Encaminhamentos
I SeRES/CoREA Leste - Niterói
29 de outubro a 02 de novembro de 2010
Gestão 2010/11

Juiz de Fora - MG - 05 de novembro de 2010
No Último SeRES/CoREA Leste foram dados alguns encaminhamentos para a gestão. Fiquem atentos
às suas obrigações e prazos.

CoREA EMAU e Lei de Assistência Técnica:
1 – Levar ao CoNEA:
Aprovar a Carta em Ata de Reunião Deliberativa (ver se ainda não foi aprovada).
Registrar a Carta em cartório.
Pular a ABEA e ir direto ao MEC pra regularizar a Carta de Princípios
Haver um registro de EMAUs dentro da FeNEA, tanto pra regularizar, quanto pra acompanhar.
Discutir tornar o SeNEMAU deliberativo pras discussões não se perderem só lá. Juntar o SeNEMAU
com um CoNEA voltado pra EMAU, como é o SeRES+CoREA.
2 – Levar à FeNEA por email: sugerir a presença de um advogado que conheça as causas sociais no CoNEA
BH, pra assessorar nas duvidas quanto a regularização do EMAU.

Boicote ao ENADE:
1 – Formar um GT Regional pra desenvolver as propostas e levar as discussões que foram tiradas daqui pro
CoNEA. GT: Valério, Rafael, Vitor.
2 – Formar um GT Regional pra pesquisar os materiais que possam embasar o desenvolvimento de novas
formas de avaliação do curso de arquitetura.
3 – Propor no CoNEA que se forme um GT Nacional pra continuar o trabalho do GT Regional e então
desenvolver as novas formas de avaliação do curso de arquitetura.
Observação: esse GT Regional será diluído se sair um GT Nacional no CoNEA.

Momento CA/DA:
1 – Levar pro CoNEA:
Revisão do Bússola
Colocar no bússola que os CAs que estão querendo se formar, procurar CAs mais antigos da região
pra auxiliar.
2 – Colocar no site um mapeamento sobre os CAs com uma base de dados com informações sobre o CA.
Responsável: Murilo.
3 – Montar um periódico da Regional que será enviado às Escolas. Responsáveis: Rômulo, Mário,
Gutemberg e Rafael.
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Novas diretrizes pra gestão:
1 - Desenvolver uma campanha nacional mais palpável com propostas para a mobilização dos CAs e DAs.
2 - Durante os caravanas fazer reuniões juntando todas as escolas envolvidas em um só lugar.

Proposta aos Cas:
Conversar com os coordenadores sobre o Boicote, mostrar as discussões dos conselhos e aí poder decidir se
vale à pena ou não boicotar.

Deliberações:
1 - A Leste vai se posicionar quanto ao boicote depois das discussões nacionais.
2 - O EREA Leste será de 20 a 24 de abril de 2011.
3 - O II CoREA Leste será de 24 a 27 de fevereiro de 2011.

Atenciosamente,

Murilo Ferrari
Diretor Regional - gestão 10/11
muriloferrari@fenea.org

Ivan Zanatta
Diretor Regional - gestão 10/11
ivanzanatta@fenea.org

Regional Leste: leste@fenea.org

