
 
 
 

CARTA CONVOCATÓRIA PARA O SEMINÁRIO DE CONSTRUÇÃO 

DO XX ENCONTRO REGIONAL DOS ESTUDANTES DE 

AGRONOMIA/SUL 
 

                                               Florianópolis, 20 de setembro de 2018 

 

A FEAB Florianópolis vem por meio desta carta convocar as escolas 

de agronomia da regional I e II (Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do 

Sul) a estarem participando do Seminário de Construção Coletiva do XX 

EREA (Encontro Regional dos Estudantes de Agronomia) – Sul. 

O Seminário é um espaço que antecede o EREA, cujo objetivo é 

possibilitar que o evento seja construído de forma coletiva, a partir de 

ideias e sugestões por todos os estudantes de agronomia da região Sul do 

país. A participação dos estudantes neste espaço é de suma importância 

para que possamos realizar um encontro com maior qualidade e que esteja 

atrelado diretamente a realidade tanto da escola sede quanto das e dos 

estudantes da região. 

Desta forma, conforme citado a cima, convocamos todos e todas a estarem 

somando neste espaço nos dias 12,13 e 14 de outubro, na Universidade 

Federal de Santa Catarina, (UFSC) cidade de Florianópolis, Santa Catarina, 

a fim de discutirmos e construirmos este evento histórico e importantíssimo 

para nossa Federação.  

 

Obs¹: Em breve confirmaremos o local exato, na UFSC, que ocorrerá o 

Seminário; 

Obs²: Em breve enviaremos as coordenadas de como chegar ao local 

do Seminário, tanto para quem vier de ônibus, quanto de avião. 

Obs³: Traga seu kit militante! 



 

Valor de inscrição: 20 reais 

 

  
 

Segue em anexo a programação do Seminário de Construção Coletivo 

do XX EREA – SUL. (Tabela 1) 

 

Tabela1. Programação do Seminário de Construção Coletivo do XX EREA – Sul. 

 

 

 

 

 

 



 

Contamos com a presença de todos e estamos a disposição para eventuais dúvidas. Caso 

necessitem entrar em contato, seguem alguns números dos quais possam se comunicar 

conosco: 

Filipe Bezerra.: 048 9.8813-4800 (Fone/Whatsapp); 

Beatriz Zanini: 048 9.9975-2828 (Fone/Whatsapp). 

 
 

“É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal 

forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática.” 

(Paulo Freire) 


