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 Trazemos a circulação o 
informativo da CN para este ano de 
2015, neste acontece-rá o nosso pró-
ximo CONEA, que será estatutário e 
assim este ano deve ser marcado por 
bons debates em torno do movimento 
estudantil da agronomia. Para além 
disso temos o dever de estarmos cons-
truindo nossa entidade em pleno vapor 
fazendo os debates sobre as campanhas 
e as temáticas envolvidas.

Saudações da CN da FEAB. 

Atividades:

COORDENAÇÃO NACIONAL TEM 
REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO 

REGIONAL - 1 DA FEAB

 Entre os dias 03 e 06 de 
março de 2015, a coordenação naci-
onal da FEAB esteve na UFFS Cerro 
Largo realizando reunião com a esco-
la local que é a coordenação regio-
nal 1 da FEAB. 
 O objetivo da passada foi o 
de planejar as ações da CR 1 durante 
o primeiro semestre de 2015. Além 
das passadas de divulgação e apre-
sentação da executiva nas universi-
dades do RS, na Regional 1 aconte-
cerá o EREA, em Pelotas que esse ano 
trará a questão da utilização da água 
como tema de debate.
 Além disso, o CONEA acon-
tece em Florianópolis, que fica no 
estado vizinho, Santa Catarina. 
Assim, a divulgação do evento e a 
mobilização dos estudantes de agro-
nomia do RS para participar, será 
outro ponto importante para a CR 1 
acompanhar.

 Outra questão debatida foi 
sobre as campanhas da FEAB. As formas 
de divulgar, a realização de debates e a 
massificação das campanhas são os 
focos desse semestre. Os três temas das 
campanhas estão em destaque dentro 
das universidades do RS. Tanto a exten-
são universitária quanto a assistência 
estudantil e o debate de opressões, se 
fazem presentes cotidianamente den-
tro do espaço estudantil nesse momen-
to e por isso, tendem a ser discutidos 
com mais facilidade.
 Portanto, a síntese é de um 
semestre cheio de atividades. A CN 
deseja um ótimo semestre a FEAB Cerro 
Largo e que tenhamos um bom trabalho 
durante esse ano.
Abraços!

A FEAB EM TERESINA

 Entre os dias 13 e 22 de março 
de 2015 a Coordenação Nacional da 

FEAB esteve presente no curso de Agro-
nomia da Universidade Federal do 

Piauí no campus de Teresina.
 Foram realizadas várias ativida-
des durante os dias em que a CN esteve 
presente com o objetivo de dar continu-
idade aos trabalhos iniciados em outu-
bro de 2014 e consolidar a FEAB na UFPI 
campus Teresina. 
 Primeiramente a Coordenação 
Nacional reuniu-se com os Pró-reitores 
de Extensão e Assistência Estudantil 
para apresentar a “Campanha pela Cur-
ricularização da Extensão” e a campa-
nha da assistência estudantil “Entrar, 
Permanecer e Transformar a Universi-
dade” respectivamente. 

 A Coordenação Nacional pôde 
participar ainda de uma reunião do 
Centro Acadêmico do curso de 
Agronomia onde foram tratados 
diversos assuntos, como a participação 
em alguns eventos da FEAB. O foco foi 
convidá-los para participarem da 
Plenária Nacional das Entidades de 
Base a ser realizada em São Luís entre 
os dias 02 e 05 de abril de 2015.
 As atividades da Coordenação 
Nacional em Teresina se encerram 
com a apresentação da História do 
curso de agronomia no Brasil e da 
FEAB. Nesse espaço foram realizadas 
algumas discussões com os calouros e 
a apresentação das campanhas das 
quais a FEAB participa. 
Um forte abraço e até breve FEAB 
Teresina!

ACONTECE O SEMINÁRIO DE 
CONSTRUÇÃO DO EREA – SUL

 Nos dias 28 de fevereiro e 01 
de março ocorreu o seminário de cons-
trução do Encontro Regional dos Estu-
dantes de Agronomia da região SUL –  
EREA SUL.
 Este espaço possui a intenção 
de reunir estudantes dos cursos de 
agronomia da região sul do país, para 
discutir e debater temas que são 
comuns e pertinentes na atual conjun-
tura social.
O EREA-SUL ocorrerá entre os dia 01 a 
03 de maio de 2015, na Universidade 
Federal de Pelotas – UFPel, com a 
temática da questão hídrica, com ênfa-
se no debate do uso da água na agri-
cultura.
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 Até o encontro!

BREVE VISITA A CURITIBA. 

 No dia 19 de março realizou-
se a reunião da FEAB Curitiba de apre-
sentação da federação para os “ca-
louros” da UFPR, encontro do início 
do semestre que visa receber os suje-
itos interessados a conhecer a fede-
ração, esta reunião contou com a 
participação de algum/as interes-
sadxs a participarem da FEAB. 
 O tema da reunião foi a apre-
sentação da entidade, como também 
as principais pautas que estamos 
construindo no momento na federa-
ção. Assim foram discutidos os temas 
mais amplos possíveis que envolve a 
FEAB no momento, mas com um 
maior destaque para as campanhas 
de formação profissional, assistência 
estudantil e ainda a campanha agro-
nomia libre.
 Saímos com uma boa discus-
são com os participantes da reunião, 
e ainda com a certeza um bom pro-
cesso de renovação no grupo em 
Curitiba. 
 Até logo pessoal, e com cer-
teza teremos bons processos no pró-
ximo período. 

REUNIÃO ENTRE A 

COMISSÃO ORGANIZADORA E A 

COORDENAÇÃO NACIONAL!

Durante o dia 14 de março foi 

realizada uma reunião entre a atual 

comissão organizadora do CONEA, a 

escola de Florianópolis, e a coordena-

ção nacional da FEAB, para discutirmos 

alguns pontos referente ao Congresso 

Nacional de Estudantes de Agronomia 

– CONEA, como pauta estavam a cons-

trução do congresso em geral, desde a 

questões de articulação, até mesmo 

questões de divulgação do nosso próxi-

mo congresso.

O próximo CONEA será realiza-

do entre os dias 26 de junho a 02 de 

agosto de 2015, onde a sua temática é 

“Os desafios do(a) engenheiro(a) agrô-

nomo(a) nas transformações da agri-

cultura no século XXI”. 

No congresso desse ano esta-

mos com grandes desafios, pois o con-

gresso é um momento em especial que 

reunimos estudantes do pais inteiro, 

para analisar e discutir os desafios colo-

cados para o nosso curso, além de ser 

um espaço amplo de troca de experiên-

cias dos/as estudantes em geral. 

N e s t e  a n o  e m  e s p e c i f i c o 

teremos em nosso congresso o debate 

s o b r e  a  o r g a n i z a ç ã o  d a  n o s s a 

federação, tema que demandara um 

aprofundamento prévio nas temáticas 

dentro de nossas escolas,  assim  

orientamos que as escolas já vão 

f a z e n d o  o s  d e b a t e s  s o b r e  a 

organização, a concepção de 

entidade, entre outras coisa, para 

chegarmos com um bom debate no 

CONEA.

Assim esperamos todos/as 

no 58º Congresso Nacional dos 

Estudantes de Agronomia. Até 

Florianópolis! 
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