Diretrizes e Calendário da Gestão 2010/11
CoREA Juiz de Fora - 12 a 15 de agosto
Gestão 2009/10

Juiz de Fora - MG - 29 de agosto de 2010

Diretrizes da Gestão 2010/2011
As diretrizes da gestão serão os guias para os diretores, CA’s e DA’s da Regional
Leste nessa gestão que agora se inicia. O ideal é atingir a esses objetivos sempre, em
todos os momentos.
1. Mobilização dos CA's e de todos os estudantes das faculdades da Leste.
2. Os CA's devem ter melhor embasamento antes dos Conselhos - desenvolver
material dos turnos previamente e enviar aos CAs.
3. Maior revezamento das cidades-sede de CoREA's, variando os estados.
4. Produção coletiva, que deve ser realizada pela diretoria, CA's e demais
estudantes da Regional Leste.
5. Construção coletiva nos próprios Conselhos. Turnos serem mais de produção,
não de discussão.
6. Metodologia prévia para os turnos de Conselhos, com definição prévia dos
coordenadores pelo grupo de emails. (2 coordenadores por turno para discussão).
7. Articulação com os movimentos estudantis externos.
8. Articulação com movimentos sociais.
9. Realização de Caravanas não só pela diretoria da FeNEA, mas também por
CA's.
10. Acompanhamento do calendário de encaminhamentos da gestão. Todos
devem cobrar uns aos outros o cumprimento desses encaminhamentos.
11. Os Conselhos devem ser articuladores da FENEA com as Escolas que os
sediam, sendo realizados micro Caravanas nos CoREA's.
12. Continuidade ao plano de ação do projeto de inserção da Reforma Urbana no
Ensino.
13. Continuidade às discussões: CAU, ENADE, Reforma Urbana e Conferencia das
Cidades.
14. Desenvolvimento de nova proposta de avaliação de ensino e do Panorama.
15. Mobilização dos EMAUs.
17. Reabrir discussão sobre novo plano de pagamento das anuidades.
18. Dar continuidade à discussão da Lei de Assistência Técnica.
19. Atualização do POEMA.
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20. Buscar a regularização do CNPJ da FeNEA, junto às outras regionais e à
Diretoria Nacional.
21. Institucionalização do EMAU.
22. Momento de explicação sobre EMAU e Lei de Assistencia Tec para o conselho
(pessoas novas).

Calendário da Gestão 2010/2011
Este calendário não está totalmente fechado. O que está listado aqui são apenas
propostas/objetivos que foram produto de uma ampla discussão visando a articulação
da Regional Leste. As datas e locais ainda serão confirmados.
Outubro: SeRES Niterói (29 de outubro a 2 de novembro)
Dezembro: Caravanas Belo Horizonte (16)
CONEA Belo Horizonte (17 a 21)
Março: Caravanas Espírito Santo (ainda sem data)
CoREA Espírito Santo (ainda sem data)
Abril: EREA Vila Velha (ainda sem data)
Maio: Caravanas Minas Gerais (ainda sem data)
CoREA Minas Gerais (ainda sem data)
Julho: CoREA SP/Leste em Poços de Caldas (à confirmar)
Agosto: Caravanas Campos/Itaperuna (ainda sem data)
CoREA Itaperuna (ainda sem data)
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