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“Somos o que amamos, somos FEAB!”  

 
CARTA CONVOCATÓRIA PARA O CURSO DE COORDENADORES (AS) E CURSO 

NACIONAL DE FORMAÇÃO POLÍTICA DO 61º CONEA “Agronomia: Memória, 

Realidade e Perspectivas no Brasil Agrário”. 
 
 
 
 

A Comissão Organizadora do 61º Congresso Nacional de Estudantes de Agronomia – CONEA 

(UFRA – Belém/PA) vem por meio desta Carta Convocatória, orientar toda a militância da FEAB e 

suas entidades de base, sobre o Curso de Coordenadores (as) do 61º CONEA e Curso Nacional de 

Formação Política (CNF), que se realizará na Universidade Federal da Amazônia – UFRA Belém 

(PA), de 17 a 21 de julho de 2018. 

 

 CURSO DE COORDENADORES (AS). 

O Curso de Coordenadores é um momento de formação a respeito das questões principais 

abordadas na temática do CONEA, que nesta 61º edição será “Agronomia: Memória, Realidade e 

Perspectivas no Brasil Agrário”, permitindo a integração e a consolidação dos (as) coordenadores (as) 

que são o núcleo operante do Congresso. Estes serão os (as) militantes da Federação que estarão a par 

de cada etapa e processo do próprio evento, a fim de auxiliar, coordenar e orientar os debates e os 

momentos de discussão sobre o prosseguimento da Federação. Sendo assim, irão viabilizar a realização 

do 61º CONEA trabalhando integralmente com a Comissão Organizadora e tornando-se referências ao 

longo do evento. 

 

 CURSO NACIONAL DE FORMAÇÃO POLÍTICA

Este curso vem sendo exigido há um tempo pela militância organizada da Federação, sendo 

assim a Comissão Organizadora (C.O) e a Coordenação Nacional (CN) que também entende como 

essencial para o processo cíclico de protagonismo do movimento estudantil decidiu por agregar ao 

Curso de Coordenadores do CONEA (CC) o Curso Nacional de Formação Política (CNF). O CNF irá  
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trazer formação focada no trabalho de base, no entendimento da FEAB; suas bandeiras de luta, 

importância, estratégias e táticas. Uma formação de quadros no aspecto político do Movimento 

Estudantil, com ênfase direcionada a pontos essenciais de nossa organização. 

 

É extremamente necessário que todas as escolas organizadas na FEAB, possam garantir 

representantes no curso, isso é uma obrigação de todas e todos militantes que se preocupam com a 

organicidade, fortalecimento e formação das nossas bases e assim da nossa Executiva. Convocamos 

cada Escola de Agronomia a mandar representantes para o CC/CNF, garantindo a participação em 

um momento que é importantíssimo e imprescindível para a realização do 61º CONEA e do trabalho da 

FEAB para os próximos anos. 

 

Envie os nomes dos (as) participantes para valdeirsouza.agro@gmail.com ou whatsapp Valdeir Souza 

(66) 9 9603-5892. 

 
 

É necessário que as escolas enviem o máximo de representantes. Sendo obrigatório para o envio 

de mais de (1) pessoa que tenha a paridade de gênero. 

 

É O CC e CNF será realizado em Belém, na Universidade Federal Rural da Amazônia. 

 

Será cobrado um valor simbólico de R$ 50,00 reais para participação do curso de coordenadores, 

sendo incluso nesse valor a inscrição no CONEA. 

 

Coordenadores unidos, CONEA garantido!   
Atenciosamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comissão Organizadora do 61º CONEA - FEAB Belém 
SECRETARIA 

Karine Santos (91) 9 8425-7695  
Luana Bianchin (66) 9 9938-2391 

Jackeline M. da Rocha (91) 98146-8519  
Valdeir Souza (66) 9 9603-5892 (apenas whatsapp) 

mailto:valdeirsouza.agro@gmail.com

