Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Sugestão de Pauta

Regional São Paulo
GESTÃO 2009/10

IV CoREAsp de Transição - São Luiz do Paraitinga | 13 a 15 de Agosto | 2010

Segue a sugestão de pauta detalhada, para análise e sugestões.
DIA 13 - SEXTA

DIA 14 - SÁBADO

DIA 15 - DOMINGO

SeRES 2010

Sugestões de planejamento à
Nacional

Momento CA/DA/EMAU
Planejamento da Regional g2010/11

Encaminhamentos
Avaliação

MANHÃ

TARDE

NOITE

Acordo de Convivência
Aprovação de pauta
Informes
Apresentação da federação
Momento CA/DA/EMAU

Articulação entre os encontros da
Regional SP em 2011
XXIV EREA SP 2011 - Taubaté
(início dos trabalhos - uma construção
coletiva)

Detalhamento da Pauta:
a) Acordo de convivência;
Momento reconhecermos o espaço a partir de orientações feitas pelos anfitriões, definirmos os horários e locais para os turnos e
alimentação.
b) Aprovação de pauta;
Apreciação da proposta acima e demais sugestões que surgirem até o momento, elaborando a proposta final da pauta do IV CoREA sp
de Transição – São Luiz do Paraitinga, já contendo os devidos coordenadores e relatores de cada turno.
c) Informes;
Espaço para informativos que os participantes julguem pertinentes como: eventos e projetos da FeNEA, entidades estudantis e
entidades em geral.
d) Apresentação da Federação;
Consiste em apresentar a estrutura de funcionamento da federação e os projetos existentes.
e) 1º Momento CA/DA/EMAU;
Apresentação de todos os presentes (quem somos, de onde viemos, para onde vamos)
f) 2º Momento CA/DA/EMAU;
Momento onde trabalhamos diretamente com as Entidades Estudantis e Escritórios Modelo (EMAUs) os projetos desenvolvidos por
estes, dando atenção às suas necessidades buscando soluções para cada faculdade, trocando experiências... incorporando pensamentos e
ações coletivas.
g) SeRES 2010;
Espaço para desenvolver e articular o seminário em conjunto à comissão definida.
h) Planejamento da Regional G2010/11
Consiste na reflexão sobre as necessidades e potencialidades existentes na regional traçando as metas para a próxima gestão, e, ao
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mesmo tempo estruturando os trabalhos que serão necessários para estes objetivos serem alcançados.
-Articulação e aproximação das faculdades do estado (formas/ações, meios/canais de comunicação e materiais)
- Projetos
- Planejamento financeiro
- Calendário de eventos da regional (próximos conselhos).
h') Articulação entre os encontros da Regional SP em 2011;
Pensar em como trabalhar dois grandes projetos dentro da regional em que ambos sejam beneficiados e contribuam
mutuamente.
h”) Sugestões de planejamento a serem encaminhados à Nacional;
Espaço para pensarmos em possibilidades de a regional contribuir nacionalmente e vice-versa, entendendo as especificidades e
importância de cada instância, e assim levar as sugestões e idéias ao próximo CoNEA de transição em Belo Horizonte/MG.
i) EREA 2011 – Taubaté;
Momento para trabalhar junto com a comissão organizadora os trabalhos que estão sendo desenvolvidos para o encontro, com
críticas, idéias e sugestões para uma verdadeira construção coletiva do encontro.
j) Encaminhamentos;
Espaço para rever tudo que foi encaminhado durante os outros turnos, e aponta-se uma pré-pauta para o próximo CoREA;
k) Avaliação;
Momento fundamental para andarmos sempre à frente e aprender com nossas limitações;
Lembrando que 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.
Um grande abraço, e até o CoREA!

Paula Alves de Miranda
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
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