
 

 

FEDERAÇÃO DOS ESTUDANTES DE AGRONOMIA DO BRASIL 

 

 CONVOCATÓRIA DA PLENÁRIA NACIONAL DAS ENTIDADES DE BASE      

               A Coordenação Nacional da FEAB juntamente com a escola de São 

Luís convocam todas as entidades de base da FEAB para participarem da 

Plenária Nacional das Entidades de Base a ser realizada entre os dias 02 e 

05 de abril de 2015 na Universidade Estadual do Maranhão em São Luís.  

           A PNEB é um espaço representativo e deliberativo e tem como objetivo 

avaliar e organizar as atividades da FEAB. Para tal salientamos a necessidade 

dos militantes virem preparados para que possam contribuir nos debates e na 

construção das deliberações. Reafirmamos ainda a importância da presença 

das instâncias (Coordenação Nacional, Coordenações Regionais, Comissões 

Organizadoras e NTP’s) para repasse das atividades, organização e 

planejamento.  

        Os militantes que comparecerão deverão trazer seu “kit militante” (roupa 

de cama, colchonete, material de higiene pessoal, etc.). Devido a questão 

estrutural solicitamos que as escolas confirmem o quanto antes sua presença e 

o número de representantes que irão comparecer. Orientações, valor da 

inscrição e demais informações serão publicadas em breve. Em caso de dúvida 

entre em contato com a Comissão Organizadora:  

Nilton Almeida: 98 982296165 (tim) 

Giovanna Lemos: 98 982357086 (tim) 

Marjorie Jeanine: 98 982068243 (tim) 

Eduardo Jaehn: 55 81310579 (tim) 

Confira abaixo a programação. 
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Conteúdo a ser tratado nos Espaços: 

Análise de Conjuntura – Espaço que trará elementos sobre a conjuntura 

nacional e internacional de forma que possa subsidiar os debates em torno dos 

nossos desafios para o próximo período.  

Repasses das Escolas – Momento em que as escolas presentes trazem um 

repasse de seus trabalhos realizados ao longo do semestre anterior e 

planejamento para o próximo semestre. 

Gênero, Diversidade Sexual e Negritude – Espaço de formação sobre 

Gênero, Diversidade Sexual e Negritude. Visa discutir em três momentos 

distintos cada uma das questões.  

Plano Nacional de Formação / Curso Nacional de Formação – Este espaço 

vem com o objetivo de debater o momento político que estamos vivendo dentro 

da Federação e a partir desta reflexão trazer possíveis estratégias a serem 
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adotadas, como  a realização de um CNF, e ainda perante a síntese do debate 

analisarmos a possibilidade de articulação para elaboração de um futuro PNF. 

Debate sobre Educação – Espaço de debate sobre a situação da Educação 

Superior no Brasil. 

Estatuto – O espaço sobre estatuto visa definir o método que será utilizado na 

PNEB Estatutária a ser realizada junto ao 58º CONEA.  

UNE/CONCLAEA/Via Campesina – Espaço para a socialização dos debates 

que vem ocorrendo nessas organizações, bem como debater qual o papel da 

FEAB dentro delas. 

Bandeiras - Discussão deliberativa sobre as bandeiras da FEAB, questões que 

não foram deliberadas no 57° CONEA e que preveem a atuação da FEAB até o 

58° CONEA. 

Campanhas – Momento de repasses da construção das campanhas nacionais 

da FEAB e repasses da situação da construção das campanhas em cada 

escola. Bem como discussão e encaminhamentos relacionados às mesmas. 

Cultural - Espaço de integração. 

CONEA – Repasse do Seminário de Construção do CONEA, discussão e 

ajustes finais.  

Encaminhamentos - Encaminhamento das deliberações da PNEB, bem como 

das tarefas pontuais a serem executadas até o 58º CONEA. 

 

Há Braços de luta! 

 

“Sou estudante de Agronomia, sou FEAB!” 

Comissão Organizadora PNEB 2015 – UEMA São Luís 

Coordenação Nacional 2014/15 – UFSM – Frederico Westphalen e Santa Maria 

 


