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Sobre a política de comunicação da FEAB 

Entendemos que as políticas de comunicação da FEAB são centrais, tanto no 

sentido de dialogarmos massivamente com os/as estudantes de Agronomia e 

com a população em geral, quanto no sentido de fortalecermos os canais 

internos de comunicação da militância organizada da FEAB. 

Neste sentido visualizamos a necessidade de revitalizar os canais de 

comunicação de nossa Federação. Para isso, estamos levando a cabo as 

seguintes estratégias: 

 Revitalização do Blog: foram atualizadas as informações e alteradas as 

imagens. Estamos procurando fazer com que o blog fique dinâmico e esteja 

sendo constantemente alimentado com informações e reportagens. 

Solicitamos as escolas que façam repasse das atividades 

desempenhadas a nível local e enviem para postarmos no blog; 

 Informativo da CN: entendemos que a militância da FEAB precisa ter a 

oportunidade de saber mais o que está acontecendo a nível nacional e nas 

demais escolas. Além disso, queremos fazer uma gestão participativa. Por isso, 

estamos fazendo constantes repasses no blog sobre as atividades 

desempenhadas e sistematizaremos um informativo da CN com certa 

periodicidade; 

 Revista da FEAB: aliando a necessidade de fortalecer políticas de 

comunicação e formulação, estaremos lançando a revista da FEAB. Esta 

revista contará com textos de opinão de militantes e intelectuais da esquerda 

sobre diversos assuntos que envolvem nossas pautas diárias. A primeira 

edição da revista será lançada no mês de novembro e, num primeiro momento, 

teremos sua circulação em meios digitais. Estaremos buscando viabilizar sua 

impressão e avaliando que periodicidade se darão suas edições; 
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 Lista de emails: atualizamos os contatos na lista, inserindo os novos 

militantes e buscando fazer com que a lista de emails, ao lado do grupo do 

facebook, seja um dos canais de comunicação interna do dia a dia; 

 Fortalecimento dos mecanismos de identidade das/dos estudantes com 

a FEAB: este é um ponto que sempre foi muito importante, por isso estamos 

procurando produzir uma série de materiais, como cartazes, panfletos e 

adesivos, que ressaltam a imagem da FEAB e propagandeiem nossa 

Federação nas universidades; 

Contamos com a colaboração dos/das militantes da FEAB no sentido de 

compartilhar infomações, fazer repasse das atividades desempenhadas, 

pensar novas estratégias de comunicação e fazer as atividades e as opiniões 

da FEAB alcançarem massivamente as/os estudantes. 

 

Coordenação Nacional da FEAB 
Gestão 2014/2015 

Sou estudante de Agronomia, sou FEAB! 
06 de outubro de 2014. 


