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“Ser jovem e não ser revolucionário é uma 

contradição genética” 
(Che Guevara) 

 

  

FEDERAÇÃO DE ESTUDANTES DE AGRONOMIA DO BRASIL – FEAB 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO III EREA SUDESTE  

“Somos o que amamos, somos FEAB!” 

 

Agosto de 2018.  

Carta Convocatória 

 
A Comissão organizadora do III Encontro Regional de Estudantes de Agronomia do 

Sudeste (EREA Sudeste), composta pela FEAB Santa Teresa e FEAB Itapina, vem por meio 

desta, convocar as escolas de agronomia, movimentos sociais e sindicais e demais 

interessados da região a participarem do Seminário de Construção (SC) do III EREA Sudeste, 

que Será realizado entre os dias 12 e 15/10/2018, no Instituto Federal do Espírito Santo – 

Campus Itapina (Rod. BR 259 – s/n – Zona Rural, CEP: 29717-000 Colatina – ES).  

O SC é um espaço para formação dos participantes, a fim de que esses discutam e 

pensem a temática do EREA, é onde representantes das escolas da região podem participar da 

criação do evento, data, temática, espaços, objetivos entre outros. 

O EREA tem como finalidade ampliação de discussões sobre os obstáculos 

encontrados na realidade do campo pelas (os) Engenheiras (os) Agrônomas (os) e a formação 

dos futuros profissionais nas escolas de agronomia do Sudeste do país, buscando expor o 

papel destes profissionais como agentes transformadores com pensamento crítico sobre 

desenvolvimento agrícola na região, conciliada com a construção do conhecimento 

agroecológico nos cursos. Ressaltamos também a importância da participação de estudantes 

de outros cursos ligados à questão agrária e educação. 

É essencial que todos os participantes tragam seu “Kit Militante” (colchão, roupa de 

cama, material de higiene pessoal e caneca), além de muita alegria, energia e disposição. 

Contamos com a ampla participação de todos/as, para que juntos/as possamos fazer um 

excelente encontro, que fortaleça de fato, a nossa Federação na região. Devido às questões 

estruturais, solicitamos que confirmem o quanto antes sua presença. 

Observações: 

 Contribuição solidaria de R$ 20,00 (vinte reais) para a organização; 

 Haverá ciranda para as crianças com intuito de garantir a participação dos pais 

e mães nos espaços. 

 

 



 

 
 
 

Qualquer dúvida entre em contato conosco!  

 

Débora Cristina Coitinho Barloesius: (27) 9 9848-9650 

Antônio Gabriel:  

Luís Pedro Alves Gonçalves: (27) 9 9732-2240 

E-mail: feabst@hotmail.com 

Facebook: FEAB Santa Teresa 

 

 

 

Confira a programação: 
 

 
Sexta 12/10 Sábado 13/10 Domingo 14/10 Segunda 15/10 

07:00 - 08:00 
 

Café Café Café 

08:00 - 12:00 
 

Painel I 
Painel II 

 

Avaliação e 

Encerramento 

12:00 - 13:30 
 

Almoço Almoço 
 

13:30 - 16:00 
 

Opressões 
Proposições para o 

EREA 

 

16:00 - 17:00 Credenciamento/ 

Recepção  

17:00 - 19:00 
Janta Janta Janta 

 

19:00 - 22:00 
Abertura/ 

Apresentação das 

escolas 

Troca de Saberes 

 

Troca de Saberes 

 
 

 
 
 
 
Abertura com apresentação da FEAB, o que é o EREA, metodologia do evento, recepção e 

apresentação das escolas presentes. 

Painel I: Análise de conjuntura abordando a realidade agrária atual, impactos do cenário 

político sobre a educação a pesquisa e extensão, além dos impactos na agricultura.  

Como a juventude se insere nesse cenário? Qual seu papel na transformação do modelo atual? 

 

mailto:feabst@hotmail.com


 

 
 
 

Painel II: Histórico de criação dos cursos de agronomia no Brasil. Formação profissional na 

agronomia: 

Para que? Para quem? Como fazer? 

Como inserir cada vez mais a agroecologia nos cursos? Como inserir as empresa júnior nesse 

processo?  

Opressões: Dificuldades enfrentadas pelas minorias no campo. 

Preposições para o EREA: Construção de fato do evento, temática, data, espações, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

“A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo”.  

– Nelson Mandela. 

 

  

 


