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Carta Convocatória 

Caros estudantes, 

É com muita satisfação que a FEAB Brasília, atual Comissão Organizadora do III 

Encontro Regional de Estudantes de Agronomia Centro-Oeste (III EREA-CO), vem por 

meio deste, convidar representantes das escolas de Agronomia de toda região, a 

participarem do Seminário de Construção do evento, que se dará nos dias 11, 12, 13 e 14 

de outubro de 2018, na Fazenda Água Limpa (FAL), endereçado no Núcleo Rural Vargem 

Bonita, Quadra 17, Setor de Mansões Park Way - Brasília – DF. 

Orientamos a todas e todos que o ponto de encontro para os congressistas será na 

Universidade de Brasília (UnB) – Campus Darcy Ribeiro (quadra 606/607 – Asa Norte 

– Brasília/DF), no dia 11 de outubro. Enfatizamos que o horário de saída do ônibus 

que levará os participantes à fazenda será às 19h na entrada Sul do Instituto Central 

de Ciências (ICC Sul). Àqueles que não conseguirem chegar até o horário previsto de 

saída, destacamos que não há transporte público até a fazenda, sendo assim, a forma mais 

viável de chegada ao local será através de aplicativos de transporte alternativo (Uber, 99 

pop, etc). 

O alojamento será no local de realização do evento, por isso se faz necessário que cada 

participante traga seu Kit Militante (Prato, copo, talheres, barraca/colchonete, itens de 

higiene pessoal, livros, bandeiras, entre outros). 

Contamos com a participação de todas as escolas para que possamos construir um evento 

representativo, que paute as demandas reais dos estudantes de agronomia da região 

Centro-Oeste a partir das discussões provocadas nesse espaço, e que nos proporcione o 

florescimento de novas ideias que agreguem na luta. Com esse intuito, a FEAB Brasília 

aguarda toda companheirada para a excelente realização desse encontro. 

“Sonha e serás livre de espírito... Luta e serás livre na vida!” 



Cronograma 
 

11/10 

Quinta-feira 

12/10 

Sexta-feira 

13/10 

Sábado 

14/10 

Domingo 

6:30h Alvorada / Café da manhã 

8h às 12h Chegada Painel 1 Construção do 

EREA 

Construção do 

EREA/avaliação 

12h Almoço 

14h às 18h Chegada Painel 2 Construção do 

EREA 

Até o EREA!!! 

Vivência 

18h Jantar 

19:30h às 21h Chegada ME Agronomia Opressões 
 

Apresentação 

das escolas 

Painel 1: A questão agrária no Centro-Oeste e a consciência crítica dos estudantes de 

Agronomia: qual o papel desses futuros profissionais? 

Painel 2: A inserção da agroecologia nos currículos da Agronomia e os desafios para 

alcançar esse objetivo. 

ME Agronomia: O Movimento Estudantil da Agronomia e a organicidade no Centro 

Centro-Oeste. 

Opressões: Espaço de discussão sobre temas relevantes como questões raciais e gênero. 

 

 

 

 

 


