
 

CIRCULAR 

Seminário de Construção do 58º Congresso Nacional dos Estudantes de Agronomia 

Florianópolis: 7, 8 e 9 de novembro de 2014 

 

ERRATA: mudança de local; informações adicionais e chamado direto aos NTP’s 

  A Comissão Organizadora do 58º CONEA vem por meio desta, dar as informações finais 

referentes à vinda dos companheiros e companheiras ao seminário de construção a ser 

realizado em Florianópolis, na UFSC entre os dias 07 e 09 de novembro de 2014.  

 Ao que se refere á mudança de local, informamos que o seminário não acontecerá mais no 

Colégio de Aplicação, mas sim no Centro de Convivência da UFSC, localizado no centro do 

campus, junto a sala do DCE, próximo ao RU e ao Centro de Cultura e Eventos. 

Pedimos a todos que tragam seu “quit-militante” completo, esse contendo coisas como 

barraca, saco de dormir, prato, talher, utencilios de higiene pessoal e entre outros.  

 Pedimos também que os/as camaradas que forem chegar na quinta feira (dia 06) que por 

favor entre em contato previo com os membros da CO, para que possamos recebê-los e 

abrigá-los. 

Por fim, gostaríamos de fazer um chamado direto aos NTP’s de Gênero e Sexualidade e 

Juventude, Cultura, Valores, Raça e Etnia. Que estes venham preparados para contribuir na 

mesa de opressões a ser realizado no dia 07 no período da noite, com o acúmulo que vieram 

construindo ao longo desse ano, lembrando sempre da importância que os Núcleos de 

Trabalho Permanente possuem para o fortalecimento e acúmulo de nossa federação. 

Salve aos que lutam, 

 

Comissão organizadora do 58º Congresso Nacional dos Estudantes de Agronomia 

FEAB Florianópolis 

 

“Não ficar de joelhos, que não é racional renunciar a ser livre. Mesmo os escravos por 

vocação devem ser obrigados a ser livres, quando as algemas forem quebradas.”  

(Carlos Marighella) 

 

 

http://kdfrases.com/frase/121742
http://kdfrases.com/frase/121742


Contatos: 

feabfloripadeluta@gmail.com  

https://www.facebook.com/feab.floripa?fref=ts – Página do Facebook 

 
Ananda Weigand de Castro 48 96452675 anandinhacastro@gmail.com 

Domitila Souza Santos 48 99679323 domitila.ss@gmail.com 

Fabio Coimbra Ferraz 48 96694683 fabio_ferraz_@hotmail.com 

Leticia Marcon Tavares 48 99908790 ticiamarcon@hotmail.com 

José Adário 49-99301902 joseadariok8@gmail.com 

Thiago Santos 48 99371126 thiagoskisantos@hotmail.com 

Matheus Bussolo 48 99370239 mbussolo0@gmail.com 

Leticia Supptitz 48 96525977         leticiasupptitz@live.com 

Filipe Bezerra 81 99793336 filipe-fbs742@hotmail.com 

Jorge Filho 48 96832891 jorgebenfilho@hotmail.com 

Juarez Simonetti 48 96625450 jsecologia@gmail.com 
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