Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Convocatória

Regional São Paulo
GESTÃO 2009/10

OF. 006/SP-G2009-10

III CoREAsp - São Paulo
Conselho Regional de Entidades Estudantis de Arquitetura e Urbanismo

11 a 13 de Junho | 2010
Bauru, 11 de Maio de 2010.
A todos os estudantes de Arquitetura e Urbanismo e interessados.
A Diretoria Regional São Paulo da FeNEA convoca todos os estudantes, Centros, Diretórios, Grêmios, Secretarias Acadêmicas e
Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo a participarem do III CoREA (Conselho Regional de Entidades
Estudantis de Arquitetura e Urbanismo) – III CoREA SP da gestão 2009/10, a ser realizado na cidade de São Paulo entre os dias 11 e 13 de
Junho de 2010, nas dependências da Associação de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (AEAUSP) - Escola da Cidade, situada à Rua General
Jardim, 65 – Vila Buarque (metrô república), cuja primeira convocação será dia 11 de Junho às 20h, e a segunda convocação às 21h do
mesmo dia.
O Conselho Regional é um momento deliberativo dentro da FeNEA, no qual estudantes de Arquitetura e Urbanismo da Regional São
Paulo podem trocar idéias e estabelecer planos de melhoramentos para integrar e articular todas as faculdades da regional. São espaços
destinados a uma discussão mais intensa, onde são traçados objetivos a serem alcançados dentro de uma pauta. Não há taxa de inscrição
para participação em CoREA, e, é aberto a todo estudante de arquitetura, independente de ser ou não representante de uma entidade
acadêmica pois, são momentos de troca de conhecimento, discussões, deliberações, construção dos encontros e desenvolvimento dos
trabalhos projetados pela FeNEA, composta por todos os acima citados.
Neste III CoREAsp – São Paulo da gestão 2009/10, será dada continuidade aos trabalhos tidos como prioridade da regional para esta
gestão. Por ser o primeiro conselho após a realização do encontro regional tem como principais objetivos: realizar a prestação de contas do
XXIII EREA 2010 – Ribeirão Preto, iniciar o acompanhamento do XXIV EREA 2011 – Taubaté, com críticas, idéias e sugestões para a
construção coletiva do encontro desde o seu começo; instruir sobre a questão do pagamento da anuidade, dentre outros importantes
assuntos.
As pautas dos conselhos são definidas de acordo com os interesses e demandas dos estudantes, por isso todo estudante pode fazer
uma proposta de pauta que será discutida e definida no primeiro turno do conselho.
Ressaltamos a importância de que pelo menos um acadêmico de sua instituição é fundamental para podermos enriquecer e
aumentarmos a articulação estudantil, para que a federação represente legitimamente os interesses dos estudantes assim como, melhorar
a formação do arquiteto urbanista enquanto estudante, ampliar sua participação enquanto cidadãos e melhorar a situação social do país.
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 cada representante porte uma carta da entidade acadêmica o nomeando seu
representante, ou cópia da ata de posse, ou assinatura de pelo menos 10% dos estudantes de sua faculdade.
Maiores informações sobre a pauta e local do conselho estão disponíveis no site da Regional São Paulo, assim como a
sistematização de CoREAs anteriores, para que todos possam se preparar, levando os posicionamentos e materiais necessários para um
ótimo andamento dos trabalhos. Discussões prévias sobre o conselho e os pontos de pauta 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!
Contamos com a participação de 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

Ps.: Segue em anexo a sugestão de pauta detalhada, para análise e sugestões.
www.fenea.org/saopaulo
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