
FEDERAÇÃO DE ESTUDANTES DE AGRONOMIA DO BRASIL 
PLENÁRIA NACIONAL DE ENTIDADES DE BASES (PNEB) 
 
RELATORIA 
 
DIA 13/7/2019 – MANHÃ E TARDE 
 
Repasses das Escolas 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA, CR8 COMPARTILHADA, ESCOLA/FEAB DE      
MACEIÓ – Fala sobre os problemas encontrados na construção do evento além de             
destacar alguns problemas pontuais como a falta de alimentação para o evento, a             
estrutura ainda a ser conquistada e também relata a problemática de diálogo da C.O              
juntamente com a C.N. Foi levantado pontos da estrutura do evento, comunicação com             
as escolas, pedagógico e também o financeiro do evento que é o grande impasse para a                
construção do mesmo. 

● Foi colocado como proposta para a ajuda do financeiro a ideia de um Livro Ouro               
Nacional, para que assim todo ou metade do dinheiro arrecadado pudesse ser            
enviado a Comissão Organizadora do 62°CONEA+XXIVCLACEEA a fins de         
custeio de materiais ou alimentação. 

Relata também sobre a movimentação dentro do Campus, que fica como segunda opção             
visto que todo o tempo se tem dirigido a construção do evento. Os Projetos pelo qual                
temos em ativo fica também de lado, principalmente nesse período onde o evento está              
cada vez mais próximo e ainda se faz necessário a arrecadação/conquista de alguns             
materiais para a construção do evento. 

GRUPO É COMPOSTO DE 10 A 15 PESSOAS ATIVAS. 

CR8 COMPARTILHADA, ESCOLA/FEAB DE FEIRA DE SANTANA – Relata         
sobre paralisação na universidade além de reatar também a problemática do diálogo            
com os alunos do próprio Campus. O grupo “DispertAgro” Atualmente compõe a            
FEAB – Feira de Santana. O grupo relata ainda que os professores assim como os novos                
estudantes do Campus têm um diálogo direto com o grupo promovendo espaços,            
dinâmicas e mobilizando o campus com um público de 150 estudantes numa roda de              
conversa promovida pelo grupo (exemplo destacado). 

O grupo além de bom diálogo com a estruturas da universidade tentam articulação de              
ônibus para o 62°CONEA+XXIVCLACEEA a fim de mobilizar/politizar ainda mais          
seus membros. O grupo também participa da disputa do Centro Acadêmico. 

GRUPO É COMPOSTO DE 15 A 20 PESSOAS ATIVAS. 



CR3, ESCOLA/FEAB ITAPINA – fala sobre toda a problemática da construção do            
EREA Sudeste, sua falta de estrutura e recurso para continuar com a construção dele,              
por esse motivo o evento foi cancelado na região. Relata também problemas com a              
composição atual do grupo e sua falta de organicidade. 

O Núcleo de Estudos Agroecológicos é atualmente composto por estudantes que           
também compõe o grupo da FEAB na escola. 

● Problemas com a aproximação de novos estudantes para com o grupo da FEAB; 
● Falta de mobilização dos companheiros em relação as atividades impostas pela           

federação o que causa menor impacto de mobilização de estudantes no Campus; 
● Por falta de verbas, a escola fica impossibilita de uma articulação de um ônibus              

para o 62°CONEA+XXIVCLACEEA, visto que o atual governo não contribui          
para viabilizar essas possibilidades para os estudantes interessados. 

GRUPO É COMPOSTO DE 3 A 5 PESSOAS ATIVAS. 

ESCOLA/FEAB CAMETÁ – Fala sobre o ERAA, seus desafios e peculiaridades de            
não ter apoio das organizações na sua região, a formação política da escola surgiu na               
ideia de instrução para o Seminário de Construção para o evento. Grupo também relata              
a falta de apoio da universidade para com o evento, mas que mesmo assim essa               
problemática conseguiu ser superada e fortaleceu ainda mais o grupo. Para esse novo             
semestre já existe uma agenda/perspectiva para a movimentação dentro do Campus,           
além de que o grupo faz um planejamento para mais uma formação política afim de               
aprofundar ainda mais o debate da escola. 

● Relata sobre a sobrecarga que a comissão organizadora do Encontro Regional de            
Agroecologia Amazônico (ERAA) sofreu na construção do evento. 

● Há uma articulação a respeito do trâmite do ônibus para o 62°CONEA+XXIV            
CLACEEA, mas a princípio o que ficou acordado é a locação de um ônibus ou               
somente alguns estudantes comparecerem ao evento. 

GRUPO É COMPOSTO DE 8 A 10 PESSOAS ATIVAS. 

CR6, ESCOLA/FEAB CASTANHAL – Fala sobre a estrutura do ERAA contribuindo           
para a fala da FEAB Cametá. Relata movimentações do Centro Acadêmico juntamente            
com o Grupo da FEAB da escola, apresenta dificuldades internas no Campus em relação              
a atual conjuntura. 

● Articulação com a escola de Boa vista; 
● Sobre o 62°CONEA+XXIV CLACEEA, fala da dificuldade de articulação do          

ônibus, mas garante participação de alguns estudantes no evento. 

GRUPO É COMPOSTO DE 15 A 18 PESSOAS ATIVAS. 

CN, ESCOLA/FEAB SINOP - A CN colocou os desafios que está sendo construir a              
coordenação sem estar com o curso trancado, e também o processo ´pessoal dos             



integrantes que tem que trabalhar, estudar e militar. Diante deste cenário de dificuldades             
que já estava posto desde o CONEA Belém, a CN tem buscado cumprir os              
compromissos nacionais de articulação com a VIA, ABA, ANA, CAMPANHA e           
outros, além continuar mantendo contato e orientando as escolas. Em relação a            
construção do CONEA Alagoas, tem sido desafiador, principalmente a dificuldade na           
comunicação devido a distância. 

O grupo é composto de 4 pessoas ativas. 

NÃO HOUVE RELATOR DA ANÁLISE DE CONJUNTURA, POR FALHA NO          
MOMENTO, E PELA INVIABILIDADE DE EXPRESSAR A OPINIÃO DE         
TODOS QUE CONTRIBUÍRAM NO DEBATE, FICARÁ EM FALTA ESTE         
RELATO. 

 

DIA 13/07 – NOITE 

Grupo 1 - Igor, Keila, Valdeir, Rubem.  

2) Questiona o estatuto que diz que a PNEB tem que ocorrer 90 dias antes do CONEA. 

3) Registra que boa parte do que foi discutido no seu grupo o estatuto já garantiria. 

4) Questiona a participação da FEAB na UNE, pois acredita que a UNE não tem mais                
tanta funcionalidade na luta da Agronomia. 

5) Provoca que seu grupo acredita que as bandeiras que a FEAB e a UNE defendem                
deva estar descrita no Estatuto, bandeira por bandeira. 

● Após fala de Igor, por votação, foi definido que os destaques feitos pelos grupos              
devam ser feitos um por um e não tudo no final. 

Valdeir: destaca que as bandeiras da FEAB não devem constar no estatuto, pois a FEAB               
atua em movimento sobre suas causas. 

Igor: diz que não é para todas as bandeiras da FEAB/UNE constarem no estatuto, mas               
somente as da FEAB, as da Agronomia. 

Gabriel: defende que os NTPs devem constar no estatuto, não suas funções, mas pelo              
menos os nomes e quantidades. 

Valdeir: defende que os NTPs não devem constar no estatuto, pois os NTPs acabam por               
serem criados/recriados de maneira dinâmica nos CONEAs. Ainda discute que a relação            
da FEAB com a UNE é importante, pois a UNE é uma organização maior e que a FEAB                  
deve estar ligada a UNE. 

Diego: destaca que é importante constar sim no estatuto da FEAB as bandeiras que a               
Federação defende, pois a maioria destas já são históricas. 



Igor: defende que os NTPs não devem constar no estatuto, pelos mesmos motivos que              
Valdeir levantou, porém sobre as pautas da FEAB, estas devem sim constar no estatuto.              
As da UNE não. 

Gabriel: levanta o debate que é sim necessário construir a UNE, pois esta representa os               
estudantes. 

Amanda: diz que algumas pautas devem constar no estatuto. Sobre a questão da UNE,              
pelo conhecimento histórico da organização, que esta não representa. Porém, pelo           
momento da conjuntura é importante estar nos espaços onde esteja havendo luta. 

Vinícius: Devido a ser o relator, a fala foi registrada pelo Rubem, mas que infelizmente               
não encontrou as anotações. 

Nívea: destaca que não é preciso constar as pautas da FEAB no estatuto, pois é preciso                
que as organizações tenham textos mais simples para melhorar o entendimento dos            
estudantes. 

Valdeir: destaca que tem acordo com a fala de Vinícius, porém pontua que a FEAB não                
tem espaços na UNE agora, principalmente por conta que as forças que atuam na FEAB               
não atuam na UNE, por isso, acaba não tendo a vez. 

 

Grupo 2 – Diego, Amanda, Nívea e Marcelo 

1) Propõe que deve constar no estatuto a agroecologia como bandeira e objetivo da              
FEAB. Propõe criação de item no Art. 4º. 

Amanda: coloca que tem diferença com a fala de Diego, pois a forma que a redação está                 
posta no estatuto já contempla o debate da agroecologia. 

2) Nivea: diz que sobre o Art. 7º que trata sobre o financeiro da FEAB. 

Amanda: reforça a fala de Nívea pois o encaminhamento financeiro da FEAB não está              
sendo feito. 

Marcelo: reforça inserir a Agroecologia no estatuto, pois como a FEAB já discute essa              
pauta, ele não vê motivo de não constar no estatuto. 

Valdeir: diz que devemos fugir da fala de “agroecologia” como solução, que nos             
descaracteriza no debate de defender a nossa federação. Os egressos da FEAB não             
participam de associações profissionais e dão preferência a ABA, ANA, etc, é preciso             
pautar a luta política a qual a agroecologia é uma ferramenta. O estatuto compreende a               
agroecologia na sua essência e não devemos visualizá-la como única saída para a             
FEAB. 



Camila: discorda de Valdeir e afirma que a agroecologia não envolve somente            
estudantes de agronomia. 

Valdeir: responde afirmando que não é isso que ele quis dizer. Afirma falando que a               
agroecologia para a FEAB é prática, é movimento. Para ele, agroecologia só se constrói              
com avanço da ruptura com o capital. 

Diego: retoma o debate da importância da agroecologia nos documentos da FEAB,            
principalmente pelo papel histórico. Ele diz que a ideia da proposta é melhorar o texto,               
para envolver mais perfil profissional que a FEAB defende. 

Nivea: reafirma que a forma que está posta no estatuto já contempla o debate que a                
FEAB faz sobre agroecologia. 

Gabriel: lança uma proposta de consenso. A ideia é complementar o item g do Art. 4º,                
colocando as palavras “sustentável, popular e desenvolvimento rural sustentável”. 

Grupo 3 – Gabriel, Digão, Vinícius e Camila 

Gabriel: destaca que boa parte do que foi definido como objetivo da FEAB nas              
discussões do grupo já consta no estatuto da FEAB. Porém é somente executar, mas              
para isso é relativo de regional à regional. 

Valdeir: encerra essa fase da PNEB e propõe 5 minutos de intervalo. A próxima fase da                
PNEB é discutir propostas concretas de alteração na estrutura da FEAB, no que trata as               
instâncias. Consulta sobre como se dará às mudanças do estatuto. A proposta 1 é alterar               
o estatuto na PNEB ou proposta 2 de levar as propostas de alterações elaboradas pela               
PNEB para apreciação e deliberação da Plenária Final do 62º CONEA. Foi definido por              
maioria dos presentes a proposta 2. 

● Retoma o espaço e se inicia as discussões estruturais das instâncias da FEAB. O              
espaço se inicia com a opinião das escolas sobre a organização da FEAB e              
propostas de mudanças nessas instâncias. 

Gabriel: questiona o ônus que é ser CN e CR e o trabalho que leva para formar quadros                  
para essas tarefas. 

Proposta:  

1- Coordenação Nacional Volante: militantes de diferentes escolas contribuição        
pelo menos 6 meses, cada militante; fazer passadas. 

2- Direção Nacional: articulação política e operativo.  

Catarine: questionam a falta de solidariedade das escolas com a CN, principalmente            
sobre as finanças e as passadas. Porém, por conta de ser recente na FEAB, diz que não                 
há muitos problemas na estrutura da Federação na vista de seu grupo. 



Marcelo: destaca também a falta de solidariedade com os trabalhos da CN. Destaca             
como interessante a proposta do ES, mas que precisa de mais discussões. Ressalta o              
trabalho das CRs como importante e bastante oneroso. Destaca os NTPs como            
fundamentais para as escolas que não pegaram instâncias maiores continuarem          
organizadas e contribuindo com a FEAB. 

Camila: reforça a falta de solidariedade com a CN. Propõe aumentar a comunicação             
entre as escolas para diminuir esses problemas. 

Igor: afirma que acha interessante a descentralização da CN, porém pode ser algo             
danoso da maneira que possa ser feita, pois a descentralização pode fragmentar os             
grupos de FEAB, nos mais variados aspectos. 

Amanda: inicia concordando com a fala de Igor, fala o que houve com a ABEEF, no                
que tange a questão da descentralização. Acredita que o problema da FEAB é a questão               
da falta de comprometimento das escolas para com as instâncias. 

Diego: acha interessante a descentralização, porém, para conjuntura da FEAB, essa           
proposta não pode ser encaminhada. Defende o papel das CRs na construção da FEAB e               
na divisão de tarefas. 

Vinícius: momento de crise estrutural da FEAB, mas a descentralização não é o             
caminho, no que tange a distribuição de tarefas é positivo, mas não na política da               
FEAB. Fundamental as CRs estar organizadas para dividir tarefas com a CN (passadas,             
caixa, etc) o estatuto não é levado na prática, deve ser levado em consideração              
principalmente a questão financeira que é primordial. 

Camila: tem acordo com a fala de Vinícius, reforça o papel das CRs na estrutura               
organizativa da FEAB. 

Gabriel: traz o debate sobre as CRs, a importância, etc. Explica que a descentralização              
não seria algo exclusivo, mas uma alternativa caso não haja escola se propondo. 

Igor: trata sobre as CRs e diz que no Nordeste não há problema em relação a                
mobilização, pois os estados são menores. 

Valdeir: contextualiza a questão histórica que leva a FEAB ser centralizada, e de que a               
FEAB construiu uma estrutura que não condiz mais com a realidade da federação e a               
conjuntura, que os prejuízos para organicidade e para os próprios militantes são muitos.             
É preciso ousar e aceitar desafios para dinamizar a organização, tendo preocupação com             
a companheirada que se dispõe a construir e doam sua vidas nesse processo. Defende              
que é momento de enxugar as estruturas e pensar diferentes formas de se organizar que               
adequam melhor a nossa realidade. Propõe a descentralização por escolas, podendo a            
CN ser compartilhada entre mais de uma escola, e aumento de regionais, para as CRs de                
fato consigam ter capacidade de trabalhar suas regiões. 



 

DIA 14/07 – MANHÃ E TARDE 

PROPOSTAS E ENCAMINHAMENTOS 

 

Valdeir: Proposta de dividir a CN em coordenações de até 3 escolas; NTP suprir alguns               
que estão inertes a algum tempo; CR aumentar o número de regionais e organizar              
geograficamente. 

Gabriel: dividir as coordenações da CN entre as escolas que irão compor a mesma,              
contribuindo e concordando com a proposta do Valdeir. 

Amanda: não dividir a CN. 

Igor: não concorda com a divisão e propõe a criação de uma nova instância. 

Diego: criação de uma instância que seja composta por um integrante de cada escola,              
“secretaria”. 

Gabriel: fortalecer as regionais e de acordo com a proposta da divisão da CN. 

 

Tarde 

EVENTOS 

Itapina: CONEA delegados/garantir voto (delegado) que constrói a FEAB nas suas           
instituições mas não estão nos CAs e DAs. 

Organizar e construir EIVs. 

● Cada escola apresentou sua visão sobre a organização e estrutura dos eventos            
(CONEA, EREA, ERA, SC, Curso de Coordenadores, etc) 

Via campesina: participar, mas a não necessidade de ocupar uma cadeira nos espaços de              
deliberação. Repensar as estratégias de ocupação desse espaço. 

 

 

 

 

 

 



 

ENCAMINHAMENTOS 

SENDO UMA PNEB ESTATUTÁRIA E RESPEITANDO AS ESCOLAS        
PRESENTES, AS DECISÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE NÃO       
ENTRARAM MAIS EM DEBATE NO CONEA, E ASSIM, AS QUE NÃO           
HOUVER CONSENSO SERÃO LEVADAS AO CONEA PARA DELIBERAÇÃO        
DENTRO DAS PROPOSTAS TIRADAS EM PNEB.  

ESTE POSICIONAMENTO FOI APROVADO POR TODAS AS ESCOLAS        
PRESENTES. 

 

- Propostas e votação.  

 

- Encaminhamentos de Sinop/Itapina: 

1 - CN art. 17º inciso 2, alteração do texto. Os membros da CN poderá ser                
composta por militantes de até 3 escolas sendo que a Coordenação Geral será             
composta por uma única escola sede. 

Castanhal: manter o estatuto do jeito que está, não é a melhor coisa de se fazer no                 
momento. 

Cametá: manter a CN centralizada, fortalecer as CRs para fazer as passadas, acha que a               
proposta de descentralizar pode enfraquecer a federação. 

Castanhal e Cametá contra a alteração 

Sinop e Itapina se colocaram a favor. 

2 - Deliberação que para poder assumir todas as instâncias recomenda-se que a             
escola apresente um plano de trabalho durante o CONEA. 

Aprovado. 

3 - Deliberação que os NTPs devem fazer os textos base das bandeiras e conduzir               
os espaços das bandeiras durante o CONEA. 

Aprovado. 

4 - Mudança estatutária: Itapina e Sinop sobre tiragem de delegados para PNEB. 

Proposta: para tiragem de delegados para PNEB será pelas entidades de base da             
FEAB por indicação. Acrescentar no estatuto. 

Aprovado. 



 

5 - Estatuto: inserir art. Inciso 3: em caso se a escola não alcançar o quórum e                 
tenha alguma instância da FEAB, ela poderá/terá ter direito a 1 delegado            
garantido no CONEA após validação dos documentos pela comissão         
eleitoral/plenária final. 

Proposta votada por partes 

Proposta de inserção art. 8 inciso 3 

1º votação 

Estatutário: aprovado 

2º votação, terá/poderá:  

Poderá: aprovado 

3º votação 

Plenária do CONEA: 2 votos 

Comissão eleitoral: 2 votos 

Levará para o CONEA para aprovar. 

6- Nova divisão das CRs: estatuto 

CRI: RS 

CRII: PR, SC 

CRIII: ES, RJ 

CRIV: MT, MS 

CRV: PE, RN, PB, CE 

CRVI: PA, AM 

CR VII: SP 

CR VIII: BA, SE, AL 

CR IX: MA, PI 

CR X: GO, DF, TO 

CR XI: AC, RO 

CR XII: AM, RR 

CR XIII: MG 



Aprovado. 

“não só criar outras CRs, pensar as escolas que não tiveram CR como vão fazer”. 

 

7 - Deliberação da PNEB: nesse próximo CONEA colocar a proposta da realização             
de um EIV nacional a ser realizado por uma escola. 

Aprovado. 

 

8 - Deliberação da PNEB: reflexão da CN sobre a Via Campesina. 

 

- Encaminhamentos de Castanhal/Cametá 

 

1 - Art. 4º letra g: Castanhal: entrar a palavra desenvolvimento sustentável. Proposta 1 
 
Sinop: proposta 2 visando um desenvolvimento rural de base ecológica.  
 
Votação 
Sinop, Itapina, Castanhal - proposta 2 
Cametá - proposta 1 
Deliberação para no CONEA. 
 
2 - Deliberação sobre Currículo da Agronomia 

Proposta de orientação dos NTPs de educação, voltar o debate sobre o PPC do curso, 
promover espaços que seja voltado a educação popular. 

Proposta de criação GT para levar ao CONEA aprofundamentos sobre ferramentas e 
metodologias para avançar na construção do currículo. Membros do GT, castanhal 
(Diego), CN, NTP Educação, escolas interessadas. 

Aprovado 

3 - Campanha financeira.  

Seguir estatuto sobre os 40%. e reformular o texto de ser porcentagem do saldo do 
evento e não das inscrições. Aprovado  

Campanha de um valor por escola por mês. Recomendação do livro ouro coletivo como 
campanha financeira para o CONEA. Aprovado 

Campanha no Cartase. Aprovado 

Planejamento financeiro em conjunto para o próximo CONEA. Aprovado 



4 - Deliberação que as escolas organizadas na FEAB façam ações em defesa da 
educação. Aprovado 

 

 


