazer uma conversa com os dois 

comandos explicando a situação, de que não iremos acrescentar 

nenhuma pauta, se eles quiserem compor irão compor, se não quiserem 

não irão compor. 

 

Sucessão de Ferramentas da ENEBio: 

 

GTP Educação/Universidade: -  

GTP Meio Ambiente: Indicativo Sergipe (UFS e UNIT) 

GTP Arquivo Histórico:  

GTP Agroecologia: Unicamp 

GTP Gênero e Sexualidade: UFC e UNESP Rio Claro 

 

Curso Nacional de Formação Política da Biologia: UNESP São Vicente 

 

CFPBios: 

Nordeste: UFAL e UFES 

Sudeste: Esalq e UNESP Rio Claro 

Sul: 

Centro-Oeste: 

 

AR:  

Nordeste: 

Sudeste: UFRJ, Esalq 



Sul: 

Centro-Oeste: 

Norte: UFPA 

 

AN: UFLA, Sergipe (UFS e UNIT) 

 

COREBio 

NO: 

NE: UFBA 

CO: 

SUL: 

SE: Unifal 

 

CONEBio: UFMT 

 

ENCONTROS: 

EREB´s: 

SE: UFSJ 

NE:  

NO: 

SUL: Maquiné- RS (UFRGS) 

CO: 

 

ENEB: UFSCar São Carlos 

 

 

Fim da Noite! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profissão de fé 

Sim, sim, por mais machucado e fodido que a gente possa estar, sempre 

é possível encontrar contemporâneos em qualquer lugar do tempo e 

compatriotas em qualquer lugar do mundo. E sempre que isso acontece, 

e enquanto isso dura, a gente tem a sorte de sentir que é algo na infinita 

solidão do universo: alguma coisa a mais que uma ridícula partícula de 

pó, alguma coisa além de um momentinho fugaz. 

[Eduardo Galeano] 

 


