
Relatoria da Assembleia final do XXIII Encontro Regional dos Estudantes 

de Biologia – Sudeste 

 

Aos 10 de junho de 2012, no campus Gragoatá da Universidade Federal Fluminense, localizado 

na cidade de Niteroi, no Rio de Janeiro, foi realizada a Assembleia Final do Encontro Regional 

de Estudantes de Biologia, composta por estudantes participantes do Encontro. 

A Assembleia deu-se início às 8h e 53min, com mesa composta por Tiagão (da Universidade 

Federal de Lavras) e Triller (da ESALQ). 

Num primeiro momento, abrir-se-ão informes, a serem relatados a seguir: 

Tiagão (Lavras), informou sobre a ocorrência do ENEB, de 13 a 20 de Julho. Data do Interbio 

2013, para dia 30 de Maio. Indicativo de data do EFEB (Encontro Fluminense de Biologia), 20 a 

23 de Abril 

Seguidamente falou-se sobre a proposta de horários durante o almoço e teto da Assembleia , 

entraram as pautas específicas dos GD, lendo-as como um todo. Seguida de inclusão de pautas 

individuais, a primeira sendo maior inclusão da questão racial dentro dos encontros. 

Sem mais inclusões de pauta por hora, passou-se a discutir as pautas especificamente. A 

começar pelo GD de questão de gênero e Sexualidade, cuja pauta primeira é: “Espaço de auto-

organização de mulheres na programação do EREB seguinte”. Bart (UFRJ) disse que é 

complicado colocar uma atividade específica desse assunto, independentemente da temática 

do Encontro, mas que poderia acontecer de forma mais auto-organizada mesmo, num ELO por 

exemplo. Clorofila disse que, além do espaço para mulheres, também deveria ter um espaço 

para que os homens possam discutir o assunto, e similarmente avançar no debate de gênero e 

sexualidade. Formalizando a proposta do Bart, de que se fossem criados ELO específicos para 

cada um desses debates. Explicou que esse tipo de debate foi iniciado anteriormente, e que 

pode atrapalhar a organização dos espaços do encontro. Clorofila (UFLA) defende que os 

debates que tem acontecido durante os encontros estão sendo muito procurados, mostrando 

que a Entidade demanda espaços desse tipo, dizendo que o planejamento, sabendo da 

existência desse tipo de atividade, não atropela outras atividades. Juliana (de Minas?) ressalta 

a importância desse tipo de espaço, mas que a forma e como se dará a atividade, poderia ser 

resolvido no COREBio, no momento apropriado. Cirrose(USP.SP) disse que achava 

problemático que houvesse distinção de sexo ou gênero numa atividade desse tipo. Derek (?) 

contextualizou esse método, dizendo que é importante que as mulheres tenham espaço para 

poder falar, sem se sentirem oprimidas de qualquer forma. Clorofila volta a dizer que existem 

alguns espaços dentro da grade, como GD, em que ambos os sexos/gêneros se incluem, mas 

que o espaço de auto-organização deve acontecer também. Minigótica (UFRJ) propôs que 

houvesse um indicativo de espaço de auto-organização de mulheres na programação dos 

EREB, bem como um espaço de formação sobre questões ligadas a gênero para os homens, 

concomitante ao espaço de mulheres. 



Outra proposta do mesmo gênero foi de a criação de uma vivência ligada a temática de 

gênero e diversidade sexual na programação do próximo EREB, respeitando as condições a 

que a Comissão Organizadora e disponibilidade da cidade sede. 

Como terceira proposta desse GD, a proposta de que se haja ao invés de um GD de gênero e 

sexualidade, sejam feitas dois GD separados, um sobre gênero e outro sobre sexualidade, cada 

um desses especificamente. Clorofila explana que dessa forma há uma possibilidade de 

aprofundar mais nas discussões e assim dar maior acúmulo para a própria ENEBio. Pitu disse 

que há o problema que esse tipo de discussão (além de raça) está muito associada, e que a 

fragmentação nos GD pode ser prejudicial na compreensão holística das opressões sociais. 

Potter questiona a grande quantidade de atividades dentro dos encontros, dadas as outras 

propostas antecessoras a essa, se o debate já não seria contemplado, ainda mais pelo tempo 

que o Encontro dispõe. Postter disse que seria possível que o tema de um próximo Encontro 

seja Gênero e Sexualidade. Luiz (Viçosa) disse que, uma vez que há demanda, pode-se sim 

abrir mais espaços para tal; além disso, disse que é ruim indicar para uma escola sede o tema 

para o Encontro, mas que seja mais respeitada a vontade da Comissão Organizada. Jedi reforça 

que não precisa ser o tema dO próximo encontro, mas de UM próximo Encontro, e que a 

Escola sede possa pensar com carinho a respeito. Clorofila disse que, já que há demanda, não 

vê porque não fazer os dois GD. Além disso, cabem aos facilitadores ajudar a interseção dos 

assuntos, para compreensão melhor dos processos de opressão. Por fim, consensuou-se que 

haverá dois GD, um específico para cada um dos temas Gênero e Sexualidade e que poderá ser 

tema de um próximo encontro. 

No GD do ENEB Viçosa, consensuou-se que os blogs e sites dos diversos COCADA serão 

colocados no blog da Entidade (www.blabla.com). Além disso, foi proposto no GD a criação de 

uma Secretaria de Comunicação da Entidade. Explicou-se que seria também interessante que 

as diversas escolas, enquanto a secretaria não está pensada metodologicamente, mantivessem 

seus meios de comunicação atualizados, para que os estudantes (ou não) soubessem o que 

acontece atualizadamente nas escolas de biologia do Sudeste, ao menos. 

No GD de Feira de Santana, foi proposto o reforço a importância das escolas trabalharem a 

campanha nacional o máximo possível, e a longo prazo se inserir e pressionar os órgãos de 

educação brasileiros (MEC, secretaria da educação, entre outros), que fora aprovada 

consensualmente. 

No GD do Código Florestal, foi proposto e aprovado que os COCADA continuem discutindo o 

assunto. Também foi proposto que se dê ênfase à temática do Código Florestal em trabalhos 

de extensão e outras atividades (por exemplo durante os Bios na Rua), desmistificando e 

trazendo à sociedade civil quais as implicações das alterações do mesmo e divulgar as notícias 

e trabalhos referentes ao tema a população, de acordo com o planejamento de cada 

instituição. 

 No GD do EREB de Ribeirão, foi proposto que, para garantir um trabalho de base mais efetivo 

anterior o encontro, fossem elaborados materiais a serem enviados previamente. Postter disse 

que também é função de pré-EREB o início de um acúmulo dos encontristas que vierem. Jedi 

disse que é importante salientar de quem seria a responsabilidade da criação desses materiais. 

Bart propôs que fossem elaborados pela CO e pelas AR, e rodado com dinheiro do fundo. Jedi 



propôs que o envio fosse feito por meios digitais, e cada escola usasse desse material digital 

para imprimi-los, caso quisessem. DDI (Viçosa) disse que o material explicativo poderia ser 

mandado para os inscritos no momento da inscrição, mesmo de forma digital. Bart disse que 

há escolas que não poderiam divulgar esse material, e que nesse caso, a Entidade deveria 

ajudar a levar o material ao maior número de estudantes. DDI diz que deve se encontrar meios 

de incentivar os estudantes a lerem, quando o material estiver disponível. Bart endossa que a 

Entidade ajude os COCADA que não puderem rodar o material. Quanto ao envio, se para as 

escolas, ou para os inscritos, DDI diz que ambas as formas podem ser utilizadas e 

complementadas. Juliana (Mackenzie) diz que existem outras formas de preparação préEREB, 

como rodas de conversa, discussões ou outros meios, seriam mais efetivos que envio de 

materiais escritos, como textos. Jedi problematiza deliberações sobre os préencontros, já que 

é um trabalho das entidades de base, que é complicado prever-se a realidade e conjuntura de 

cada uma das escolas e que, dever-se-ia, para tanto superar este ponto. A proposta final fica 

assim redigida: Garantir maior mobilização e preparação pra o encontro por meio da 

elaboração e envio prévio às escolas (e inscritos) de material explicativo sobre o que é o EREB 

e a ENEBio e suas ferramentas e outros temas abrangentes, os objetivos do encontro e o tema 

apresentado no ano. Envio este por meio eletrônico e a elaboração será feita pela CO e AR. 

No mesmo GD, foi proposta a criação de um “apadrinhamento” de calouros de EREB, com o 

objetivo de difundir melhor as idéias dos encontros e suprir as demandas de informação, a fim 

de que os padrinhos se comprometam a estarem sempre sanando dúvidas e tentando tornar 

mais claras e simples as informações apresentadas aos calouros. Mentira (UFF) disse que não 

deve ser uma coisa ‘rígida’, por ser ruim para ambas as partes. A idéia é que seja algo mais 

informal. Clorofila disse que a estrutura pensada já existe, que são os mutirões e 

coordenadores. Disse que é possível se repensar espaços do curso de coordenadores para 

melhorar essas funções que podem estar mais problemáticas, mas disse que como 

coordenador, sentiu que essa poderia ser uma função do coordenador, e que esse 

coordenador poderia servir como esse ‘padrinho’. KiuBio disse que seria complicado a 

metodologia, e que essas coisas seriam contempladas pelo trabalho de base das escolas e que 

isso suprimiria a ‘demanda’. Bart disse que é ruim se dar como prerrogativa que o trabalho de 

base funcione, e que uma nova ‘ferramenta’ seria interessante; disse também que o 

coordenador já tem outras funções e que não conseguiria dar uma maior proximidade entre 

seus coordenados para auxiliá-los. Nesse sentido, um sistema de apadrinhamento poderia ser 

um extra bem vindo. Pitu, endossou a ludicidade e informalidade da atividade, que poderia ser 

muito proveitoso, somando às ações já feitas.  Minigótica propôs uma metodologia, de cartaz, 

em que os bixos perdidos se inscreveriam, e veteranos poderiam auxiliá-los a partir da 

listagem. Mentira fala sobre o curso de coordenadores que, apesar de tentar englobar uma 

série de assuntos, é denso demais para mais um espaço de formação. Disse que a novidade 

não precisa ser de forma alguma engessada, nem necessariamente deveria ser a cargo da CO. 

Clorofila disse que poderia ser problemático que os padrinhos não seriam homogeneamente 

preparados para suprir as demandas dos bixos, e nesse sentido, talvez fosse até necessária a 

criação de um curso de formação de padrinhos. Bart disse que a novidade ajudaria a trazer as 

pessoas inclusive para o espaço. Ana (Sorocaba), ressaltou a ludicidade do apadrinhamento e 

que seria de uma forma de apropriação inclusive de veteranos dos espaços e da entidade 

mesmo entre os veteranos. Clorofila pede um endosso do caráter de incentivo da participação 



dos espaços do Encontro. Postter (Sorocaba) propõe um varal da troca de conhecimentos, em 

que os inscritos se disporiam em ensinar atividades e outras coisas e tal. Geisha pergunta se 

esse tipo de espaço não estaria contemplado nos ELO e oficinas. Por fim, consensou-se na 

criação de um sistema de apadrinhameto de calouros do EREB, com o objetivo de difundir 

melhor as idéias dos encontros, suprir as demandas de informação e incentivar a maior 

participação nos espaços, por meio do compromentimento dos padrinhos de estarem sempre 

sanando dúvidas e tentando tornar mais claras e simples as informações apresentadas aos 

calouros. 

No GD de sustentabilidade e desenvolvimento, foi proposto a criação de um grupo de 

conceituação de sustentabilidade. Postter disse que o grupo estaria contemplado num GD.  

 10 teve algum ENEB que a galera discutiu essa conceituação e não entendeu a necessidade de 

se criar um grupo para isso. 

Clorofila: Temos uma ferramenta para acumulo na entidade (GTP) e muitas vezes a esco,a que 

pega um não tem um norte. Propoe o indicativo de que a discussão no GTP abarque essa 

conceituação. 

Juliana: Sustentabilidade não existe no nosso sistema e ele não existe nesse sistema. 

Mini-gótica: Muitas vezes achamos que nossa visão é única e temos que olhar os dois lados da 

moeda. Ter algo que possamos fazer um debate multilateral é importante. 

Jedi problematiza que está complicado acumular na entidade entre os encontros, nesse 

sentido, o EREB de Sorocaba já teria dado um acúmulo suficiente para a entidade. Giovanna 

disse que neste EREB, não tinha sido nada conclusivo. Propôs que seria pensando no GTP 

(portanto deve ser visto no CONEBIO!!), mas que um GD poderia sim ser pensado novamente, 

já que há uma demanda para isso, indicando-se para o próximo EREB. Dalmas complementa, 

dizendo que sustentabilidade é um termo abstrato, e que é e continuará sendo discutido. 

Assim, um GD não seria suficiente para esgotar o debate. Por outro lado, defende que poderia 

acontecer um ELO que contemplasse esse tipo de discussão, especialmente pensando que é 

possível que eles não cheguem a nenhuma conclusão. Clorofila diz que seria bom que o 

acúmulo realmente fosse mantido, mas existindo a demanda, ela deve ser contemplada. Disse 

que já existe uma ferramenta, no caso o GTP, para que as discussões fossem registradas o 

acúmulo se mantivesse, assim não se deveria criar uma nova estrutura.  Foi esclarecido que a 

discussão poderia ser contemplada em GTP já existentes como Meio Ambiente e/ou 

Agroecologia. 

Ainda no tema, foi esclarecida por Flaflá a proposta inicial, que seria a criação de um grupo 

que construísse um conceito de sustentabilidade, diferente do conceito que é atualmente mais 

apresentado. Disse que o grupo atuaria para tornar o processo de conceituação mais 

rapidamente e poderia tornar o conceito como mais fixo com o qual trabalhar. Jedi disse que 

poderia ser encaminhado para um GTP, mas trouxe a preocupação de engessar a Comissão 

Organizadora, por criação de uma série de GD e outros espaços nos Encontros. Postter disse 

que a discussão precisa ser feito num nível nacional finalmente, portanto que se indicasse para 

um GD de ENEB. Giovanna propõe dois indicativos, de trabalhar a sustentabilidade no GTP 



como indicativo para a escola que pegar, por exemplo Meio Ambiente, e de criação de GD no 

próximo Encontro. Bart resgata a idéia original de criação de um grupo de conceituação (e que, 

portanto não seria um GTP, por não ser um grupo de discussão) com caráter temporário. 

Clorofila reforça que esse tipo de atividade é prevista dentro do caráter do GTP, indicando 

para a escola que pegar o GTP. Mentira esclarece que o GTP é permanente, mas não tem 

temática permanente, portanto o tema “sustentabilidade”, incluindo a sua conceituação pode 

ser sugerido para a escola que pegar o GTP. SPC  reforça o que fora dito pela Mentira. Peralta 

diz que pode surgir um grupo livre para conceituar a sustentabilidade, e trazer para o próximo 

EREB a conceituação, a ser referendada, por exemplo, pela próxima Assembleia Regional. Jedi 

disse que não faz sentido deliberar por um grupo livre (mas que ele seja feito pelas pessoas 

interessadas ^.-).  Dez% diz que o GTP Agroecologia já tem um conceito de sustentabilidade, e 

que portanto a conceituação diferente noutro GTP (como Meio Ambiente) pode fazer com que 

o conceito seja duplo. Pensando nisso, Postter propõe que isso seja feito, portanto, pelo GTP 

Meio Ambiente somente. Clorofila questiona se a “criação” de um grupo livre não contempla o 

debate demandado, e que portanto não seria necessário que o GTP debatesse isso.  Ainda 

assim, foi deliberado que se indicasse o trabalhar o conceito de sustentabilidade nos GTP Meio 

Ambiente e /ou Agroecologia. 

Nova proposta, de que seja criado um movimento de propaganda para bombardear sementes. 

Postter explicou rapidamente a idéia de esferas de solo e sementes (bolinhas de sementes) e 

que a ENEBio organizasse um “mutirão” de confecção de bolinhas de semente e um dia 

específico para se espalhar essas bolinhas de sementes. Pitu contextualiza que esse tipo de 

atividade de ‘bombardeamento’ já acontece em outras cidades, da Europa por exemplo, mas 

isso poderia ser complementado por outro tipo de atividades, como plantações de mudas, 

horas etc. Dez% disse que essa idéia deve ser feita de forma mais livre (e portanto não faria 

sentido também deliberar sobre isso), mas que os detentores da técnica a espalhasse para as 

outras pessoas que tenham interesse e atuassem dessa forma. 

Outra proposta, foi a implementação e estimulação de vivências de agroecologia, como 

alimento da sustentabilidade, como já tem sido feito.Mas como já tem sido feito, não 

precisaria ser deliberado isso. Postter defende que as vivências servem como incentivos para 

existência de grupos de agroecologia nas diferentes escolas. 

Propôs-se que o “Bio na Rua” nacional seja mais freqüente também. Mentira indicou que a 

data mais indicada seria o mais próximo do dia do biólogo (3/9). Tai divulgou a página do 

Facebook com a temática do Bio na Rua. Por fim, a redação final é : Incentivar que mais escolas 

construam o “”Bio na Rua” nacional (03 de Setembro, no dia do Biólogo). 

Propôs-se que fossem adicionadas lutas urbanas nas pautas da Entidade, dando apoio a grupos 

urbanos. Dez% pergunta quais são os “grupos urbanos”, dando alguns exemplos de atos que a 

Entidade deve mesmo se inserir. Potter diz que a proposta já estaria descrita nas cartas de 

princípios. Com base nessa inserção, a proposta (nem referendada pelas pessoas do GD) será 

suprimida. 

Como início das propostas pessoais, houve a proposta de inclusão do debate sobre raça e etnia 

na programação do EREB, aprovado consensualmente. 



Propôs-se também a elaboração de metodologias mais efetivas para educação ambiental. Por 

falta de esclarecimentos, a proposta fora suprimida. 

Com isso, findaram-se as propostas. =D 

O pessoal de Botucatu apareceu e indicou o Encontro Paulista de Estudantes de Biologia, EPEB, 

com indicativo de data para o dia 12 de Outubro, em Botucatu mesmo. Ainda não definiu-se 

tema ainda, mas pensa-se sobre como é a formação do biólogo, com caráter do encontro mais 

próximo de como fora o EREB Botucatu, bastante elogiado segundo a escola falante. 

Seguindo a Assembleia, devem ser definidas as estruturas para o Sudeste, como as AR (MG-ES, 

SP e RJ), COREBio, CFPBio e EREB. Com isso, pediu-se que as escolas se prontifiquem a assumir 

a instância. Para esclarecer, a gestão da AR se inicia e finda no COREBio. 

ESALQ  se prontifica a se manter como AR São Paulo. 

SPC diz que a UFRJ se prontifica a manter-se como Articulação Regional pelo Rio de Janeiro. 

Baiana, pela UFLA também se prontifica a manter-se como Articulação Regional pelo eixo 

Minas-EspíritoSanto. 

Similarmente, a UFLA também se prontifica a organizar o próximo COREBio. 

ESALQ se prontifica a organizar o CFPBio, pedindo uma ajuda para a UNESP Rio Claro 

Por fim, o próximo Encontro Regional de Estudantes de Biologia deve ser organizado pela 

Universidade Federal de São João. Mostraram-se bastante animados e ansiosos pela 

construção do Encontro. Desejo aqui boa sorte à nova C.O. =] 

Unicamp se mostra a fim de pegar o GTP de Agroecologia, a ser definido no ENEB 

O último ponto a ser discutido será a Avaliação do Encontro, a ser resolvido após o almoço, às 

14h. 

USP SP se mostra a fim de pegar o GTP Arquivo Histórico, a ser definido no ENEB. 

 

Relatoria Maçakreixo: 

AVALIAÇÃO: 

 

 A avaliação será feita através de 3 pontos principais – Estrutural, Metodológico e 

Político, e será feita por escolas. 

ESALQ: 

-Estrutural: Muito boa, alojamentos, banheiros, anfiteatro OK. Única falha que apontamos foi a 

não precaução em caso de chuvas. Sinalização dos espaços ficou a desejar, foi confuso 

encontrar alguns espaços. 



- Político: Fez falta algum tempo livre na grade, e faltou tempo trabalho dentro da grade, o 

evento saiu um pouco do foco do tema proposto, e faltou um pouco de conexão entre os 

espaços. As mesas foram bastante proveitosas, porém fugiram um pouco do tema inicial 

proposto. 

- Metodológico: Houve um despreparo por parte d@s facilitador@s das vivências. 

E.L.O. de Homofobia foi mencionado como muito bom. 

USP SP: Ponderações gerais, para a próxima C.O. do EREB e para o COREBIo: 

Acreditamos que a grade deve ter mais espaços livres. @s facilitador@s dos G.D.s e Vivências 

comumente não se encontram totalmente preparad@s, pensar na possibilidade de convocar 

facilitador@s não biólog@s, e se programar para uma boa preparação d@s facilitador@s. 

Acreditamos que as mesas devem apresentar um caráter multilateral. 

UFRJ: Não sentamos para fechar a avaliação. 

-Estrutura: Foi muito prejudicial não ter um banheiro próximo à cultural. O fato do banho ser 

longe, foi algo ruim e faltou segurança no caminho até os vestiários. Culturais muito boas. 

Faltou muita falta um local físico para os mutirões se reunirem visto o caos da chuva e a não 

utilização de alguns prédios. 

- Metodológico: Vivências cumpriram com a função de trazer o debate e reflexão, elogiamos a 

1 hora livre após o almoço. 

- Político: Alguns G.D.s não cumpriram seus objetivos, alguns G.D.s foram meros repasses e 

históricos sobre o evento, os G.D.s foram pouco “amarrados” não cumprindo integralmente 

com o tema proposto para o evento. Faltou um resgate de fato das posições tiradas pela 

ENEBIo durante os encontros passados. Indicativo das escolas lerem as relatorias das 

assembléias do EREB passado. 

UFSCar Sorocaba: O pessoal novo estava bem perdido durante o encontro. As culturais não 

foram tão integradoras quanto as de Sorocaba, não foram tod@s que participaram do 

mutirão, faltou um lugar fixo para o encontro dos mutirões, talvez isso tenha dificultado a 

articulação dos mesmos. O alojamento ficou um pouco longe dos outros e dos espaços, porém 

havia bastante espaço livre, limpeza muito boa. C.O. agiu rapidamente para resolver o 

problema das barracas em relação às chuvas caóticas. Também acreditamos que o evento 

tenha saído um pouco do foco. 

UNESP Rio Claro:  

- Estrutural: Muito bom, limpeza muito boa, C.O. resolveu os pepinos não programados de 

maneira ágil e adequada. 

- Metodológico: Infelizmente despreparo d@s facilitadores das vivências. Os títulos dos G.D.s 

foram bastante confusos, deixamos a proposta de que no site exista uma síntese dos G.D.s e 

colocar relatorias e atas dos encontros na internet. Espaço MEBIo não cumpriu com os 

objetivos e devemos repensar sua metodologia. 



Lêonidas (UFRJ): Acredito que o meu G.D. cumpriu muito com seus objetivos, podíamos levar 

esse tipo de temática para outros encontros. Não conseguimos um contraste na mesa, e 

devemos tentar organizar as mesas de maneira multilateral. 

UFRURALRJ:  

- Estrutural: Ótima, problema do banheiro e falta de água na cultural, bandejão muito bom, 

faltou espaço físico e fixo para os mutirões. 

Viçosa (Luis): Não nos reunimos enquanto coletivo, mas farei uma avaliação pessoal: 

Elogio a tod@s pela participação de tod@s durante os espaços, mutirões não só física, mas 

participando ativamente nas discussões e etc...E temos que lembrar que quem constrói a 

ENEBIo somos nós, logo, a participação de tod@s é fundamental para o bom andamento do 

curso e construção coletiva de nossa Entidade. Durante o encontro tivemos a oportunidade de 

nos encontrar com pessoas que escreveram a história da ENEBIo e agora é nosso papel 

continuar a escrever a sua história. 

Piqueno (Botucatu): Estou contemplado por praticamente tudo que foi dito aqui, e agradeço à 

C.O. pelo encontro que motivou juntamente com a AR a realização do EPEB pela UNESP 

Botucatu. 

Mutirão ROCK ES: (Geovanna e SPC): Acreditamos que deva existir um texto básico sobre o 

Método Josué de Castro na página de inscrição para a realização de bons PRÉ-EREBS nas 

escolas. 

IFRJ: Não nos reunimos, mas sobre o site do EREB desse ano estava um pouco vazio e vago, 

faltando informações importantes. 

Fabinha (Sorocaba): Fui contemplada por praticamente tudo aqui mencionado, acho que 

fugimos um pouco do foco, mas foi muito rico e ajudou muito nas nossas dúvidas, é sempre 

importante resgatas a história da ENEBIo, uma vez que sempre temos novas pessoas nos 

encontros. Parabenizo a tod@s envolvidos com a realização do evento. 

Tagore (UFRJ): Fui facilitadora de um G.D. e pensando no tema proposto pelo EREB foi 

bastante difícil amarrar o tema do encontro de um modo geral. 

Bart (UFRJ): Esse é o meu último encontro e deixo aqui um desejo de boa sorte a tod@s aqui 

presentes e agradeço a todos esses grupos que durante esses 4 anos exerceram um grande 

papel na minha vida. E deixo aqui um forte abraço e agradecimentos à UFF, pela ótima 

realização desse encontro.  

Carol (UFF): Agradeço a todas as falas e avaliações, e tod@s pela força durante os problemas 

encontrados durante o encontro. 

Mentira (UFF): Agradeço a tod@s que estão aqui, agradeço às ARs pela construção do Curso 

de coordenador@s e por toda a força. E apesar de toda a correria e ações, se não houvessem 

encontristas de nada valeria o esforço. As amizades aqui geradas são muito fortes e as 



considero muito importantes para a minha vida. E gostaria muito de agradecer pessoalmente o 

Loló. 

Menor (UFF): Não vou me despedir por que ainda irei pros encontros, mas já agradeço a 

tod@s aqui presentes, e o encontro foi muito bom para fortalecer o nosso D.A. A união que 

criamos aqui é muito maior do que tudo que pode existir. Deixo aqui um agradecimento 

especial ao pessoal do Rio de Janeiro, da UFRJ. A união do Rio é mais que tudo. 

*Várias colocações pessoais aqui não relatadas* 

Nati (UFLA): UFLA não se reuniu, mas trago aqui meus apontamentos: 

- Metodologia: Acredito que avançamos no espaço MEBIo, porém este, ainda continua um 

desafio, pois é muito difícil trazermos a clareza sobre a ENEBIo para os encontristas, 

principalmente @s nov@s. 

- Político: Vivências muito boas e cumpriram com sua intencionalidade, avalio que avançamos 

bastante em nosso debate de gênero e sexualidade. 

- Estrutura: Em todo o encontro queima o chuveiro, e acho que a C.O. deve ficar atenta às 

resistências dos chuveiros, deixando algumas resistências de reserva por exemplo. 

Juliana: Fui contemplada pela maioria das falas, sou a única representante de minha 

universidade particular, temos um papel social muito importante, fazemos parte do todo, e 

devemos construir o todo. 

 *Várias colocações pessoais aqui não relatadas*  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


