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“Sou estudante de Agronomia, Sou FEAB!” 

 

Durante a Plenária Nacional de Entidades de Base da FEAB, que ocorrerá de 

02 a 05 de abril de 2015, em São Luís/MA, vamos aprofundar várias 

discussões sobre nossa executiva de curso, como por exemplo, nossas 

bandeiras e campanhas. Mas um dos principais debates que estarão ocorrendo 

na PNEB será sobre o método para reformulação do nosso estatuto.  

Mas porque um estatuto? O atual estatuto da FEAB foi escrito em 1989. A 

dinâmica do ME, a transitoriedade própria desse movimento, a conjuntura, os 

avanços e retrocessos, fazem com que seja fundamental para nossa entidade 

atualizar suas linhas e formas de atuação, repensar sua organização interna e 

repensar os objetivos dentro do ME, ou seja, reformular o nosso estatuto 

pensando em que sentido vamos atuar daqui pra frente. O estatuto é 

necessário para que tenhamos clareza da concepção de organização e do 

nosso lócus de atuação, no sentido de regimentar e orientar nossas ações 

enquanto militante da FEAB nas mais diversas instâncias, garantindo nossa 

autonomia política, sem engessar a entidade. Precisamos visualizar a FEAB 

como um todo e construir uma proposta a partir desse todo, desde as 

instâncias até os eventos. 

O principal de todo esse processo será a discussão sobre para onde queremos 

andar com nossa executiva no próximo período. Para que isso ocorra, é 

fundamental que nossa executiva trabalhe em cima de formular propostas para 

o futuro da federação. Sendo assim, salientamos a importância de as 

escolas da FEAB estudarem o atual estatuto, discutirem sobre e 

formularem opiniões e textos sobre os diversos pontos do estatuto. 



Propomos que todos façam, daqui até o CONEA, debates nas suas escolas 

sobre a reformulação do nosso estatuto; sintetizem os debates em textos de 

opinião; e repassem para os demais militantes, estimulando assim, o debate 

entre as escolas. Estaremos publicando os textos de opinião das escolas 

no blog, fazendo uma espécie de tribuna virtual de debates. 

Alguns pontos são bastante pertinentes nessa mudança. Por exemplo, nossa 

política financeira. Como fazer nossas passadas nas universidades? Como 

manter nossas instâncias? E sobre os NTP’s? São os temas que hoje estão na 

executiva que são importantes para o próximo período? Qual a estrutura 

necessária para o bom desempenho de um NTP? É preciso colocar sobre as 

funções do NTP dentro do estatuto? E ainda, nossa estrutura organizativa? Se 

faz necessário uma reconfiguração dos eventos nacionais e regionais da 

FEAB? É preciso regulamenta-los? 

Claro que o debate não se restringe a essas questões. E nem deve! É preciso 

que nossas escolas intensifiquem o trabalho acerca da formulação e definição 

dos rumos da entidade, pois são estas que no dia-dia constroem a entidade 

fazendo o trabalho de base junto aos estudantes de agronomia do Brasil. 

Sendo assim, convidamos as escolas a se fazerem presentes na PNEB em 

São Luis/MA para que juntos possamos definir nossa metodologia acerca da 

elaboração do novo estatuto e para discutirmos ainda mais sobre ele. Além 

disso, convidamos às escolas para, desde já, elaborar propostas de 

reformulação do nosso estatuto até o CONEA. 

 

Coordenação Nacional da FEAB 

Gestão 2014/2015 

Sou estudante de Agronomia, sou FEAB! 


