III CoREAsp - São Paulo
Conselho Regional de Entidades Estudantis de Arquitetura e Urbanismo
22 a 24 de maio | 2009

A todos os estudantes de Arquitetura e Urbanismo e interessados
A Diretoria Regional São Paulo da FeNEA convoca todos os Centros, Diretórios, Grêmios e Secretarias Acadêmicas de Arquitetura e Urbanismo e
também os Escritórios Modelo do estado de São Paulo para participar do III CoREA (Conselho Regional de Entidades Estudantis de Arquitetura e Urbanismo)
da gestão 2008/2009 que acontecerá na cidade de São Paulo entre os dias 22 e 24 de maio de 2009.
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
sabermos como está cada uma das faculdades que fazem parte de nossa Regional.
Especificamente no III CoREAsp - São Paulo trabalharemos os projetos da Regional São Paulo, constando como sugestão para pré-pauta a
prestação de contas do XXII EREA 2009 - São Luiz do Paraitinga; o ínicio de acompanhamento do XXIII EREA 2010 - Ribeirão Preto, com críticas, idéias,
sugestões para a construção coletiva do Encontro desde seu começo; esclarescimentos sobre a questão do pagamento da anuidade da FeNEA; discussão
acerca da inserção do ensino sobre Reforma Urbana nas grades curriculares dos cursos da Regional; acompanhamento dos trabalhos para o ENEA 2009 - Belo
Horizonte, meios de articulação e aproximação das faculdades do estado, assim como o planejamento dos demais projetos existentes na regional . Haverá
também o acompanhamento dos trabalhos e projetos desenvolvidos pelas Entidades Estudantis presentes, sendo solicitado a elas para que levem materiais
que possa ser mostrado ao Conselho.
Você, como Centro, Diretório, Grêmio ou Secretaria Acadêmica, se sente representado pela FeNEA? E a sua função, que é representar os
estudantes de sua faculdade, está sendo cumprida? Se não, comece a pensar a respeito. Compareça e faça parte desta discussão. Afinal, é nos Conselhos que o
destino de toda a Federação (e entenda isso como: todos os estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil) é discutido.
Você sabia que todas as faculdades têm que pagar uma anuidade para a FeNEA para que possa ter o direito de participarem dos Encontros, e que o
destino deste dinheiro, que é seu, é decidido nestes Conselhos?
Você sabia que você, como estudante, pode trabalhar por toda a Federação?
Não sabia?
E vai continuar esperando que nós decidamos por você?
Se sim, ao menos não reclame e nem diga depois que não teve a chance de mudar o que achava errado na Federação.
Se não, esperamos por você!
Lembramos que todo estudante pode trazer 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 das comissões do EREA São Luiz do Paraitinga, EREA Ribeirão
Preto e do ENEA Belo Horizonte, é fundamental para que possamos construir um Conselho de forma coletiva!
Informações sobre o local do Conselho, como chegar e demais informações estarão disponíveis na página da Regional São Paulo, assim como a
sistematização dos últimos CoREAs da Gestão, para que todos possam se preparar, levando materiais necessários para um ótimo andamento dos trabalhos.
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 Estudantil nomeando-o como representante.
Lembre-se: Você só será ouvido a partir do momento que começar a falar. E nós estamos aqui pra te ouvir!

Aguardamos vocês lá!
Um grande abraço, e até o CoREA!

