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 “Somos o que amamos, somos FEAB!” 

 

 

 

CIRCULAR DE ORIENTAÇÃO SOBRE O 61° CONEA 

“Agronomia: Memória, Realidade e Perspectivas no Brasil Agrário” 

 

O 61º Congresso Nacional de Estudantes de Agronomia está chegando! 

Compartilhamos algumas informações que ajudarão nos preparativos das delegações 

que em breve nos encontrará em Belém, Pará. 

 

 Como chegar? UFRA – Belém (Anexo 1) 

 

 Vai vir para o Curso de Coordenadores? Entre em contato com a Comissão 

Organizadora urgentemente. 

 

 Já fez a tiragem de Delegados? Dúvidas? Entre em contato com a Comissão 

Organizadora urgentemente. 

 

 

 Chegada 

o A orientação é que as delegações cheguem em Belém (PA) dia 21 de 

julho de 2018, dia anterior ao início do evento; 

 

 Alojamento 

o O alojamento está incluso na inscrição, garantindo para todas e todos os 

congressistas. Vamos nos acomodar em salas de aula, não serão 

permitidas barracas, venha preparado com o kit militante. 

 

 O que trazer no kit militante? 

o Prato, talheres e copo; 

o Colchonete/saco de dormir, travesseiro, cobertor, roupa de cama, etc.; 

o Roupas leves; 

o Materiais de higiene pessoal; 

o Chapéu/boné, repelente e protetor solar; 

o Livros, cartilhas, bandeiras, cartazes, sementes; 

o Instrumentos musicais; 



 

 

o Muita alegria e disposição! 

 

 O que não trazer? 

o Bebidas alcoólicas e substâncias ilícitas. 

 

 

 

 Alimentação 

o Está incluso na inscrição para todas e todos congressistas (Café, Almoço, 

Janta) 

 

 Acordos Coletivos 

Para um melhor andamento do nosso Congresso e um melhor aproveitamento de 

todos (as) participantes, alguns acordos coletivos serão pontuados: 

o Todo e toda participante tem direito a voz em qualquer espaço do evento; 

o Não será permitido qualquer tipo de opressão, caso ocorra deve ser 

comunicada a Comissão Organizadora; 

o Manter os espaços limpos seja agroecológico; 

o Proibido o consumo de bebidas alcoólicas dentro do câmpus da 

Universidade; 

o Cumprir os horários de alvorada, para que não ocorra atrasos nos demais 

espaços; 

o Cumprir os horários de término da cultural, para que no dia seguinte as 

atividades sejam aproveitadas ao máximo; 

o Cumprir horário dos espaços em respeito à organização e aos 

facilitadores e palestrantes; 

o Proibido fumar nos espaços, também evite sair em grupos para fumar; 

o A Comissão Organizadora não se responsabilizará por perda, roubo, 

furto de qualquer objeto de valor dentro e fora do local do evento, 

portanto, mantenha objetos pessoais em segurança; 

o Só terá direito ao Certificado aqueles que tiverem 75% de presença 

comprovada nos espaços através da ficha de presença; 

o Seguir as recomendações dos coordenadores dos espaços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programação 

 

Programação sujeita a alterações. 

 

o Abertura do congresso: Abertura do congresso com a presença da 

administração da Universidade e de convidados do evento. Leitura e aprovação 

do Regimento do Congresso a ser proposto pela Comissão Organizadora. 

 

o Apresentação das escolas: momento em que todas as escolas se apresentam 

enquanto delegação e apresentam as propostas de sucessão; 

 

o Painéis: O evento conta com cinco painéis, que serão norteadores da temática 

que o evento apresenta ao público. 

 

 

Programação 

 

22 de Julho 

 

23 de Julho 

 

24 de Julho 

 

25 de Julho 

 

26 de Julho 

 

27 de Julho 

 

28 de Julho 

 

Manhã 

 

 Abertura 

 I Painel 

 

 III Painel  

 GD 

 PNEB  Vivências  III 

SEMCA 

 PNEB 

 Intervençã

o Pública 

 Plenária 

Final 

 

Tarde 

 

 II Painel 

 GD 

 Plenária das 

mulheres 

 Paineis 

Paralelos 

 IV Painel 

 GD 

 Vivências  V Painel 

 GD 

 Intervençã

o Pública 

 Plenária 

Final 

 

Noite 

 

 Auto-

organização 

de mulheres 

 Apresentaçã

o das 

escolas 

 

 

 Auto- 

organizaçã

o 

Negritude 

 PREB I 

 Auto- 

organização 

LGBT+ 

 PREB II 

  PNEB  Reunião 

das 

Escolas 

 



 

 

o Painéis paralelos: São espaços de formação sobre diferentes temas que tangem 

a agronomia, o movimento estudantil e a sociedade em geral, estes espaços 

ocorrem simultaneamente. 

 

 

 

o Grupos de Discussão (GD’s): os GD’s têm por objetivo o debate, a reflexão e o 

aprofundamento sobre o tema do painel referente. Nestes grupos serão incitados 

a produção e o debate de propostas para o conjunto da federação. São ainda, 

espaços de constante integração dos participantes e de avaliação do andamento 

dos trabalhos do evento, com críticas e propostas a ser encaminhada a plenária 

final; 

 

o Plenárias Regionais das Entidades de Base - PREB: Reuniões Centros e 

Diretórios Acadêmicos de uma mesma Regional, nas quais são discutidas as 

situações regionais do movimento estudantil da agronomia e do movimento 

estudantil geral. São divididas em dois momentos: onde é feito uma avaliação do 

trabalho realizado pela Coordenação Nacional e pela Coordenação Regional, 

assim como também o trabalho dos NTP'S presentes na Regional; no segundo 

momento serão determinados os rumos da Regional, quais Escolas assumirão 

instâncias na Federação, e quais serão essas instâncias. 

 

o Plenárias Nacionais das Entidades de Base – PNEB: Espaços de 

encaminhamentos sobre as bandeiras que a FEAB discute.  

 

o Plenária de Mulheres: discussão e debate em torno da atualidade da luta das 

mulheres no combate as contradições vividas pelas mulheres no campo e os 

desafios da construção de uma nova agronomia; 

 

o Vivências: Momento onde os congressistas terão contato presencial em 

comunidades e áreas de diversas organizações e movimentos da região, com 

trocas de experiências, culturais, organizativas, históricas com cada uma das 

comunidades. Momento importante para trabalharmos na prática a importância 

da formação de técnicos para a Reforma Agrária. 

 

o III SEMCA: Apresentação de trabalhos acadêmicos. 

 

o Atividades Culturais: As atividades culturais realizadas serão: exposições 

artísticas e de integração dentro do congresso, incluindo apresentações de grupos 

de teatro, folclóricos, de poesia, entre outros. 

 



 

 

o Auto-organizações: espaços onde a FEAB discute a respeito da origem, 

implicações e combate a opressões dentro da Agronomia, bem como da 

Sociedade; 

 

o Ato Público: A ser realizado por todos os participantes do Congresso. O ato 

expressa o caráter do evento e exterioriza as deliberações e convicções 

alcançadas, geralmente reivindicando através de pautas específicas a conquista 

de patamares mais elevados de justiça social, política, econômica, cultural e 

ambiental; 

 

o Reunião das Escolas: Momento para as escolas se reunirem e debaterem sobre 

os pontos que foram relatados na PNEB e se planejar para a Plenária Final; 

 

o Plenária Final: Espaço deliberativo do Congresso, onde são aprovadas as 

propostas surgidas no decorrer do mesmo. Na plenária são definidas as escolas 

que assumirão as instâncias dentro da FEAB, são essas: o próximo CONEA, a 

Coordenação Nacional, as Coordenações Regionais, os NTP’s e as Comissões 

Organizadoras dos ERA’s e EREA’s. 

 

  

Acompanhe o blog da Federação: https://feab.wordpress.com/  

 

 

 

Comissão Organizadora do 61º CONEA - FEAB Belém 

SECRETARIA 

Luana Bianchin (66) 9 9938-2391 

Valdeir Souza (66) 9 9603-5892 
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Anexo 1 

 

Deslocamento até a UFRA: 

Caravana – Seguir na Av. Almirante Barroso até a Av. Doutor Freitas, dobrar na Av. 

Doutor Freitas e seguir até o retorno da Av. 25 de Dezembro. Entrar na Av. 25 de 

Dezembro seguir até a Travessa Lomas Valentinas. Dobrar na Travessa Lomas 

Valentinas e seguir até a Av. João Paulo Segundo. Na Av. João Paulo Segundo pegar a 

pista no sentido Curió (Utinga), dobrar na Av. Perimetral (ou Tancredo Neves) e seguir 

até a UFRA. 

Rodoviária – Ao sair da rodoviária caminhar para o lado esquerdo até o ponto de 

ônibus na frente da loja Makell, pegar o ônibus Alcindo Cacela, José Malcher ou 

Tamoios. Não aconselhamos pegar taxi, pois, geralmente, cobram preço acima do real. 

Recomendamos utilizar o transporte público até as 19:00 horas (por segurança), após 

esse horário é mais viável a utilização de transporte por aplicativos (Uber e afins) onde 

a tarifa fica em torno de 15,00 R$. 

Aeroporto – Ônibus: Caminhar para a saída do aeroporto até o ponto de ônibus que fica 

em frente. As linhas de ônibus que fazem o trajeto até a UFRA são: Tapanã UFPA e 

Pratinha UFPA. Se optarem pelo Pratinha UFPA atentar para ele estar fazendo o trajeto 

do Bairro para a Universidade. As duas linhas possuem poucos ônibus em sua frota. 

Dessa forma, caso cheguem à noite sugerimos não utilizarem essa opção.  

- O valor do taxi do aeroporto à universidade fica em torno de 70,00 R$. 

 

Caso optem por utilizar o Uber ou aplicativos similares a localização a ser utilizada 

deve ser: Prédio Central – Universidade Federal Rural da Amazônia. 


