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1. O evento 
 

O CONEA é realizado anualmente em diferentes Instituições de Ensino Superior, é o 

evento de máxima deliberação dos estudantes de agronomia. Em sua 61º edição, será 

realizado em julho de 2018, na Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA Campus 

Belém. 

 

Durante o evento são discutidas questões inerentes à formação profissional ética e 

cidadã, levando aos estudantes de Agronomia elementos de reflexão em torno das crises 

sociais e ambientais, trabalhando também as perspectivas e ferramentas para superar tais 

crises. 

 

Junto com o CONEA acontecerá o III Seminário Cientifico de Agronomia (SEMCA), 

onde são apresentados trabalhos científicos que posteriormente serão publicados em 

periódicos para acesso da comunidade externa a universidade. 

 

2. Objetivos 
 

 Possibilitar o enriquecimento intelectual dos estudantes de Agronomia de todo o país, 

através das atividades, as quais discutem temas que durante a graduação são abordados 

de formas diferenciadas, estimulando o senso crítico e a avaliação da realidade 

agronômica brasileira, propondo políticas relacionadas ao setor; 

 Promover a troca de experiências, estimulando a livre comunicação e aproximação das 

linhas de trabalho, propondo melhorias para o ensino de todas as Instituições 

participantes e ampliando o conhecimento das diversas culturas e ecossistemas 

brasileiros; 

 Desenvolver um pensamento crítico com relação aos meios de produção atualmente 

vigentes, frente a tecnologias mais ecológicas; 

 Enriquecimento técnico-científico dos acadêmicos através de apresentação de painéis, 

trabalhos, oficinas, palestras, etc. 

 Planejar atividades da federação no ano de 2018/2019; 

 Construção do debate político sobre as bandeiras defendidas pela FEAB; 

 Promover o intercâmbio cultural; 

 Realizar uma intervenção junto à comunidade paraense, de caráter social educativo, 

solidário e reivindicativo. 



3. Público alvo 
 

Estudantes de Agronomia e áreas afins (Engenharia Florestal, Ciências Biológicas e 

Agroecologia) das mais diversas regiões do país. 
 

Agricultores familiares da região. 
 

São estimados 700 participantes entre estudantes e agricultores. 

4. Período 
 

Será realizado em 22 a 28 de julho de 2018 

 
5. Local 

 

Universidade Federal da Amazônia, Câmpus Belém. 

 
Endereço: Avenida Presidente Tancredo Neves n° 2501, Bairro Montese, CEP: 66.077-530, 

Caixa Postal:917, Belém – Pará, Brasil. 



 

 
 

6. Programação 
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Programação sujeita a alterações. 

 
6.1. Abertura do congresso: 

 
Abertura do congresso com a presença da administração da Universidade e de 

convidados do evento. Leitura e aprovação do Regimento do Congresso a ser proposto pela 

Comissão Organizadora. 

 

6.2. Painéis: 

 
O evento conta com três dois painéis, que serão norteadores da temática que o evento 

apresenta ao publico. 

 

I Painel: Questões Agrárias 

II Painel: Agroecologia 



III Painel: Mesa – Com a participação da Federação Interestadual de Sindicatos de 

Engenheiros (FISENGE), Associação dos Engenheiros Agrônomos (AEA) e agrônomo (a) 

atuante nos movimentos sociais populares (a definir). 

 

6.3. Plenárias Regionais das Entidades de Base - PREB: 

 
Reuniões Centros e Diretórios Acadêmicos de uma mesma Regional, nas quais são 

discutidas as situações regionais do movimento estudantil da agronomia e do movimento 

estudantil geral. São divididas em três momentos: o primeiro onde se faz um repasse de todas 

as atividades realizadas pelos diversos grupos da Regional; o segundo momento é feito uma 

avaliação do trabalho realizado pela Coordenação Nacional e pela Coordenação Regional, 

assim como também o trabalho dos NTP'S presentes na Regional; no terceiro momento serão 

determinados os rumos da Regional, quais Escolas assumirão instâncias na Federação, e quais 

serão essas instâncias. 

 

6.4. Painéis paralelos: 

 
São espaços de formação sobre diferentes temas que tangem a agronomia, o 

movimento estudantil e a sociedade em geral, estes espaços ocorrem simultaneamente. 

 

6.5. Vivências: 

 
Momento onde os congressistas terão contato presencial em comunidades e áreas de 

diversas organizações e movimentos da região, com trocas de experiências, culturais, 

organizativas, históricas com cada uma das comunidades. Momento importante para 

trabalharmos na prática a importância da formação de técnicos para a Reforma Agrária. 

 

6.6. Plenárias Nacionais das Entidades de Base – PNEB: 

 
Espaços de encaminhamentos sobre as bandeiras que a FEAB discute. 

 
6.7. III SEMCA 

 
Apresentação de trabalhos acadêmicos 

 
6.8. Atividades Culturais: 

 
As atividades culturais realizadas serão: exposições artísticas e de integração dentro do 

congresso, incluindo apresentações de grupos de teatro, folclóricos, de poesia, entre outros. 



Outra atividade cultural importante é a noite reservada às apresentações feitas pelos/as 

próprios/as participantes, a AGROCANÇÃO. Também serão realizadas apresentações 

culturais distribuídas durante toda a programação. 

 

6.9. Plenária Final: 

 
Espaço deliberativo do Congresso, onde são aprovadas as propostas surgidas no 

decorrer do mesmo. Na Plenária é definidos as escolas que assumirão as instancias dentro da 

FEAB, são essas: o próximo CONEA, a Coordenação Nacional, as Coordenações Regionais, 

os NTP’S e as Comissões Organizadoras dos ERA’S e EREA’S. 

 

7. Contatos da Comissão Organizadora (articulações) 

Wisney Fontenele 

FONE: (66) 9 9971-2121 

E-mail: wisney.fontenele@gmail.com 

 

Valdeir Souza 

FONE: (66) 9 9603-5892 

E-mail: valdeirsouza.agro@gmail.com 

 

Karine Santos dos Santos 

FONE: (91) 9 8425-7695 

E-mail: 

 

Tirza Teixeira Brito 

FONE: (91) 9 8128-7963 

E-mail: britotirza@gmail.com 
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8. Considerações Finais 

 

Este projeto tem a finalidade de fornecer informações relativas às perspectivas de 

realização do 61° Congresso Nacional dos Estudantes de Agronomia, em 2018 na 

Universidade Federal Rural da Amazônia. 

 

Esperamos contar com a apreciação e colaboração de Vossa Senhoria para que esse 

evento alcance os objetivos propostos, lembrando ser ele de extrema importância para os 

estudantes, que o tomam como meta a ser concretizada. 

 

O pleno êxito dessa aspiração conjunta só se dará com o apoio e o reconhecimento de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         VALDEIR DOS SANTOS SOUZA 

                                                  Coordenação Nacional 


