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SEMANA NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO

Síntese das reuniões online realizadas dia 02/05/2010, 05/05/2010 e 08/05/2010

Presentes: FEAB, CONEP, FEMEH, ENECOS, ENEBio, ExNEEF, ABEEF

FEAB

A "Semana Nacional  de Mobilização" surge como proposta da FEAB, rapidamente 
abraçada  pela  ABEEF  (Eng.  Florestal)  e  em  seguida  foi  amadurecendo,  e  um  dos 
espaços  de  amadurecimento  dessa  proposta  foi  nos  espaços  proporcionados  pelo 
FENEX.  A  proposta  dessa forma avançou de uma construção exclusiva  do  ME das 
Ciências Agrárias para uma jornada de lutas mais amplas que pudesse possivelmente 
envolver outros setores do movimento estudantil  via executivas de curso no momento 
temos ainda somente a FEAB e a ABEEF puxando a semana, porém é visível que outras 
executivas conseguiram debater essa pauta com sucesso pontuando algumas coisas:

• Proposta: Realizar uma jornada de lutas do movimento estudantil organizado via 
executivas, entre os dias 17-14 de Maio;

• Paralelamente haverá uma jornada de lutas da via campesina cuja FEAB e ABEEF 
irão participar;

• A ideia  então  é  construir  espaços em conjunto  com os movimentos  sociais  do 
campo;

• Eixos da Semana: Contra a Criminalização/Solidariedade aos movimentos sociais 
outro  eixo  é  contra  a  mercantilização  do  ensino  porém  esses  são  eixos 
orientadores mas pode-se incluir localmente pautas específicas de cursos ou locais 
de universidades;

• Caráter: principalmente pedagógico, trazendo elementos de agitação;
• Objetivo:  Fazer  uma experiência  em torno da viabilidade de se construir  ações 

diretas  via  executivas  de  curso,  articulando  os  setores  combativos  e  com 
expressão real na base dos estudantes de seus cursos

Os eixos são orientadores, porém a ideia é que possamos inserir todas mobilizações 
sejam  elas  diretamente  relacionadas  ou  não  com  os  dois  grandes  eixos,  trazendo 
também as pautas mais específicas de cada curso, como no caso da agronomia que 
iremos pautar a questão do Agronegócio e do uso de agrotóxicos.

Durante a Semana iremos pautar também nossa campanha “Esse Pacote Já Era”, a 
campanha tem como eixos a formação profissional e agroecologia, levando o debate do 
pacote tecnológico que é proveniente da Revolução Verde, e como esse pacote está 
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ligado diretamente na formação profissional do Eng. Agrônomo, e como contra-proposta 
pautar a Agroecologia citando exemplos concretos que deram certo, irá per mear outros 
assuntos como criminalização dos movimentos sociais, transacionais nas universidades, 
critica ao uso de agrotóxicos e por ai vai. 

Cartazes e os folders serão rodados na UFPR, e enviados para as escolas. 
As  escolas  que já  confirmaram dentro  da  FEAB são:  Recife,  Fortaleza,  Belém, 

Piracicaba,  Campos  dos  Goytacazes,  Santa  Maria,  Florianópolis,  Aracaju,  Curitiba, 
Cuiabá e Viçosa, mas estamos dialogando com outras escolas que provavelmente irão 
participar.

A FEAB vai elaborar um documento base para que a partir dele seja elaborado um 
panfleto unitário e que cada executiva avalie esse documento a mais breve possível. A 
FEAB propõe que seja formado um comitê nacional que seja responsável pelas ações da 
Semana Nacional de Mobilização.

FEMEH

Discutimos  a  questão  da  Semana  Nacional  de  Mobilizações  em  nosso  último 
Conselho Nacional  de Entidades (CONEHI)  que ocorreu no feriado de Tiradentes em 
vitória – ES. Lá colocamos a importância de uma jornada de lutas da esquerda, mas 
também ponderamos a dificuldade de viabilizá-la concretamente por ainda não termos 
clareza de como essas coisas se dariam (tanto os eixos são bastantes amplos quanto 
não sabíamos como estava a mobilização de outras universidades/executivas sobre essa 
questão). Visando dar maior materialidade para isso tudo, tiramos como eixo de nossas 
atividades nessa semana a questão da não criminalização dos MS (o que casa com 
o eixo principal proposto para a semana) relacionando-o com uma pauta específica 
nossa:  a  abertura  dos  arquivos  da  ditadura  militar.  Também  destacamos  a 
importância  que  esse  eixo  seja  norteador  mas  não  engessador,  sendo  toda 
mobilização a ser tocada nessa data também passível de se incorporar à semana. Enfim, 
ficamos de nos articular melhor com as outras executivas para que a semana realmente 
ocorresse. De qualquer forma, tiramos de compor a semana enquanto FEMEH e tentar 
dar um gás nisso nas escolas que temos maior inserção.

Não temos informes de como as coisas estão se encaminhando nas escolas. Escolas 
a serem contactadas: UFPR, UFES, UFPA, UCSAL, UNEB, UECE, UFMT, UEFS, UFSJ, 
UFPB, UFSC, UEPG, UEL, PUCPR, UFSM, UFS, UFPEL, UFRGS, UDESC, FAPA, UFF 
e UFRJ.

Sentimos a necessidade de inserir a pauta em defesa da universidade pública, gratuita 
e de qualidade e a questão da Formação Unificada Já!

ExNEEF

Estamos fechando materiais da Campanha de Diretrizes. Tínhamos no calendário 
da campanha que estamos tocando uma atividade prevista em maio onde estaríamos 
dialogando com outras entidades para extrapolar a pauta das d.c´s em Educação Física. 
Enfim, devemos colocar peso na atividade e precisamos dos contatos das entidades em 
Porto Alegre, São Paulo, Curitiba e Nordeste.
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ENECOS

Estamos na LUTA pela qualidade de formação do comunicador social e  aprovamos 
também  de  participar  da  semana  nacional  de  lutas concordando  com  os  eixos 
colocados pela FEAB incluindo como ponto também a qualidade de formação dos cursos 
e das universidades,  que vem passando por  um processo de precarização cada vez 
maior  acentuado  e  vamos  mobilizar  os  militantes  da  ENECOS a  construir  a  semana 
localmente.  Vamos aderir  e  assinar  o  documento  saindo da  dupla  sertaneja  FEAB e 
ABEEF e virando um trio pé de serra!

Frisando a  importância  dessa articulação nacionalmente  pro  Movimento  Estudantil 
hoje.  Dentro  desse  momento  de  refluxos  e  ataques  aos  movimentos  sociais,  como 
recentemente foi criada uma organização da direita: "pra tirar o vermelho", precisamos 
fazer com que nossas ações sejam potencializadas. E que a galera dê um “gás militante” 
a  essa  semana  que  mesmo  acontecendo  aparentemente  local,  sinta  o  peso  e  a 
importância  de  fazermos  algo  nacional,  então  as  executivas  que  puderem  aderir  a 
campanha independente do prazo, sejam bem vindas.

Então  companheirada,  acho  que  a  proposta  da  semana  tem  que  ser 
DIALETICAMENTE NACIONAL E LOCAL, então devemos pensar uma metodologia para 
isso, como a proposta a seguir:

1. Chamar reuniões locais com executivas de cursos e DCE's, CAs e coletivos de luta 
pra debater o documento nacional tirado, (como os felex- só que mais amplos);

2. Colocar como pauta também, o debate local, pra que a partir desse debate saiam 
pautas locais em relação aos eixos nacionais colocados;

3. Analisar a correlação de forças da ação da semana;
4. Fazer um repasse pra nacional sistematizar;
5. Realizar a semana com muita agitação e propaganda.

ENEBio

Não acumulou sobre a proposta da semana em si, como poderia estar se inserindo. A 
única coisa que foi  tirada no nosso Conselho Nacional  de Entidades de Biologia que 
aconteceu entre 26 e 28 de fevereiro na UFAL é um indicativo da inserção local  das 
escolas na semana. Porém estamos iniciando uma campanha nacional que discute a 
nossa formação profissional, sendo a mercantilização da educação um dos eixos 
dela. 

O  MEC está  com uma  proposta  para  mudar  a  matriz  curricular  de  vários  cursos 
superiores entre eles ciências biológicas bacharelado e licenciatura. Entre as mudanças 
estão o aumento da carga horária do bacharelado e redução do da licenciatura, a área de 
atuação  dos  licenciados  também  seria  reduzida.  Essa  proposta  também  aponta  a 
recriação  do  curso  de  história  natural  modificado.  Seria  como  uma  licenciatura  para 
apenas habilitar licenciados para o ensino de ciências no ensino fundamental. Ficamos 
sabendo disso através de uma reunião da comissão coordenação do nosso curso, pois o 
reitor da UFV pediu um posicionamento da comissão para se posicionar em uma reunião 
do ANDIFES. Reunião essa de caráter apenas consultivo. Sabemos também que essas 
modificações  não  se  restringem  aos  cursos  de  biologia  e  sim  a  outros.  Porém  não 
sabemos  quais  são  os  outros  cursos.  No  nosso  caso,  essas  mudanças  podem  são 
marcadas pela mercantilização do curso com efeitos de sucateamento ainda maior das 
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licenciaturas de biologia. Porém não sabemos quais são os outros cursos.
Pouco  avançamos  nesse  ponto,  mas  a  UEL  se  comprometeu,  e  Viçosa  vai  estar 
somanado com a FAEB e ABEEF. Também haverá movimentações em Fortaleza e Feira 
de Santana. Piracicaba, Botucatu, Aracaju, São Carlos e Maceió também estão na luta e 
provável que se insiram nas mobilizações. Em Cuiabá acabou de haver a ocupação da 
reitoria  contra  o  reuni,  é  um  ótimo  ponto  de  convergência  entre  criminalização  dos 
movimentos sociais e mercantilização da educação. Estaremos fazendo um mapeamento 
mais detalhado.

CONEP

A CONEP decidiu compor a semana mesmo porque nessa mesma data da semana 
terá o dia nacional da luta antimanicomial, vamos utilizar os espaços que já articulamos 
sobre a luta antimanicomial para promover a semana. Provavelmente faremos panfletos 
da CONEP sobre a luta antimanicomial para utilizar esse material durante a semana.

Os locais que pretendemos atuando é São Paulo/SP, Curitiba/PR, Ponta Grossa?PR, 
Vitória/ES, Goiânia/GO, Belém/PA e pretendemos mapear outras universidade e contatar 
com outras executivas para articular mais atividades.

ENECOS

ENECOS e FEAB: escrever o panfleto, lembrando que ele é voltado pra sociedade, 
por isso tem que ser bem simples e leve, de no máximo 1 página, até pra que seja 
colocado mais um texto LOCAL. Que as executivas encaminhem contatos de cada escola 
que podem fazer ações...

FEMEH

É importante, para que o panfleto saia pra quarta, que as executivas mandem suas 
pautas especificas que serão tratadas na semana até amanhã para a ENECOS e FEAB. 
Assim o panfleto poderia contemplar na frente os eixos gerais da campanha e no verso as 
pautas específicas de cada executiva que também estarão nessa semana, ainda que de 
forma um pouco superficial, por ter que ser um texto mais curto para caber os eixos de 
todas as executivas para termos um material unitário. Não é impedindo, é claro, que as 
executivas elaborem um material  próprio  com maior  detalhamento de suas pautas,  a 
importância do material unitário contemplar uma breve discussão das pautas específicas 
é,  justamente,  frisar  a  relação  que  essas  mantém  com  os  eixos  gerais,  bem  como 
destacar o caráter de construção conjunta da semana. A FEMEH também produzirá um 
cartaz  sobre  a  semana  de  mobilização  convocando  os  CA's  e  DA's  de  história  a 
participarem da atividade. 

PRÓXIMA REUNIÃO ONLINE:   Segunda dia 11/05 às 22:00 horas.  
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