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FEDERAÇÃO DE ESTUDANTES DE AGRONOMIA DO BRASIL – FEAB  

COORDENAÇÃO NACIONAL 2018/2019 UFMT campus Sinop 

“FEAB para tempos de luta” 

11 de junho de 2019, 

CARTA CONVOCATÓRIA PARA A PLENÁRIA NACIONAL DE ENTIDADES DE 

BASE – PNEB 2019 
 

A Coordenação Nacional da Federação de Estudantes de Agronomia do Brasil, Escola 

de Agronomia da UFMT – Campus Sinop - Gestão 2018/2019, vem através deste convocar de 

forma oficial as escolas orgânicas da FEAB, assim como os Centros e Diretórios de Agronomia 

de todas as Universidades do país para participar da PNEB Estatutária à acontecer em 2019.  

Seguindo deliberação do 61º CONEA – Belém, faz-se necessário realização da PNEB 

estatutária sob responsabilidade de organização da FEAB/UFMT Sinop. 

A PNEB é um espaço representativo e deliberativo, como objetivo avaliar e organizar 

as atividades da FEAB. É necessário que os/as representantes estarem preparados para que 

possam contribuir nos debates e na construção das deliberações. Reafirmamos a extrema 

importância da presença das instâncias (Coordenação Nacional, Coordenações Regionais, 

Comissões Organizadoras e NTP’s) para repasse das atividades, organização e planejamento. 

Reforçamos também que esta PNEB será estatutária, por tanto traz grande responsabilidade 

aos que se fizerem presentes e requer um aprofundamento de nossas questões organizacionais, 

políticas e estatutárias. 

PNEB 2019 
De acordo com orientação da Coordenação Nacional (CN) publicada em março de 

2019, a PNEB acontecerá em Brasília de 12 a 15 de Julho de 2019. Desta forma esta carta 

vem para oficializar e reforçar o processo organizacional para participação das escolas, que 

esperamos que já esteja em processo, tendo em vista o tempo a ser publicada a data.  

O local exato do evento será confirmado em breve. 
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ORIENTAÇÕES 
 

Participação: Por ser um espaço de representação, orientamos a participação de no máximo 

4 representantes por escola, sendo que o voto será dado a apenas 1 representante de acordo 

com normativa de delegado a ser publicada pela CN. Lembrando que deve-se se seguir os 

princípios de representatividade e paridade de gênero que se baseia nossa Federação. 

 

Kit militante: pedimos que todos levem o kit de necessidades (prato, copo, talher, material de 

higiene pessoal, cobertor, barraca) 
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