
 
 

Circular: Sobre a Jornada de Agroecologia 
Coordenação Nacional 2014/2015 UFSM-Santa Maria e Frederico 

Westphalen 
“Sou estudante de Agronomia, Sou FEAB!” 

 

 

 

Circular sobre Jornada de Agroecologia 

 

Entre os dias 24 e 27 de junho de 2015 estará acontecendo a 14º edição 

da Jornada de Agroecologia na cidade de Irati no estado do Paraná, a jornada 

é um espaço que vem sendo construído historicamente pelo conjunto do 

movimento social agroecológico.  

“Desde 2002, no estado paranaense, se estabeleceu uma ampla 

coalizão de Movimentos Sociais do Campo, Organizações da Agricultura 

Familiar e de assessoria dando início as Jornadas de Agroecologia, uma ação 

inédita e popular de caráter massivo, denúncia e contraponto ao agronegócio, 

estudo, socialização da prática e da experiência agroecológica e camponesa”, 

trecho retirado do site da jornada de agroecologia1. 

A FEAB veio ao longo dos anos participando deste espaço de discussão, 

socialização e construção da agroecologia em nosso país, e neste ano 

voltamos a estar presente neste, assim orientamos: 

1) Que a escolas se organizem para estarem construindo os debates 

nas universidades sobre a agroecologia, articulando com os outros setores que 

constroem o movimento agroecológico tanto dentro da universidade como no 

conjunto da sociedade. 

2) Ainda orientamos para as escolas se fazerem presentes neste 

espaço, para a viabilização da ida para a jornada, colocamos que estará saindo 

                                                           
1 Disponível em  http://jornadaagroecologia.com.br/node/1 



ônibus de vários estados, pelos movimentos sociais, assim é necessário que 

seja feita as articulação necessárias.  

3) Pedimos para que entrem em contato com a Coordenação 

Nacional para que possamos estar organizando dentro do evento e ainda estar 

colaborando dentro da construção da jornada. 

4) Haverá durante a jornada espaço para realização de oficinas, 

onde podemos estar contribuindo, levando algumas experiências construídas 

nos nossos grupos, ou em grupos/núcleos de agroecologia que estamos 

inseridos. 

 

 
 Coordenação Nacional da FEAB  

Gestão 2014/2015  
Sou estudante de Agronomia, sou FEAB!  

Junho, 2015. 


