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Gestão 2007/08

convocatória às entidades estudantis

CoNEA+SeCCO+SeCaD
4°

Conselho Nacional de Entidades estudantis de Arquitetura e urbanismo

Rio de Janeiro|RJ, 6 à 14 de setembro de 2008
Belém, 15 de julho de 2008.
Convocamos todos os estudantes, Centros, Grêmios, Secretarias, Diretórios Acadêmicos e Escritórios Modelo de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil, bem como todas as Comissões Organizadoras de Encontros Regionais [EREA] e
Nacional [ENEA] de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo dos anos de 2008 e 2009, e todo o corpo diretor da Federação
Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil [FeNEA] a participarem dos seguintes eventos, que
acontecerão na cidade de Rio de Janeiro|RJ, no campus do Fundão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, situado à
avenida Pedro Calmon, nº 550, Prédio da Reitoria, Cidade Universitária, Ilha do Fundão, entre os dias 6 e 14 de setembro
de 2008:

SeCCO

Seminário de Capacitação de Comissões Organizadoras de encontros

SeCaD

Seminário de Capacitação da Diretoria da FeNEA

A partir de 2009 a FeNEA promoverá, juntamente com as comissões organizadoras, sete encontros de estudantes
de Arquitetura e Urbanismo: um ENEA e seis EREA’s [com a inclusão do EREA Norte]. O SeCCO tem por finalidade a troca
de experiências entre antigas, atuais e futuras Comissões Organizadoras de Encontros de arquitetura e urbanismo.
Consiste em discussões sobre os encontros seus princípios e sua estrutura, bem como sobre o papel da própria comissão;
sempre em busca da perfeita realização do evento e da satisfação das expectativas dos participantes. O Seminário
acontecerá entre os dias 6 e 9 de setembro, e conta com a presença de antigas e novas comissões para que o decorrer do
mesmo seja proveitoso a todos.

A FeNEA tem seu novo corpo diretor aprovado e homologado na Plenária Final do 32º ENEA, ocorrido na cidade de
Belém. Para que a nova diretoria seja capacitada a levar os assuntos e projetos que a Federação tem, existe o SeCaD, que é
o espaço onde diretores de gestões passadas se reunem aos novos diretores, para troca de experiências a respeito dos
trabalhos de cada diretoria da FeNEA. O Seminário ocorre em paralelo ao SeCCO, podendo ter momentos afins, entre os
dias 6 e 9 de setembro, contando com a presença de antigos e novos diretores da Federação para isso.

CoNEA
4°

Conselho Nacional de Entidades estudantis de Arquitetura e urbanismo

4º CoNEA – Conselho Nacional de Entidades Estudantis de Arquitetura e Urbanismo, gestão 2007|2008.
O CoNEA é um momento deliberativo da FeNEA, no qual estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil podem
trocar idéias, 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.
O 4º CoNEA é um Conselho de transição entre a atual [gestão 2007|2008] e futura diretoria [gestão 2008|2009,
eleita na Plenária Final do 32º ENEA Belém], e tem como principal objetivo o planejamento e organização dos trabalhos da
FeNEA, através do debate das prioridades e viabilização das diretrizes aprovadas em Plenária, que surgiram a partir de
amplo debate na gestão, assim como a análise e aprovação de outras novas. 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.
O CoNEA acontecerá entre os dias 11 e 14, subseqüente ao SeCCO e ao SeCaD, contando com a presença de todas as
entidades estudantis, estudantes, diretoria da FeNEA, e Comissões Organizadoras de Encontros.
Certos de que podemos contar com sua presença e disposição, desde já agradecemos!
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FeNEA - Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
site: www.fenea.org - e-mail: fenea@fenea.org
Maiores informações sobre local e pauta do CoNEA, serão divulgadas em breve através dos e-grupos da FeNEA e em outros meios de
comunicação.
Para fazer parte do e-grupo da FeNEA, envie e-mail em branco para fenea-subscribe@yahoogrupos.com.br

