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Ata da Plenária Final
Aos nove dias do mês de Agosto do ano de dois mil e três, às quatorze horas, na cidade de ouro Preto, estado de Minas Gerais
tem início a Plenária Final do Vigésimo Sétimo Encontro Nacional de Estudantes de Arquitetura. Fizeram parte da mesa
Márcio Alexandre Máximo da Silva (Diretor Geral da FeNEA), Rafael Pavan dos Passos (Vice Diretor Geral da FeNEA) e
João Vicente (Diretor da Regional Leste da FeNEA), Tatiana N. de Araújo Bif (Diretora de Documentação e Informação da
FeNEA) e Patric Leite (diretor de Documentação e Informação da FeNEA). Foi apresentada a proposta de pauta para ser
aprovada pela Plenária: Abertura e apreciação da pauta, informes; momento memória do movimento estudantil em arquitetura
e urbanismo com o arquiteto José Carlos Lacerda Castro; diretrizes da gestão 2003/2004; reformulação do estatuto da FeNEA;
homologação das diretorias regionais; homologação das sedes dos encontros regionais de arquitetura e urbanismos e seminário
nacional de escritórios modelos de arquitetura e urbanismo em Recife; premiação do CICAU (Congresso de Iniciação
Científica) e Concurso Nacional de Idéias projetuais; escolha da próxima cidade sede do ENEA-2004; escolha da cidade sede
do ELEA (encontro latino americano de estudantes de arquitetura) Brasil- 2005; avaliação do ENEA-Ouro Preto 2003;
avaliação da gestão da FeNEA 2002/2003; considerações finais. A pauta foi aprovada com mudança na ordem dos tópicos,
ficando a reformulação do estatuto para ser discutida após a eleição das diretorias. Iniciam-se os informes: a Plenária Final
estava marcada para iniciar às treze horas, o almoço deveria ter início às onze horas mas não ficou pronto, por isso o atraso. A
Plenária deveria ocorrer no salão onde estava acontecendo o Concurso de Idéias projetuais, mas ainda estavam montadas as
mesas do concurso e não pode-se usar o salão. Momento Memória com o arquiteto José Carlos Lacerda Castro, que falou sobre
a criação da ENEAU-Executiva Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, em 1962, no Rio de Janeiro, num
momento de entusiasmo dos estudantes de arquitetura e urbanismo com a criação de Brasília. Microfone foi aberto para
alguma consideração da Plenária, que não se manifesta. É iniciada a apresentação das propostas de diretrizes para a gestão
2003/2004, dando-se preferência para as propostas dos grupos de trabalho dos conselhos nacionais de entidades estudantis de
arquitetura ocorridos durante o ENEA, as propostas da Plenária de ensino, propostas coletivas dos presentes e propostas
individuais dos presentes. Encaminhamentos do Grupo de Trabalho do Conselho de Arquitetura e Urbanismo: breve
explicação sobre o projeto de lei que foi proposto. A FeNEA participa das reuniões sobre o Colégio Brasileiro de Arquitetos
como ouvinte sem direito a voto já que não é uma entidade profissional. Leitura da carta de aprovação da FeNEA para o
Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo. Abriu-se o microfone à Plenária para que estes opinassem. Colocado em
votação, a plenária aprova o texto por contraste. Encaminhamento do grupo de trabalho sobre captação de recursos:
apresentação das falhas do atual sistema de captação de recursos, adotar uma postura profissional quanto a divulgação da
FeNEA; procurar ajuda de estudantes de comunicação na elaboração de um projeto de marketing; adotar o gráfico produzido
no Grupo de Trabalho, momento de elaboração da proposta de orçamento; reavaliar o sistema de cobrança das anuidades;
projeto de marketing : via executiva; captação de recursos : via empresa; captação por diretorias. O microfone aberto:
Edinardo-UFU: que a regional cobrasse a anuidade. André-UFC: pedir ajuda para a FeNEAD para a administração da FeNEA.
Thaís-Santos: importante envolver outras federações mas devemos trabalhar direto com profissionais da área; as outras
federações tem os seus problemas. As regionais procurem empresas para levar ao CoNEA de transição. André-UFC: Dois
pontos o marketing e a capitação de recursos. Captação de recursos através de empresas profissionais e projeto de marketing
com a federação de comunicação. Captação por diretoria. Por contraste é aprovada a proposta do grupo de trabalho de captação
de recursos e gestão. Encaminhamentos do grupo de trabalho de EMAU (Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo):
Regulamentação dos escritórios modelo de arquitetura e urbanismo: buscar ajuda jurídica; manter uma mesa de discussão com
o Ministério da Educação no SeNEMAU Recife; buscar posicionamento de entidades de arquitetura e urbanismo; discutir um
tema por semana no grupo eletrônico dos escritórios modelo; votar a sede do próximo SeNEMAU no próprio evento e não no
ENEA; procurar maneira para que o MEC reconheça o EMAU como atividade de extensão e não profissional. Microfone
aberto: sem manifesto. Aprovada a proposta por contraste. Encaminhamentos do grupo de trabalho dos encontros: propõe que
seja delimitado um eixo de tema para os encontros; esse eixo deve ser desenvolvido pelas comissões eleitas em conjunto para
ser aprovado no ENEA; para a Gestão 2003-2004 o grupo de trabalho de encontros propõe “ O Papel do Arquiteto”, já que as
comissões organizadoras de encontro de 2004 já estão trabalhando sobre esse eixo. Proposta aprovada por contraste. Por
contraste visual a carta foi APROVADA. Encaminhamentos do grupo de trabalho sobre avaliação institucional: maior
participação da diretoria de ensino, pesquisa e extensão e da FeNEA nas federações executivas de outros cursos para trabalhar
avaliação. Proposta aprovada pela plenária por contraste. Encaminhamentos da Plenária de Ensino: leitura da carta direcionada
ao CoNFEA-CREA em resposta a carta enviada à FeNEA; criação da Comissão de EMAU´s, leitura da carta de criação;
solicitada a apresentação da carta enviada pelo CoNFEA. Propostas coletivas e individuais: Lhéo-UFF: discutir estágios de
arquitetura e urbanismo. Daniel Paz- UFBA- Já existe um projeto em relação a estágio é só desengavetar. É aprovada por
contraste a proposta de discussão de estágio e também se utilize como base o material existente. Leitura da carta de Avaliação
Institucional. Abertura do microfone para novas diretrizes: ninguém se manifesta. Grupo de trabalho de Reformulação do
Estatuto da FeNEA: no ENEA Curitiba criou-se uma comissão de reformulação. Concluiu-se que as mudanças devem vir da
base. A comissão, então, apenas discutiu a reformulação do Estatuto e não a reestruturação. Alguns encaminhamentos para a
reestruturação. Leitura dos pontos. Por contraste a Plenária passa a apresentação dos artigos do Estatuto para junto a
apresentação dos ELEA´s. Votação sobre a criação do curso de Arquitetura na UFOP: aprovado o apoio por contraste. Escolha
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dos Diretores da gestão 2003/2004: Diretores Regionais: a regional Sul tem dois eleitos assim como a Norte, a Leste e a São
Paulo. Na Regional Nordeste faltam os dois e na Regional Centro falta um. Pré-indicados nos CoNEAs para a Regional
Nordeste: Pedro, Thais, Vinícius, Sávio e Bia da UFPE. Por contraste a Plenária decide que somente integrantes da sua
regional podem votar e indicar diretores da regional.São indicadas para a regional Nordeste:
Isadora (UFAL) e Andréia
(UFRN). Pedro não aceita; Thaís aceita; Vinícius aceita; Sávio aceita; Bia não aceita; Andréa não aceita; Isadora aceita. Não
são feitas contra-indicações. È proposto um limite máximo de dois diretores regionais, que é aprovado pela plenária por
contraste. A plenária é aberta para contra indicações mais uma vez, e novamente não são feitas. A Plenária é aberta para a
votação dos novos diretores, podendo votar apenas os estudantes da regional Nordeste: são contados 41 votos para Thaís, 29
votos para Vinícius, 11 votos para Sávio e 12 votos para Isadora. São eleitos diretores da Regional Nordeste Thaís e Vinícius
da UFPE. A Plenária é aberta para as indicações para a vaga de diretor da Regional Centro. Edinardo da UFU, que foi préindicado durante o CoNEA é o único indicado e aceita a indicação. A plenária é aberta para contra indicações. Não são feitas
contra-indicações. Edinardo da UFU é eleito diretor da Regional Centro. A Plenária é aberta para as indicações para a
Diretoria de Documentação e Informação. È lida a lista de pré-indicados dos CoNEAs: Carolina Argenta (UFMT) aceita;
Tatiana Araújo (UFPR) aceita; Fábio (PUC PR) aceita; Itabajara Rufino (FAAM-FMU); Márcio (UEMA); Juliana (UFF);
Marina (USJT); Ivana (UFES). Bruno (UFF) indica Leonardo Menezes (UFF), Luana (UFES) e Tita (UFF). Carolina Argenta
(UFMT) aceita; Tatiana Araújo (UFPR) aceita; Fábio (PUC PR) aceita; Itabajara Rufino (FAAM-FMU) aceita; Márcio
(UEMA) aceita; Juliana (UFF) não aceita; Marina (USJT) aceita; Ivana (UFES) aceita; Leonardo Menezes (UFF) não aceita;
Tita (UFF) não aceita. A Plenária é aberta para contra-indicações. Não há contra-indicações. É lido termo de compromisso que
os diretores eleitos terão que assinar. São homologados Diretores de Documentação e Informação da FeNEA na gestão
2003/2004: Carolina Argenta, Tatiana N. de Araújo Bif, Fabio Luís Martinez, Itabajara Benedito Rufino, Marcio
Rodrigo da Silva Pereira, Marina Bombachini Gonçalves, Ivana Souza Marques. A Plenária é aberta para as indicações para a
Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão. È lida a lista de pré-indicados dos CoNEAs: Helga (UFU), Leonardo (UFSC),
Matheus (PUC-RS), Leonardo (PUC-Campinas), Daniel (UEG), Arthur (UFC) e Denise (UnB). São indicados: Luciana (PUCCampinas), Isabella (Escola da Cidade), André Moreira (UFC), Leonardo Menezes (UFF), Isadora (UFAL), John (UFES),
Pedro (UFPE), Rossana (UFF) e Thiago (UNB). Helga (UFU) aceita, Leonardo (UFSC) aceita, Matheus (PUC-RS)-não estava
presente, mas deixou carta recusando o cargo, Leonardo (PUC-Campinas) aceita, Daniel (UEG) não estava presente no
encontro, mas não aceita, Arthur (UFC) não aceita, Luciana (PUC-Campinas) aceita, Isabella (Escola da Cidade) aceita, André
Moreira (UFC) aceita, Leonardo Menezes (UFF) não aceita, Isadora (UFAL) aceita, John (UFES) não aceita, Pedro (UFPE)
aceita, Rossana (UFF) não aceita, Denise (UnB) aceita e Thiago (UNB) aceita. São homologados diretores de Ensino, Pesquisa
e extensão da FeNEA na gestão 2003/2004: Isabella Terreri Bevilacqua, André Moreira Carneiro,
Isadora Padilha de Holanda Cavalcanti, Pedro Del Guerra de Oliveira, Leonardo Marcantonio Lopes, Thiago Teixeira de
Andrade, Helga Canedo Tavares, Leonardo Silva Rodrigues, Luciana Gomes Jorge, Denise Sales Vieira. A Plenária é aberta
para as indicações para a Diretoria de Relações Externas: é lida a lista de pré-indicados dos CoNEAs: Olmo (UCG), Pedro
(PUC-Campinas), Maurício (UFRJ), Mário (UDC) e Rafael (UFRGS), Leonardo Menezes (UFF). Olmo (UCG) aceita, Pedro
(PUC-Campinas) não aceita, Maurício (UFRJ) aceita, Mário (UDC) aceita, Rafael (UFRGS) não aceita, Leonardo Menezes
(UFF) não aceita. A Plenária é aberta para contra-indicações. Não há contra-indicações. São homologados Diretores de
Relações externas da FeNEA na gestão 2003/2004: Olmo Xavier, Mauricio Habib dos Reis e Mário... A plenária é aberta para
as indicações para a Diretoria de Finanças: é lida a lista de pré-indicados do s CoNEAs: Edson (PUC-PR), Sílvia (PUC
Campinas), Milene (PUC Poços), Christiane (PUC BH), Tompson (UFTO) e Juliana (UCG). São indicados Jack (UFES),
Leonardo Menezes (UFF) e Gustavo (UNIC). Edson (PUC-PR) aceita, Sílvia (PUC Campinas) não aceita, Milene (PUC
Poços) aceita, Christiane (PUC BH) não aceita, Tompson (UFTO) não estava presente, mas não aceita, Juliana (UCG) não
estava presente, mas não aceita, Jack (UFES) não aceita, Leonardo Menezes (UFF) não aceita e Gustavo (UNIC) não aceita. A
plenária é aberta para contra-indicações. Não há contra-indicações. São homologados diretores de Finanças da FeNEA na
gestão 2003/2004: Edison F. A. Vieira e Milene Simão Mesquita. A Plenária é aberta para indicação para a Diretoria Geral: é
lida a lista de pré-indicados dos CoNEAs: Diogo (UCG) e Bruno (UFF). São indicados Pedro (PUC Campinas), Renato
Tupinabá (UFF), Nathália (UFRN) e Leonardo Menezes (UFF). Diogo (UCG) aceita, Bruno (UFF) não aceita, Pedro (PUC
Campinas) aceita, Mão (UFF) não aceita, Nathália (UFRN) não aceita e Leonardo Menezes (UFF) não aceita. A Plenária é
aberta para Contra indicações. Arthur Iglesias (PUC-Campinas) contra indica o Pedro. Olmo (UCG), Denise (PUCCampinas), Pedro (PUC-BH), Vivaldo (UFAL) e Lhéo (UFF) defendem o Pedro. Por contraste a plenária decide manter Pedro
(Puc-Campinas) como Diretor Geral. Diogo Antônio da Paixão é homologado Diretor Geral da FeNEA na gestão 2003/2004, e
Pedro Henrique Neves Viana dos Santos é homologado Vice Diretor Geral da FeNEA na gestão 2003/2004. São homologados
os diretores regionais: pela regional Nordeste: Vinicius B. de Moraes Galindo e Thais Rubens de Menezes; pela regional
Norte: Alfredo A. Costa Neto e Emerson do Nascimento Fraga; pela regional Centro: Luciana Valleta e Edinardo R. Lucas;
pela regional São Paulo: Laura Reily de Souza e Renata Gradin; pela regional Sul: Carolina Piloneto e Luis Fernando
Caliman; os diretores assinam o termo de compromisso. São homologadas as cidades sedes dos EREA´s 2004: Maringá,
Bauru, Niterói, Goiânia e Natal. É lido o termo de compromisso e aprovado pela Plenária. Homologação da cidade sede do VII
SeNeMAU: Recife. Apresentação do que foi o CICAU, divulgação dos premiados: 1ºlugar: “Discurso político, seca e
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modernização em Natal - Rio Grande do Norte” (Caiane Christie Oliveira e Francisco da Rocha B. Junior, Universidade
Federal do Rio Grande do Norte. 2º lugar: “A industria cultural e a preservação do patrimônio- uma análise do Museu da
Cachaça”( Fernando Linard de Paua- Univercidade Federal do Ceára). 3º lugar: “Levantamento das ações municipais de
habitação para os estados do Rio de Janeiro e São Paulo”( Fabrício Ariaga Tavares –Universidade Federal Fluminense).
Menção honrosa: “ Transformações urbanas: uma investigação sobre o percurso dos investimentos públicos e o processo de
verticalização em bairros residenciais em Vitória “ ( Maressa Corrêa Pereira Mendes – Universdade Federal do Espírito Santo)
e “Um olhar sobre as esquinas – análise da apropriação e ocupação deste elemento na área central de Uberlândia – Minas
Gerais” ( Ana Paula Maciel Peixoto – Universidade Federal de Uberlândia). Comissão Julgadora: Alicia Duarte Penna e
Leornardo Barci Castriota. Foram levadas em consideração: relevância científica e social do tema; consistência teórica da
abordagem, organização metodológica; nível de desenvolvimento da pesquisa. É iniciada a apresentação do Grupo de Trabalho
do Estatuto da FeNEA: Proposta de um Foro de administrativo da FeNEA seja transferido para São Paulo : APROVADO pela
Plenária por contraste.Mudança no art. 2 – APROVADA. Mudanças no art. 3 – APROVADA. Mudança no art. 4 –
APROVADA. Mudança no art. 8, Bruno da UFF, propõe que a distribuição seja das instâncias deliberativas, não da Diretoria
de Finanças; APROVADA. Art. 9º, 10º, 11º,12º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º: APROVADOS. Art. 23º: aberto para 5
intervenções de defesa. Sobre cada proposta. Laranja (UneSP) questiona à Regional Norte/Nordeste se vai mesmo durar a
divisão das regionais. Ney Filho (Diretor Regional Norte) acredita que a divisão vai durar. Vinicius (UFPE) mostra como são
as propostas. A Plenária é aberta à votação. Decisão da Plenária: as regionais N e NE serão inseridas individualmente no ciclo
de ENEAs. É feita pausa na discussão do Estatuto para a apresentação do resultado do Concurso de Idéias projetuais realizado
ao longo do ENEA. Pausa para a alimentação. Retorno à Pauta do Estatuto.Art. 31º, 32º, 33º, 34º, 35º, 36º, 39º,41º,43º,48º,49º
-APROVADOS.Art. 50º aprovado com alteração. Art. 51º, 53º, 54º, 56º APROVADOS. No Art. 55º, baseado na discussão
anterior somente membros da regional podem indicar e votar sobre a Diretoria Regional. Art. 58º, 59º,60º, 62º,63º,69º,72º, 73º
75º,77º -APROVADOS. Estatuto aprovado pela Plenária Final do XXVII ENEA Ouro Preto. Inicia-se a apresentação das
cidades candidatas a sede do ENEA-2004. A primeira candidata é Chapada dos Guimarães. Carolina Argenta apresenta a précomorg e o processo de início de articulação para o encontro. Ricardo esclarece sobre a cidade e a proposta para de infraestrutura para o ENEA. Fazem uma apresentação de slides e cantam uma música. Ricardo lê uma carta do diretor da escola
proposta de alojamento. Rafael chama Brasília para apresentar a sua proposta. A pré-comorg apresenta proposta de se conhecer
mais profundamente a cidade de Brasília. Apresentam alguma possibilidade de alojamento e de apoios. Rafael abre a votação
para facilitar a contagem dos votos. A Plenária decide que serão feitas as votações das cidades sedes do ENEA-2004 e ELEA2005 ao mesmo tempo. Antes de iniciar a apresentação das candidatas ao ELEA 2005 a Comorg Paraguai apresenta o ELEA2005 que já está com as inscrições abertas. Inicia-se a apresentação das cidades candidatas ao ELEA-2005. A pré-comorg de
São Luis faz sua apresentação primeiro, seguida da pré-comorg ELEA- Porto Alegre, as duas têm dez minutos para expor as
propostas. Inicia-se a votação para as sedes do ENEA-2004 e ELEA-2005. Márcio divulga o resultado: para ELEA 732 votos,
sendo 464 para São Luis e 268 para Porto Alegre; para o ENEA foram 714 votos, sendo 459 votos para Brasília e 255 para
Chapada dos Guimarães. Inicia-se a avaliação do XXVII ENEA Ouro Preto: Reuniões de Gestão da Cidade ENEA (juntaram
os delegados para, ainda durante o encontro, propor alternativas para solução de problemas): alimentação boa, mas faltou suco;
segurança-problema com drogas; crachás foram ótimos com o código de barras; filas na alimentação diminuíram com o
aumento do “buffet”; problemas com a limpeza só nos momentos de pico; atividades-Simpósio muito tempo tirando vagas para
as oficinas; restrição para apenas estudantes de arquitetura; falta de caneca aumentou a quantidade de lixo; faltou identificação
dos apoios com camiseta; mais visitas na cidade; rádio precisava ser mais direta.Encaminhamentos das reuniões de gestão da
Cidade ENEA: Momentos FeNEA fossem plenos: não tivessem mais atividades ocorrendo paralelamente; Palestras - boas ligação entre elas; Rádio para informes; inscrição pela net- sem contato com o delegado; Reuniões de Gestão da cidade
encontro são boas e devem continuar, pois ajuda a resolver ou melhorar alguns problemas. Proposta: se dê prioridade aos
Momentos da FeNEA nos encontros, aprovada pela Plenária. Existência de Atelier de Ação Urbana ou busca para que estes
aconteçam. Aprovada pela Plenária (fica facultativo se haverá esses ateliês a decisão deverá ser tirada em conselhos). Reuniões
de Gestão – caráter deliberativo todos devem acatar as decisões dali por consenso entre os participantes e não por votação; a
Comorg terá que se organizar para que pelo menos uma pessoa esteja presente nestas reuniões para indicar os limites.
Aprovada pela Plenária. Festas temáticas – previamente divulgadas, debatidas em conselhos, que não seja obrigatória.
Aprovada pela Plenária. INFRA-ESTRUTURA: Daniel-UFBA: Segurança médica e saúde – enfermaria estava em um
banheiro sem material e medicamentos necessários. Hospital insuficiente. Barraca se acontecesse alguma coisa comigo só
saberia no último dia. Incêndio: se pegar fogo numa tenda todo mundo morre. Ricardo-PUC-Poços: banheiro muito bom.
Segurança evitando alguns problemas (questões, drogas, ...),fila tava massa, fiquei queimado. Rafael – UFC:Segurançacomprei uma garrafa dentro da festa e o segurança me pegou e me tirou... Cíntia – UFRGS: Plenária de Ensino local
inadequado. André – UFC: local inadequado para a Plenária Final não tem espaço suficiente. Segurança: o segurança pegou a
bolsa dele, revistou e achou 10gr de..., autuou ele, retirou seu crachá, vai responder processo e ficou sem comida e não pode
entrar no encontro. Matheus – UPF: segurança: entrou com crachá de serviço ou convidado (...) e alguém da Comorg liberou.
Ou segurança pediu desculpas e a pessoa falou: cala boca seu empregadinho de merda. André - UFC: segurança circular dentro
da cidade. Zú- USP São Paulo: comparando com demais encontros distribuição espacial –foi muito separado o encontro.
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Arthur-UFC: CICAU participação pouca muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Leonardo-PUC-Campinas: Por você
poder pagar pacote não deveria pagar mais para participar do Simpósio. André - UFC: Muita coisa foi legal, simpósios, festasSkol Beats- apagaram-se as luzes e mandaram todo mundo embora. Ricardo – UFPE: as pessoas estão mais preocupadas com a
festa que com arquitetura. Bruno- UFF: Parabenizar os CoNEA´s –forma de organização ótima, grande participação. Palestras
muito boas, vinculação em outros locais - possibilidade de assistir em outros lugares. A partir de capitalizar dividir tem que ter
liberdade de escolha se eu peguei eu faço o que eu quiser. Mari- PUC-BH: acho que foi muito bom, organização boa. Sugestão
para o próximo encontro: Comorg fazer uma lista de gastos. Bruno- UFF: Informativo perfeito. Apesar de certas vezes eu não
concordar com algumas informações. Inscrição- internet: no começo muito difícil, hoje muito bom. Boleto bancários, número
de confirmação uma pouco complicado mas tudo bem. Rafael-UFC: site muito bom, cartão crachá impede invasão de pessoas
credenciamento falho, vale a pena? Custo muito alto – código de barras. Mari-Santos: tirar todas as dúvidas atraso de muitas
inscrições devido ao cadastro que precisava fazer antes. Apresentação da Comissão: Agradecimento aos Apoios. Não
esperavam quantidade tão grande de gente precisando de ajuda médica; tenda: material que não propagava fogo; barraca:
impossível passar em todas as barracas perguntando se ta bem ou não e se a pessoa precisa de ajuda mádica; segurança:
pedimos para o pessoal trabalhar bem sério, tomando uma série de providências. Manter um segurança para ter maior
participação. Sujeira: difícil conscientização do estudante. A Comorg não iria sair recolhendo o lixo da cidade. Festa: foi
pedido para não prolongar o som por muito tempo para não prejudicar os moradores. Atividades: produzir anais. Auditório
com grande capacidade, mas pouca participação. Sugestão: palco livre em todos os encontros. Avaliação da Gestão da FeNEA2002/03: Carajás: foram os melhores CoNEA´s que já participei. Para nós como comissão, tivemos grandes problemas que
poderiam ser evitados como CNPJ, INSS, faltou tempo de correr atrás... Para a próxima diretoria correr inicialmente as
questões jurídicas. Fernanda – UFPR: sobrecarga enorme pois poucos trabalhavam, uns vem outros vão... Pedro-PUCCampinas: o pessoal perdeu a vontade de fazer as coisas... Carajás: divulgação grande problema. Suporte com os estudantes.
Bruno- UFF: Base. Laura-PUC-Campinas: CoNEA´s grande participação. Rafael-UFRGS: diretoria deveria ter buscado
representar o estudante X ENEA-OP. No CoNEA de transição 1º apresentação da Comissão com a presença de CA´s nenhum
falou nada ao contrário. Falta do estudante olhar a Federação com algo importante. Bruno –UFF: compromisso com muitas
pessoas. Um neguinho fazendo e outros carregando nas costas. Denise- PUC-Campinas: Plenária de Ensino- falta de
participação dos diretores gerais. Fernanda-UFPR: Rendeu muito com poucas pessoas. Priscila- FAUS: diminuiu o gás, você
está trabalhando e os coordenadores da faculdade te podam... Fabrício-PUC-Campinas: O CoNEA foi fantástico. A FeNEA
pescou e não sabe pesar. O sonho de vocês está sendo realizado...Os Grupos de Trabalho estavam cheios... as pessoas estão
começando a participar mais... deram um puta passo Queria parabenizá-los. Laurinha - PUC-Campinas: Sou DDI, nunca
conseguimos fazer o banco de dados dos estudantes e CA que nos comprometemos a fazer, pedido de cadastro para a ComorgOP. Verônica –UEMA – diretrizes – que a regional Norte seria prioridade e aí? A gente para chegar num CoNEA temos que
enfrentar muita estrada e sacrificar alguns encontros... Thaís-UFPE: Parabenizar a gestão, por mais falhas a gestão ajudou a
organizar nosso DA queremos trampar. Pedro-UFPE: maior mérito a FeNEA não são os diretores e assessores... mas todos. As
pessoas criticam mas não fazem nada. Taba: parabéns a FeNEA, no CoREA descobri o que é FeNEA, assumi como DDI
...Vocês mudaram muito... Avaliação da Plenária: As mesmas pessoas de sempre...falta maior participação. Hugo - Unesp
Bauru: a Plenária é show, um dos maiores e melhores momentos do encontro... mais objetivo, ser mais rápido, nunca
conseguimos seguir, votação estratégica. A plenária Final do XXVII ENEA Ouro Preto chaga ao fim às duas horas e quarenta
minutos do dia 10 de agosto de 2003.

