Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Convocatória

Regional SãoPaulo

GESTÃO 2009/10

I CoREAsp - Ribeirão Preto
Conselho Regional de Entidades Estudantis de Arquitetura e Urbanismo
20 a 22 de Novembro | 2009

A todos os estudantes de Arquitetura e Urbanismo e interessados.
A Diretoria Regional São Paulo da FeNEA convoca todos os estudantes, Centros, Diretórios, Grêmios e Secretarias
Acadêmicas de Arquitetura e Urbanismo e também os Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo
para participar do I CoREA (Conselho Regional de Entidades Estudantis de Arquitetura e Urbanismo) da gestão 2009/10 que
acontecerá na cidade de Ribeirão Preto entre os dias 20 e 22 de Novembro de 2009, no campus do Centro Universitário Barão
de Mauá.
O CoREA é um momento deliberativo dentro da FeNEA, no qual estudantes de Arquitetura e Urbanismo podem debater
e estabelecer planos de melhoramentos para integrar e articular todas as faculdades da Regional. A participação das Entidades
Estudantis acima citadas é de suma importância para acompanharmos e construirmos uma mobilização efetiva junto às entidades
representativas em cada uma das faculdades que fazem parte da nossa Regional.
Neste I CoREAsp – Ribeirão Preto, trabalharemos os projetos e discussões da Regional São Paulo e da gestão nacional da
FeNEA como: acompanhamento do XXIII EREA 2010 – Ribeirão Preto; o eixo temático da gestão que enfoca a Reforma Urbana;
continuidade do planejamento para a gestão 2009/10; definição da cidade-sede do SeRES 2010 (Seminário Regional de Ensino
Superior); representação estudantil em fóruns de discussão da federação e entidades relacionadas; além de discussões acerca
das diretrizes de gestão nacional. Ainda estaremos trabalhando junto com as Entidades Estudantis e Escritórios Modelo
(EMAUs) os projetos desenvolvidos por estes, dando atenção às suas necessidades, chamados de Momento CA/DA/EMAU.
Solicitamos, então, para isso que os CAs/DAs e EMAUs que se farão presentes neste conselho tragam materiais que possam
apresentar como estão seus respectivos trabalhos.
Lembramos que cada entidade estudantil tem direito a 1 voto nas questões em que forem necessárias as votações e
que todos os presentes tem direito a voz. Sendo assim, recomenda-se que o representante de cada faculdade porte uma carta
com as assinaturas de pelo menos 10% dos estudantes de sua faculdade no qual seja reconhecido como porta voz, ou apresente
uma carta de sua entidade acadêmica (CA, DA, Grêmio ou Secretaria Acadêmica) nomeando-o como seu representante, ou
então, uma cópia da ata de posse, caso seja membro da entidade estudantil.
Todo estudante pode fazer uma proposta de pauta que será discutida no momento de fechamento da mesma. A
participação de pelo menos um representante de cada faculdade da regional, bem como de representantes da comissão do
EREA Ribeirão Preto 2010 é fundamental para que possamos construir um conselho de forma coletiva!
Maiores informações sobre o local do conselho, como chegar, etc, estão disponíveis na página da Regional São Paulo,
assim como a sistematização dos últimos CoREAs da gestão, para que todos possam se preparar, levando os posicionamentos e
materiais necessários para um ótimo andamento dos trabalhos. Discussões prévias sobre os pontos de pauta e assuntos que
serão discutidos no conselho serão realizados no e-group de emails da Regional São Paulo, para participar envie um email
para fenea_regsp-subscribe@yahoogroups.com ou para saopaulo@fenea.org.
Lembre-se: Você só será ouvido a partir do momento que começar a falar. E nós estamos aqui para te ouvir!
Aguardamos todos vocês lá.
Um grande abraço, e até o CoREA!
Gustavo Henrique Ferreira Reis

Paula Alves de Miranda

Diretor Regional São Paulo gestão 2009/2010
Acadêmico do Centro Universitário Moura Lacerda |CUML| - Ribeirão Preto/SP
16 8822.0020
gureisrp@gmail.com | gureisrp@fenea.org

Diretora Geral e Diretora Regional São Paulo gestão 2009/2010
Acadêmica da Universidade Estadual Paulista campus de Bauru |UNESP Bauru| - Bauru/SP
11 9497.9799 | 14 8818.2479
pminadi@fenea.org

www.fenea.org/saopaulo

|

saopaulo@fenea.org

folha

Única

