
 

 

 
Federação de Estudantes de Agronomia do Brasil – FEAB 

Plenária de Superintendências – PS 

Juazeiro – BA 

 

CONVOCATÓRIA 

A Coordenação Nacional da FEAB (UFCa – Universidade Federal do 

Cariri - Crato/CE) junto a escola sede e Coordenação Regional 8 (UNEB – 

Universidade do Estado da Bahia – Juazeiro/BA), convoca todas as escolas da 

FEAB a participarem de nossa Plenária de Superintendência - PS a se realizar na 

data de 01 a 03 de novembro de 2013. 

A Plenária de Superintendência é de caráter representativo e deliberativo 

onde planejaremos as próximas atividades a serem realizadas pela Federação.  

Para isso é de fundamental importância a socialização dos planejamentos 

das instâncias (Coordenação Nacional, Coordenação Regional, Comissões 

Organizadoras, NTPs), adequando-os aos encaminhamentos das Deliberações 

do 56° CONEA (sendo importante que as escolas leiam as deliberações que 

serão lançadas em breve), a fim de construirmos nossa agenda nos próximos 

períodos.  

Ressaltamos que no 56° CONEA algumas instâncias de nossa Federação 

ficaram em aberto, são elas: NTP de Ciência e Tecnologia; o NTP de Juventude, 

Cultura, Valores, Raça e Etnia; NTP de Biomas; CO do Encontro Regional 

Centro Oeste; CR 4. Faz-se necessário que existam escolas dispostas a 

assumirem essas instâncias visto que são de grande importância para a 

continuidade da luta popular de nossa Federação. 

Para nossa plenária solicitamos a contribuição de R$ 20,00 de cada 

estudante que venha a Juazeiro, esta terá como finalidade o custeio da 

alimentação durante o encontro. Pedimos também aos companheiros e 

companheiras que tragam seus kits militantes (roupa de cama, colchonete, 

material de higiene pessoal, etc.), disposição, muita alegria para juntos 

construirmos nossa PS.  

 

Programação: 

 01/11 02/11 03/11 

Manhã Análise de 
conjuntura 

ME geral Planejamento e 
Encaminhamentos 

Tarde Plenária das 
mulheres 

Internacionalismo Planejamento e 
Encaminhamentos 

Noite Campanhas Repasse das 
Escolas 

Pega o beco! 



OBS: Informações de como chegar ao local onde será realizada a PS, serão 

divulgadas em breve. 

 

Contatos: 

Juliana - (88) 9633-3669 – TIM  

Alyne – (88) 9713-2907 – TIM 

Piu – (74) 9111-2822 – TIM 

 

 

Coordenação Nacional 2013/2014 

Crato - CE / UFCa 

Universidade do Estado da Bahia - UNEB Juazeiro/Escola Sede 

 

 

“Como sou pouco e sei pouco,  

faço o pouco que me cabe me doando por inteiro.” 


