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Conselho Nacional de Entidades estudantis de Arquitetura e urbanismo
Brasília|DF, 13 à 16 de dezembro de 2007
Uberlândia, 21 de outubro de 2007.
Convocamos todos os estudantes, Centros, Grêmios, Secretarias, Diretórios Acadêmicos e
E s c r i t ó r i o s M o d e l o d e A r q u i t e t u ra e U r b a n i s m o d o B ra s i l , b e m c o m o t o d a s a s C o m i s s õ e s
Organizadoras de Encontros Regionais [EREA] e Nacional [ENEA] de Estudantes de Arquitetura e
Urbanismo do ano de 2008, e todo o corpo diretor da Federação Nacional dos Estudantes
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil [FeNEA] a participarem do 1º CoNEA - Conselho Nacional de Entidades Estudantis de
Arquitetura e Urbanismo, gestão 2007|2008, que acontecerá na cidade de Brasília|DF, na Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de Brasília [FAU-UnB], localizada no Instituto Central de Ciências - ICC Norte - Gleba A,
Campus Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte, entre os dias 13 e 16 de dezembro de 2007.
O CoNEA é um momento deliberativo da FeNEA, no qual estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil podem
trocar experiências, debater e definir planos de melhoramentos para integrar e articular todas as faculdades do país.
Participando dele, você colabora com a construção de um movimento estudantil mais abrangente e democrático e de um
Ensino de Arquitetura e Urbanismo melhor e mais condizente com os anseios da sociedade.
Feita a transição entre as gestões passada e atual, é hora de dar continuidade aos trabalhos já iniciados, e começar
novos passos. O 1º CoNEA é um Conselho onde as diretrizes de gestão definidas no Conselho passado se tornam mais
paupáveis, podendo ser definidas ações e objetivos mais claros para que hajam resultados esperados dentro do que a
Federação espera em seus trabalhos. São diretrizes desta gestão: CAU [Conselho de Arquitetura e Urbanismo]: luta pela
aprovação e participação nas questões pós-aprovação; Regionais Norte e Nordeste: articulação e divisão de encontros
regionais; ENEA Belém: atenção e acompanhamento; Reestruturação da FeNEA: [re]pensar a sua estrutura;
Finanças: planejamento [geral | regional]; Reforma Universitária: cotas, Uninova, Enade, Reuni, Estágio [projeto
conjunto com o IAB], Frente de Lutas contra a Ref. Univ.; Reforma Urbana: debates, Conferências das Cidades, Conselho
das Cidades; Site: atualização e reformulação; Divulgação: “imagem” da FeNEA, caderno de projetos e patrocínio,
documentação de encontros; Relações Externas: relação com entidades [CoLEA, CBA, Confea, Mcidades, ConCidades,
FNRU]; EMAU: aproximação em conselhos; SERES: efetivação nas regionais; CICAU: continuidade, ampliação e
fortalecimento do projeto; Semanas acadêmicas: participação e divulgação; Encontros: relação diretoria | ComOrg;
C.A. | D.A.: trabalho de base em Conselhos Regionais.
A FeNEA estrutura-se a partir da articulação e da mobilização entre as entidades estudantis. Através deles,
encontra-se o respaldo para os trabalhos desenvolvidos e o elo constante e imprescindível com o estudante. A sua
participação nos Conselhos garante a legitimidade de nossos projetos e decisões, assegurando a base de sustentação da
FeNEA. A reunião dos estudantes no CoNEA possibilita uma rica troca de experiências, onde se toma conhecimento da
realidade de cada faculdade ou curso presente, de suas inovações e dificuldades. Também possibilita o conhecimento de
um trabalho mais humano e solidário, um trabalho coletivo, numa metodologia adotada que busca resultados mais
democráticos, representativos e satisfatórios a todos os estudantes de arquitetura e urbanismo do Brasil. O CoNEA é, além
de tudo, um momento de crescimento pessoal e desenvolvimento da democracia participativa na atual sociedade. Um
momento que dá esperanças para a diminuição dos problemas sociais.
Recomenda-se que cada representante estudantil porte uma carta da entidade acadêmica que representa ou a
assinatura de 10% dos estudantes de sua faculdade. É imprescindível a participação de representantes estudantis de todas
as escolas de arquitetura e urbanismo do Brasil.
Para maiores detalhes sobre a pauta e o local do Conselho, acompanhe o Fórum e Guest Book do site da FeNEA
[www.fenea.org], bem como os e-grupos da Federação.
A primeira convocação se dará ao dia 13 de dezembro às 9h, e a segunda convocação às 10h do mesmo
dia.
Certos de que podemos contar com sua presença e disposição, desde já agradecemos!
Atenciosamente,

_________________________________
Fernando de Barros Lima
Acadêmico da UFU - Uberlândia
Diretoria Geral da FeNEA - Gestão 2007/08
(34)9134.8906
debarroslima@gmail.com

_________________________________
Renato Ferreira de Santana
Acadêmico da UFRJ - Rio de Janeiro
Diretoria Geral da FeNEA - Gestão 2007/08
(21)8636.7590
renato.fs@hotmail.com
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Maiores informações sobre local e pauta do CoNEA, serão divulgadas em breve através dos e-grupos da FeNEA e em outros meios de comunicação.

