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Repasse das escolas 

Cerro Largo - UFFS 

No ano de 2015/2016 a escola de Cerro Largo foi Coordenação Nacional da FEAB. Durante 

esse período, por trancarem o curso, acabaram realizando poucas atividades na sua escola, 

comprometendo a articulação dessa com a região sul e do próprio grupo  

No 59º CONEA assumiram a Coordenação Regional 1, mas não conseguiram realizar nenhuma 

passada até o momento porque estiveram no “front” da reorganização do DCE do campus que 

exigiu muita dedicação e tempo do grupo. Estão compondo o DA da agronomia e, agora, o DCE 

do campus. 

Já estão programando um planejamento interno da escola para auxiliar na mobilização para as 

atividades da FEAB, sobretudo para o CONEA.  

A universidade tem sofrido um grande corte grande do orçamento, comprometendo a 

articulação e mobilização para os espaços da FEAB.8 

 

Frederico Westphalen – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM): 

O campus esta completando 10 anos e a FEAB esta organizada desde 2009. A partir daí 

assumiram duas CN‟s e, por isso, houve pouca mobilização interna na escola estando, inclusive, 

fora do diretório acadêmico do curso. A extensão universitária dentro do curso é muito 

defasada, sendo secundarizada em detrimento do ensino e pesquisa. O pouco da extensão quem 

realiza é o grupo PET.  

Muitos estudantes são oriundos da agricultura familiar e tem contato direto com os movimentos 

sociais do campo. A partir do momento que entra na agronomia, sem haver um embate, acabam 

se distanciando dos debates com os movimentos sociais e aproximado a universidade com 

empresas regionais. 

A estratégia tem sido aglomerar mais pessoas através de debates como extensão universitária, 

agricultura familiar, desenvolvimento rural, etc., porque são debates que os estudantes gostam, 

mas  

Rio do sul – Instituto Federal Catarinense (IFC): 

MAtematica física, ciência da computação, agronomia e pedagogia. A agronomia iniciou no ano 

de 2016, ingressando 35 por ano. Foi fundado em 2009. É um instituto pequeno, mas que 

contem três unidades dispersas, dificultando a organização dos estudantes 

Iniciou um movimento de fundar o DCE, repassaram para o Rodrigo a papelada e ele está 

encaminhando isso. 



Não estão participando do CA, mas matem contato e auxiliam na organização dos eventos. 

Organizaram a semana acadêmica com resultados positivos. Teve uma mesa de egressos onde 

As pesquisas realizadas no IFC são voltadas, quase que exclusivamente, para o currículo Lattes, 

a extensão é deixada de lado 

O Instituto, de modo geral, acaba reproduzindo a lógica das grandes propriedades em seu ensino 

e pesquisa, mesmo que majoritariamente, no entorno do Instituto seja composto por pequenos 

agricultores. 

O curso técnico ocupou a escola, foi a primeira escola ocupada nesse último período de 

ocupações. A segunda ocupação tem sido muito mais organizada, desenvolvendo as atividades 

dos horários de aula e formações durante a noite. O técnico está mais bem organizado porque 

muitos estudantes que estudam lá não está lá exclusivamente pelo técnico, havendo, portanto, 

sujeitos que após se formarem no técnico querem trabalhar em outras áreas, já na agronomia a 

maioria dos estudantes pensam em trablahr em grandes empresas e etc, que os próprios 

estudantes, TAE‟s e docentes. 

Ressaltaram que mesmo sendo um curso voltado para o agronegócio e com restrições, por parte 

dos estudantes, para conversar sobre outros assuntos há possibilidades reais de fundar um grupo 

da FEAB lá e trazer debates mais relacionados ao curso.  

Santa Maria: 

Nos últimos anos conseguimos compor duas CN, uma em 2011/2012 e outra em 2014/2015. 

Voltamos para santa maria para rearticular a escola, porque sempre que ocorre isso a escola fica 

desguardada. Por isso no ano passado ficamos voltados para organizar a feab aqui em SM, 

pegando apenas o NTP de HeC. 

Realizamos, no dia 3 de dezembro uma feirinha dos contaminados no dia internacional contra os 

agrotóxicos e uma palestra sobre o tema, da construção dos EIV, realizamos um planejamento 

das atividades do ano de 2015, realizando 2x por mês cinedebates sobre diversos temas, no abril 

vermelho realizamos uma feirinha orgânica em conjunto com o mst e após um debate sobre o 

PAA, reforma agrária e agricultura orgânica. Disputamos o DCE. Enviamos 9 pessoas para 

fortaleza. Nos colocamos como comissão organizadora do 60 CONEA e dos 45 anos de FEAB. 

Desde então estamos realizando reuniões semanais e 2 planejamentos sobre nossa atuação e 

organização para o CONEA. 

Participam do DA, realizaram a semana da calourada, a semana acadêmica. Articulação com a 

ABEEF.  

 

Conjuntura  

Estamos vivendo, após o golpe que ocorreu no país, uma destruição do patrimônio público 

brasileiro, dos direitos sociais que foram conquistados no decorrer da história através de muita 

luta pela classe trabalhadora e uma destruição da vida, na medida em que estas medidas 

impostas pelo atual governo golpista atacam diretamente a vida humana. 

O pano de fundo de que baliza todos esses acontecimentos é o modo de produção e reprodução 

da vida da humanidade: o capitalismo. Apesar de estar em um dos seus estágios mais 

desenvolvidos o capitalismo está, concomitante, em sua maior crise.  

A acumulação do capitalismo tem ocorrido em função da globalização e da centralização do 

capital internacional, através de grandes empresas multinacionais.  



A crise do capitalismo hoje, não é considerada escasses, mas sim a grande superconcentração de 

riquezas nas mãos de poucos. 

Em decerrência dessa crise tivemos politicas de austeridade na maior parte dos países, 

reduzindo direitos trabalhistas e sociais, intervenções do Estado dando segurança aos bancos e 

grandes corporações e empresas, queda da hegemonia das potencias imperialistas, 

principalmente dos EUA, fazendo com que esse imprima uma postura propositiva para 

assegurar sua condição de potencia mundial.  

Aumento de setores de extrema direita, fascistas, reacionários. 

Tentativas da esquerda de se reorganizar, principalmente como ferramentas de resistência, 

frente a ofensiva da extrema direita.  

 

América Latina:  

A américa latina a partir da década de 80 foi permeada por duas disputas centrais que tecem a 

política a nível de continente, uma de ter uma integração autônoma e outra da subordinação dos 

EUA, em linhas gerais.  

De 98 a 2008 nós tivemos vitórias importantes desse setor que defendeu a integração autônoma, 

considerando setores progressistas, ou seja, nos encontrávamos num momento de ofensiva 

política.  

E, que embora com suas diferenças, tem várias semelhanças, são governos anti colonialismo e 

anti imperialistas. Governos que melhoraram a vida do povo, mas que que carregaram consigo 

suas contradições internas. 

De 2009 a 2015 vivemos um momento em que inicia um equilíbrio de forças, uma vez que a 

partir de 2009 não conseguimos conquistar mais nenhum governo para a esquerda, nem mesmo 

a direita conseguiu para si, com exceção do Paraguai 

De 2015 até hoje é possível visualizar uma tentativa de retomada da ofensiva da direita, com 

inicio pelas eleições na argentina, ganha o parlamento na Venezuela e quase ganah as eleições 

no brasil, conquistando, portanto, governos importantes na américa latina. E a esquerda segue 

na defensiva, tentando manter o que tinha. 

A própria crise do k coloca para a burguesia uma necessidade de tentar conquistar o governo 

desses países, ou sej,a partem para a ofensiva 

No brasil vivemos mais de uma década de governo progressista (lula dilma), com diversas 

contradições internas, sobretudo a partir das concessões programáticas grandes, não realizando 

reformas estruturais como a reforma agrária, tributária, etc. não alterando na estrutura a vida do 

povo. 

Em 2015 uma parcela expressiva e majoritária da classe trabalhadora fica desconfiada e passa a 

não apior mais o governo. Isso ocorre principalmente pelas contradições (governo de coalisão) e 

porque sua vida começou a piorar (aumentou o desemprego, reduziu o poder de compra da 

população subalterna, ) principalmente após as medidas antipopulares. 

A classe trabalhadora passa a olhar com desconfiança para o governo, a mídia tem papel 

fundamental a partir da criminalização dos movimentos sociais e por fim há aquele mega show 

de horrores que temos no congresso nacional no dia 17 de março.  



Afinal de contas, porque a direita não esperou até 2018 para ganhar as eleições? Porque há uma 

ansiedade muito grande de implementar de forma imediata e rápida o programa neoliberal, e 

esse propósito, mesmo com todas as conceções que haviam sido feitas era um propósito 

imncompativel com um governo progressista.  

O fundamental é que o golpe não surge a partir dos erros cometidos pelos governos lula e dilma, 

mas dim pelos acertos que inviabilizavam o projeto político neoliberal da direita. 

 

PEC 241 – é o congelamento dos recursos primários (educação, transporte, saúde), ouseja, não 

pode investir mais que a inflação. É um retrocesso porque se hoje investimos 28% do PIB para 

os recursos primários, daqui 20 anos reduziremos pela metade essa fatia.  

Hoje 44,93% do PIB é para pagar a dívida pública. No brasil não existe déficit com os recursos 

primários, ou seja, arrecadamos mais do que gastamos nessa faixa (saúde, educação, 

previdência, etc).  

 

PL ou PEC 204 – em linhas gerais essa PEC autoriza transformar dinheiro público em dinheiro 

privado. É um canal de  transmissão do recurso público para investidores, para o privado.  

Atravpes disso são criadas as estatais independentes, essas empresas emitem títulos fiscais e 

esses títulos são vendidos para investidores que compram com um desconto muito grande, ou 

seja, 10 mil compra por 6 mil e o juro desses título é muito alto e no cálculo final esses 

investidores vão receber mais daquilo que pagam para a empresa, Isso ocorreu em minas gerais, 

em SP e isso é ilegal segundo a constituição e a lei de responsabilidade fiscal. 

 

Quais são as tentavias da burguesia: a primeira delas é tentar colocar na ordem do dia, de 

maneira muito rápida, seu programa. A segunda é implementar rapidamente esse programa com 

respaldo da população, por isso, a mídia como importante ferramenta. Outro ponto importante é 

legitimar o golpe e aí residem duas questões recentes das ultimas duas semanas que é a 

exaltação do moro com a prisão do cunha, mas é preciso olhar isso com muita cautela porque o 

cunha ser preso apenas agora com um espetáculo midiático exaltando a lava jato e o segio moro 

é, no mínimo, para nos deixar desconfiado. E essa é uma tentativa de legitimar o golpe. 

Outra forma de legitimar o golpe é através das eleições municipais. A esquerda como um todo 

teve uma redução muito grande nesse processo eleitoral, concomitante a isso nós nunca 

havíamos tido uma votação tão expressiva de brancos e nulos e abstenções. Em BH 38% dos 

eleitores não votaram em nenhuma candidatura para prefeito. Em POA o numero de abstenções, 

brancos e nulos foi maior que o candidato que venceu na votação do primeiro turno.  

Isso demonstra que todas as vezes que o povo não vai para a urna quem acaba perdendo é a 

esquerda. E através disso há uma lição que temos que tirar daí que é o porque termos tivemos 

tantos votos nulos e etc.  

Partidos de direita foram os que mais cresceram nessas eleições.  

O que fazer diante desse cenário? 

Cabe a nós construir processos de resistência, agora, para fazer isso é preciso dialogar com a 

ampla parcela da classe trabalhadora. Precisamos recuperar, encantar novamente, organizar as 

amplas parcelas da classe trabalhadora para a resistência, resistência só acontece com massa, 

com gente na rua organizada e mobilizada. 



Fortalecer as iniciativas de resistência. Estamos, infelizmente, em um momento de defensiva.  

A médio prazo é preciso criar as condições para retomar a ofensiva política. Construir uma 

unidade com os setores progressistas, de esquerda, etc. Ainda que com nossas diferenças, ou nos 

abraçamos ou morremos juntos.  

E é preciso reconstruir um programa de disputa de poder para o país. O que queremos 

apresentar para sair dessa crise internacional de uma forma que contemple as lutas e as 

transforma~çoes necessárias para a classe trabalhadora.  

Queremos transformar as condições de vida da classe trabalhaldora nos marcos do capitalismo? 

Ou Queremos transformar as condições de vida da classe trabalhaldora e superar o capitalismo e 

construir uma outra sociedade sem dominção, exploração e opressão de classe? Se essa for a 

escolha precisamos dialogar com as condições reais de vida da classe trabalhadora e apresentar 

propostas concretas alicerçado a um programa que venha ao encontro de e ruptura desse sistema 

e da sociedade que está aí.  

Precisamos convencer a maioria da população do nosso programa. 

A crise de representatividade não é de agora. Essa não é exclusivamente uma questão de 

método, mas sim de política, ou seja do que iremos dialogar. E uma questão central é a partir do 

lócus em que estamos inseridos, ou seja, dialogaremos com os estudantes a partir de problemas 

reais que estes enfrentam no dia-a-dia, realizando a conexão entre as pautas específicas das 

pautas gerais da sociedade.  

 

Balanço da FEAB  

Debater sobre as questões que cercam a FEAB, não passa apenas por fazer uma 

análise atual da federação, mas também, refletir sobre todo o processo que se dá na 

trajetória da FEAB. 

1 – Importância histórica da FEAB 

2 – Conjuntura do ME da AGRO 

3 – Desafios colocados p/ a FEAB 

  A história da FEAB mostra que, já atuamos de maneira concreta e decisiva em 

diversas conquistas para campo, a luta pela reforma agrária, por produção de alimentos 

saudáveis, pela reformulação dos currículos da Agronomia, também pela maneira crítica 

de se pensar o campo. Mas a luta da FEAB não se dá apenas num processo exclusivo e 

isolado, a FEAB, fazendo parte da via campesina, mostra que, além de ser protagonista 

em várias pautas do ME geral, também atua conjunta com diversos movimentos sociais 

do campo. Desta forma, a FEAB participa de maneira decisiva também, em vários 

debates que cercam a formação profissional e o modelo de produção do campo, fazendo 

debates estratégicos e incisivos na luta por uma sociedade mais justa. Alguns dos 

debates tradicionais que a federação traz em sua trajetória é o debate da Agroecologia, 

formação profissional, modelo de produção, uso abusivo de agrotóxicos, combate as 

opressões. Além disso, a FEAB já mostrou sua capacidade de ter uma militância que 

não mede esforços para lutar pelos seus direitos e pelo que acreditam como modelo 

justo de sociedade.  



 Vemos atualmente, um momento extremamente difícil para a nossa federação, 

como mencionado anteriormente, a FEAB foi decisiva e importante na luta pelos 

direitos sociais e o modelo de produção que acreditamos, mas hoje ela se encontra num 

momento crítico, de desarticulação política e com uma militância que já não acredita 

tanto na força que a federação tem de disputar a sociedade e mudar o modelo de 

produção no campo. Percebemos que o perfil dos estudantes de Agronomia, esteja 

passando por um processo de mudança, e isto de certa forma está impactando 

significativamente a militância da FEAB. Quando na década de 80-90, a grande maioria 

dos estudantes de Agronomia se identificava com o campo e acabava por procurar a 

Agronomia para de se certa forma incidir na realidade Agrária que os circundavam, 

foram anos que a FEAB teve a maior articulação estudantil para travar lutas pelo projeto 

que acreditamos. Nos últimos anos, os militantes da FEAB não se identificam com o 

curso que fazem, e procuram a FEAB como maneira de fugir da estrutura que o curso 

representa. Mas se aproximando da federação com esse propósito, acabam por não 

entrar na FEAB porque discordam da estrutura do curso e querem que a FEAB seja a 

ferramenta para a mudança, mas pelo contrário, procuram a federação para sair do meio 

em que se encontram. A FEAB não deve ser uma ferramenta de projeto individual, e 

sim, um projeto de construção coletiva. 

 Contudo, um debate atual que cerca a FEAB, é a descrença dos estudantes na 

nossa federação, ao invés de sermos vistos como uma entidade que pode mudar as 

estruturas do curso e fazer um debate produtivo sobre alternativas de produção, somos 

vistos com „maus olhos‟ pela grande maioria dos centros. A pergunta que surge é: 

Porque deixamos de ser vistos como entidade de representação dos estudantes? Porque 

a FEAB e as escolas não conseguem fomentar os debates que cercam o cotidiano do 

curso e oferecer mudanças nos pontos em que discordamos? A questão que circunda o 

debate, é tanto um problema estrutural, quanto um grave problema de militância que 

deixou de procurar soluções para os problemas que nos cercam e também deixaram de 

acreditar na força que a nossa federação possui, e a força de mudança, querendo ou não, 

está comprovado no nosso processo histórico. 

Os desafios que temos atualmente são enormes, mas vislumbramos um horizonte 

aberto para erguer nossa bandeira e mostrar o que defendemos. Não devemos medir 

esforços para lutar pelo projeto que acreditamos. Percebemos que já passou da hora de 

ocupar os espaços do curso de Agronomia, de retomarmos os DA‟s, de utilizar a 

extensão para dialogar com os estudantes. Desta forma, devemos pensar em atividades 

que atraiam os estudantes, pois se somos a representação máxima desses, é fundamental 

saber como atrair estas pessoas, acredita-se que a maneira de se fazer isso, é disputando 

a base com debates que os aproximem. Entretanto, não devemos ceder aos debates 

conservadores que permeiam o nosso curso, reforçando a necessidade da Reforma 

Agrária, a produção de alimentos saudáveis, a luta pela democratização do campo e 

disputa pela Universidade que acreditamos. 

 

 

 



Espaço de Opressões  

Helena e Marjana 

Como interfere o fato do gênero não ser abordado nas aulas? Geralmente a parte prática 

das aulas acabam sendo feitas por meninos enquanto as meninas ficam anotando ou 

observando, em caso de laboratório também, sendo a mulher ser vista como a pessoa 

mais organizada e mais metódica em lugares fechados, acabam sendo focadas por 

trabalhos repetitivos e de rotina. Sendo assim, a mulher no meio acadêmico nunca tem a 

mesma oportunidade do homem que estão no mesmo grau de formação. Exemplo disso 

é o fato dos cursos de mestrado e doutorado ter a maioria de mulheres. Portanto porque 

o mercado do trabalho ainda prioriza homens no lugar das mulheres? 

A Agronomia ainda é uma área vista como um ambiente masculino e estritamente para 

homens. Consequência disso é a pouca participação das mulheres nas aulas causado 

pelo medo e pelo ambiente ser carregado por esse estigma machista perpetuado pelos 

professores e os próprios estudantes homens. Em contrapartida hoje, mais do que nunca, 

hão mulheres participando do meio acadêmico e principalmente dos cursos da área 

rural. 

A opressão é condição para a existência do capitalismo. A opressão é estrutural e 

construída historicamente. A partir da agricultura e do começo da concepção de capital 

(posse: terra) começou a marcação da divisão do trabalho. Com o passar do tempo a 

sociedade veio se moldando, mas aumentando sempre mais a divisão de gênero e o 

papel da mulher e do homem dentro das várias engrenagens da história, principalmente 

no mercado de trabalho. Ter mulheres como mão de obra mais barata do que os homens 

e ainda como agentes que irão praticar o trabalho de “casa” (que permite a continuação 

do homem no mercado) de graça e internalizado como uma atividade normal.  

O machismo é uma construção cultural e não algo natural. Assim como ter a noção de 

que homens são o centro das atividades e da vida das próprias mulheres. 

O racismo além de ser estrutural no capitalismo, dentro da universidade é 

institucionalizado. A depender da forma que tu for fazer parte dessa sociedade a carga 

de opressão que vai sofrer vai ser diferente. Se tu fores uma mulher negra, realidade da 

maior parte das mulheres da sociedade brasileira, serás refém dos trabalhos mais 

precários, dos salários mais baixos e da jornada dupla de trabalho.  

No campo também esse modelo é forte e algumas vezes mais acentuado que na cidade. 

Quem aborda tarefas cotidianas são as mulheres da família, mesmo assim, quem leva o 

mérito da propriedade e responde juridicamente à posse da terra é o homem. Muitas 

vezes o homem bate na mulher. 

(Quando falamos de feminismo, é bom entender que hão vários tipos de feminismo. É 

importante entender que a nossa luta vai depender da realidade de cada uma de nós, esse 

fator várias vezes entra em contramão do debate da luta de classes e do capitalismo. Por 

exemplo para uma mulher branca não se arrumar, e não apelar para a depilação é 

revolucionário enquanto para uma mulher negra estar arrumada é oposto ao estereótipo 

da mulher negra da favela). 



A universidade irá refletir aspectos da sociedade que se encontra fora dela. É gritante a 

diferença entre homens e mulheres dependendo da área. Na educação hão maior parte 

de mulheres enquanto nas áreas das engenharias os homens ocupam a maior parte das 

vagas. Da mesma maneira não temos aula com professores e professoras negras. Isso 

acaba não proporcionando uma referência e uma identidade aos e ás alunas negras. Por 

isso os coletivos e as organizações estudantis ou de estudo desempenham um papel 

incrivelmente importante. São os espaços onde iremos conversar, compartilhar e 

formular a respeito do que ocorre no ambiente acadêmico. 

O aumento do feminicidio e da violência contra a mulher não é à toa. É diretamente 

ligado à conjuntura. Com o aumento do neoliberalismo e o golpe no Brasil os ataques à 

figura da presidente Dilma e os retrocessos representados pela figura do Cunha e a 

bancada evangélica. Também é noto o governo Temer que começou com uma marca de 

recatada par a própria esposa e pela constituição de um ministério sem nenhuma mulher. 

No Norte do Brasil há uma participação das mulheres nos movimentos estudantis e 

neste caso na FEAB, do que no Sul do país. Os grupos têm maioria de mulheres, mas 

mesmo assim elas não protagonizam os espaços e os processos. A importância das 

ciências sociais para a transformação social é crucial, por isso mesmo que em momento 

de cortes e de um governo de direita, as áreas afetadas são exatamente as das ciências 

sociais, podendo pressionar a manutenção do sistema que continua se repercutindo 

baseado nas opressões.  

Outro exemplo do machismo dentro das salas de aulas, é que quando uma mulher 

apresenta uma proposta ou defende seu ponto de vista, é tratada com agressiva, como 

estressada, alterada ou abusada. Isso é também um jeito de continuar defendendo o fato 

de que o lugar da mulher é no silêncio, falando baixo e abaixando a cabeça enquanto o 

papel decisivo e determinado é desempenhado por homens. Outro exemplo, muito 

presente nos espaços de militância, é quando a proposta de uma mulher é ignorada ou 

não levada em consideração, mas na hora em que um companheiro homem apresenta a 

mesma idêntica proposta é levada a sério e debatida.  

O racismo se repercute no nosso dicionário também, portanto usar e internar palavras 

como claro, esclarecer são atribuídas a algo bom enquanto “escurecer” é relacionado a 

algo negativo. 

O feminismo é uma luta das mulheres e, portanto, protagonizada por elas. Porém para 

conseguir romper o sistema patriarcal e acabar com opressões contra mulheres, 

mulheres negras, homens negros e LGBT‟s perpassa para a construção e desconstrução 

dos homens também.  

Caráter do evento e público alvo 

Público alvo: (colocar características destes estudantes que irão participar do congresso), 

elementos para o debate. 

 Jovens do meio urbano já fazem parte em grande quantidade do curso. 

 Afastamento dos debates políticos,   

 Filhos de pequenos agricultores,  

 Aumento de mulheres no curso, 

 Diferenças regionais, 



 Democratização do acesso ao curso, tende-se a mudar um pouco o perfil, sendo um 

público que vem com a demanda por assistência estudantil, 

 Predominância do conservadorismo dentro a massa das e dos estudantes, 

 Predomina no curso filhas e filhos da classe,  

 Por que fazer agronomia? – Qual a atuação das pessoas que estão no curso, voltar, 

trabalho terceirizado,   

 Diversidade de interesses no curso,  

 Depende das escolas e os interesses da galera, sobre se envolver com mais atividades 

para além das disciplinas,  

 Os que acreditam na produtividade --- produzir um bom currículo, os meios para da 

universidade, onde o ambiente condiciona o enfoque que o pessoal da, nas áreas de 

ensino pesquisa e extensão 

 Trazer um público mais novo – calouros... 

 Crescido o número de gente que concilia estudo e trabalhos, seja em turnos noturnos ou 

diurnos, para além ainda cresce o número de cursos noturnos principalmente nas 

privadas, 

 Divisão das áreas do conhecimento,   

 Caráter corporativo do curso,  

 Inserção dentro do curso de indígenas e comunidades tradicionais, (qual o pessoal que 

está dentro do curso?) Depende da universidade e a suas políticas, também tem 

aumentado destes estudantes (indígena) 

 Perfil dos indivíduos que estão no curso varia conforme a região, ou seja, o ambiente 

condiciona o caráter do curso e dos estudantes, 

 

Dos elementos que surgiram, travasse o debate referente ao público alvo, onde temos 

elementos que se destacam como o público mais urbano do curso, aumento do número 

de mulheres no curso, a relação pesquisa, ensino e extensão, as escolas focam na 

política e falta diálogo com o resto do curso, pensar de uma maneira mais concreta, 

quais os perfil de pessoas que podem vir no congresso e como estes sujeitos podem se 

comportar no CONEA, envolvimento do debate de ciência e a vinculação a 

apresentação de trabalhos. 

Estudantes novos, talhadores, meio rural e urbano , mulheres e a diversidade 

sexual, povos indígenas e povos tradicionais,   

Caráter ---  

A conjuntura pode definir o que se dará até o congresso 

O contingente de participantes no congresso se dará conforme o trabalho de base,  

Um caráter representativo que a questões de como conseguiremos trazer mais pessoas 

principalmente referente as questões financeiras. 

Como podemos fazer que o CONEA seja massivo... e o compromisso do pessoal e das 

escolas, outro caráter é o formativo.  

Cumprir a função de plantar sementes para a construção coletiva da federação e que 

corra atrás das necessidades. 

Outro ponto a se destacar é a questão das históricas.  



 

O congresso deve possuir um carater massivo, formativo e deliberativo. Para além 

devemos congregar os debates que perpassam o ensino pesquisa extensão, e desta 

maneira desenvolver esta integração com a apresentação e socialização de trabalhos e 

experiências desenvolvidas. 

*questões do frio  

 

TEMATICA  

 

PROPOSTA C.O  Debates políticos, é a grande ênfase dos encontros da 

FEAB hoje, viemos trazer uma reflexão encima de que o debate da FEAB deve 

estar entorno do curso e os anseios das e dos estudante de agronomia,  

O grande foco dos cursos em agronomia é a questões de aumentar os lucros, e 

além disso aumentar os índices de produtividades.  

Trazer os debates da profissão, da técnica, e além disso o ensino agrícola do 

país.  

PLENARIA  Trazer os diferentes tipos de agricultura, as questões das 

responsabilidades profissionais,  

Trazer os debates políticos transversalmente aos painéis, e ainda trazer a crítica 

como também a construção de alternativas que existem hoje.   

Trazer uma alternativa, linkando o debate histórico da feab, e os debates que 

ocorreram  

Elementos para debate  

 Olhar p/futuro 

 Agronomia para além da produção  

 Nova agricultura / agronomia 

 Agronomia além da sala 

 Agronomia de verdade  

 Universidade existe formação profissional? 

 Alternativas para problemas atuais da agricultura  

 Uma nova agronomia para uma nova agricultura  

 Evolução da agronomia  

 O papel dos estudantes na evolução da agronomia  

 

Conteúdos  

Painéis 1º -  

QUE TIPO DE PROFISSIONAL ESTÁ SENDO FORMADO HJ? 

Formação profissional – as consequências do modelo agrícola atual; 

   - Nossa formação profissional e o modelo; 

   - Crítica a formação profissional e apontar f.p. que queremos 

Foco no profissional 



Painéis 2º- 

“MODELO DA ESTRUTURA AGRÁRIA HOJE PRINCIPALMENTE ”   

  - Diferença entre agricultura familiar e patronal  

  - Trazer aspectos econômicos, produtivos, ambientais e sociais em uma 

análise da estrutura do campo. 

  -  

Foco na estrutura agraria 

OBS: Trazer as questões da reforma agrária, popular e democrática. 

 Aprofundar em um painel paralelo  

 

PAINEL 3º  

      “TRAZER ALTERNATIVAS DE AGRICULTURAS MOSTRANDO A 

REALIDADE “ 

  - mostrar que não apena modelos de alternativas de agricultura e sim uma 

realidade. 

  - mostrar um pouco das diferentes agriculturas  

  - mostrar dados econômicos “a viabilidade” trazer um ou dois modelos. 

/importância técnica ---  

  - agronomia p/ isso 

Debater agricultura. 

OBS: momento de falta alguma reflexão da universidade, trazer a reflexão de ensino 

pesquisa e extensão, o  que fazer depois e como se organizar. 

NOME (Edite) 

 Painel dos 45 anos fazer o link de se organizar e mudar UNIVERSIDADE 

 

Fazer um fechamento da necessidade de organização, trabalhar o tema da educação e 

disputa da universidade ser transversal aos outros espaços. 

Estudantes na mesa do congresso, para ver como trabalhar na visão dos estudantes. Nos 

painéis principais, (1º, 3º) 

 

Programação 

5 dias – realização em 5 dias, a falta de espaços, (LGBT e Negritude/ auto-organização) 

sensibilização no CONEA, e resto de como trabalhar,  

Gt PNEB – trabalhar com os textos antes e foi trazer o debate prévio. 



Caderno de deliberação – lançar cedo (inicio do semestre anterior ou CONEA) CO 

garante, porém serem inscritos pelas escolas da FEAB que estão nos NTP vinculados as 

bandeiras, os que estão ausentes a CO garante com a participação e contribuições de 

escolas voluntarias. PNEB aprovar os cadernos. 

 Início de março –  

CO organiza o caderno, 1 mês antes da PNEB 

Tenham as deliberações da PNEB, e um caderno de deliberações bases. 

Gênero – trazer o debate em cima da atuação dentro das universidades e na atuação no 

mercado de trabalho – profissionais que atuam no campo como também o movimento 

de mulheres do campo, como também fazer o link transversal dos outros debates da 

federação. 

Apresentação escolas –  

Painéis paralelos – tentar fazer em duas rodadas para contemplar mais assunto e 

formações  

Inverter paneis GT PNEB, e painéis paralelos  

Auto-organização – colocar os debates, ou não, tarefa histórica --- com fazer avançar o 

debate.  

Proposta –  

Utilização do turno do 5 dia Negritude e LGBT, as auto-organização durante os dias 

para fazer os debates (1,2 e 3) garantir vários espaços durante o dia para reuniões.  

 

Atos – questão pedagógica –  

Apresentação de trabalhos -  tratar de forma cuidadosa para  

45 anos ser em uma mostra durante todo o congresso  

  4 dia a noite espaço do combate as opressões 

 

 

Curso de Coordenadores 

- Definir quem deve participar?  

- Qual o papel do curso de coordenadores? 

Definição: Os coordenadores tem a função de auxiliar na coordenação dos espaços, 

dando apoio a C.O e contribuindo com o decorrer do CONEA. Pessoas com maior 

tempo de militância, possuem um acúmulo maior para o debate e possuem experiência 

para auxiliar na articulação dos espaços.  



 O curso de coordenadores também possui o papel pedagógico de formação para 

as pessoas que não possuem tanto tempo de militância. Então o papel dos 

coordenadores além de coordenar os grupos, é agitar a galera para os espaços. É 

importante que seja um curso para formação do pessoal e também para esclarecer o 

papel de coordenar um espaço. 

Tempo do curso: 3 dias 

Quem: Militantes novos e velhos 

Papel: Dois dias de formação e um para integração dos coordenadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FACILITADORES, PAINÉIS PARALELOS E OFICINAS  

Tentar duas pessoas por mesa 

PAINEL I: 1) Valdo José Cavalett; 2) Marcelo Miná Dias; 1) Elisa Guaraná; 

Estudantes; 2) Coordenador Agro UFRGS (magnólia) 

PAINEL II: 1) Neumann; Benedito; Serviço Social (ufsm); 2)Leonildes Medeiros; 

Cecilia; 1) Sonia Bergamasso; 2) Ulisses (Erechim) 

PAINEL III: Benedito; Cooptec; Romulo João de Barba; Centro ecológico; Cetap; 2) 

Evandro; Djalma Neuri; 1) Caporal; Juã; CAIP; Fernanda (uffs); Vera (Araquari); 

Marilia (Trabalha com Caporal) 

PAINEL Gênero: Ju (cooptec); Naira (erexim); 2) Jana Betto; Salete (CETAP); 1) 

Cecília (emater).  

Painel: Opressões: Quilombolas; Profissionais, ONG‟s; Marcelo Rauber; Eidran; 

Reginete Bispo  

Encaminhamento: Escrever carta proposta sobre o caráter 



OFICINA 

Homeopatia: Emater 

Controle Biológica 

Agro Energia 

Plantas Medicinais 

SAFIS 

Aquaporina 

Compostagem e Vermicultura 

Plantas Medicinais 

Bioconstrução 

 Bonsai 

Transgênicos 

PANCS 

 

Painel Paralelo 

Assistência Estudantil 

Políticas Públicas 

Movimento Estudantil e Universidade 

Sindicalismo Rural 

Permacultura 

Questão Indígena 

Agricultura Urbana 

Movimentos Sociais 

Saúde do agricultor - Adriana Santa C. 

Segurança Alimentar 

Uso Sustentável do Solo 

Certificação Orgânica (ecovida- cecília) 

CREA (podem dar grana) 

Ética Profissional 

Transição Agroecológica (CPT) 

Niederle 

 

 

TEMA:  

1) A importância da conservação do conhecimento tradicional na agricultura para a 

formação do engenheiro agrônomo 

2) Educação, estudante, universidade como agentes de mudança na agricultura 

3) Uma nova Agronomia, para uma nova Agricultura 

4) Outra Agricultura é possível 

5) O papel do estudante de Agronomia 

6) Formação Profissional 

7) O papel do estudante de Agronomia: A formação profissional necessária! 

8) O papel do eng. Agrônomo na transformação do meio rural 

 

 

 


