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Esclarecimento da mudança da escola sede do XV ERA Nordeste 

 

É com grande satisfação que, após um ótimo seminário de construção coletiva do XV ERA 

Nordeste, vimos compartilhar com o conjunto da Federação dos Estudantes de Agronomia do 

Brasil os motivos pelos quais a escola sede do encontro passa a ser a escola de Agroecologia da 

UFPB Campus Bananeiras – PB. 

Conforme a escola da FEAB Areia enfatizou por diversas vezes no 57º CONEA a proposta de 

realizar o XV ERA Nordeste era de um conjunto de escolas do estado da Paraíba, não somente 

da FEAB Areia. Portanto, compõem a comissão organizadora do XV ERA Nordeste as escolas: 

UFPB – Areia e Bananeiras, UEPB – Lagoa Seca, IFPB – Picuí e Sousa e UFCG – Sumé.  

A deliberação contida no nosso documento final do 57º CONEA é que a escola sede do XV ERA 

Nordeste seria Areia e é por esse motivo que construímos essa carta de esclarecimento. Temos 

clareza da importância de cumprir tudo o que é deliberado em nossas plenárias finais dos 

CONEA’s, uma vez que essas deliberações superam a ideia de burocratização da federação e 

passam a ser compreendidas como ferramenta organizacional da mesma durante o próximo 

período. 

Ocorre que a partir de diversas reuniões entre a comissão organizadora surgiu a possibilidade 

de realizar o encontro no Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias da Universidade 

Federal da Paraíba, Campus III, na cidade de Bananeiras - PB, sobretudo por razão de possuir 

uma melhor infraestrutura, mas até o momento seguíamos avaliando e fazendo um balanço de 

qual seria a escola sede mais apta a receber o encontro.  

Nossa perspectiva é que o encontro reúna cerca de 800 pessoas, principalmente pelo grande 

número de escolas que estão inseridas na construção, pela Paraíba ser referência em 

Agroecologia no país e porque nesse encontro teremos a apresentação de trabalhos.  

Sabemos, no entanto, que um encontro com essa dimensão precisa ser sediado em um local 

que garanta: 

 Alojamento: neste quesito o referido campus possui capacidade de alojar em salas de 

aulas 580 pessoas e possui, ainda, 2400 m2 de áreas de camping, podendo comportar o 

número esperado de participantes.  

 Alimentação: o campus possui dois restaurantes universitários com a capacidade de 

650 pessoas cada (totalizando 1300 pessoas) por refeição.  

 Higiene: há um grande número de banheiros e chuveiros para os encontristas no 

campus. Não suprem a demanda, mas dessa forma reduziremos o gasto com 

banheiros químicos e chuveiros alugados. 

 Logística: a distância entre todos os prédios não excede 400 metros. Este é um fator 

crucial devido a metodologia que será aplicada no encontro. 

Por todos os pontos citados acima e após um grande período de avaliação e debates a 

comissão organizadora opta por realizar o XV ERA Nordeste no Centro de Ciências Humanas, 

Sociais e Agrárias da Universidade Federal da Paraíba, Campus III, na cidade de Bananeiras – 

PB. 
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Por fim, esclarecemos e reforçamos que, mesmo o XV Encontro Regional de Agroecologia 

sendo realizado na cidade de Bananeiras – PB, o evento permanecerá com o caráter principal 

de formação de base de estudantes de Agronomia, sem desvincular a proposta principal da 

FEAB para esse espaço. 

Quaisquer que forem as dúvidas ou se de alguma forma for necessário um maior 

esclarecimento referente algum ponto elencado nesta carta, solicitem-nos.  

De antemão agradecemos a compreensão e o tempo dedicado para realizar a leitura desta 

carta. 

 

Atenciosamente, 

FEAB Areia 

Comissão Organizadora do XV ERA Nordeste 

11 de novembro de 2014 


