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Conselho Regional de Entidades estudantis de Arquitetura e urbanismo

Santa Maria - RS. 26 à 29 de novembro de 2009

Regional Sul

CONVOCATÓRIA
A Diretoria Regional Sul da FeNEA tem o prazer de convidar todos os Centros, Diretórios, Grêmios
e Secretarias acadêmicas de Arquitetura e Urbanismo e também os Escritórios Modelo de Arquitetura
e Urbanismo e os demais alunos interessados do estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul a participarem do V CoREA Sul (Conselho Regional de Entidades Estudantis de Arquitetura e
Urbanismo) da gestão 2009/2010 que acontecerá na cidade de Santa Maria - RS, do dia 26 ao dia 29
de novembro.
O CoREA é um momento deliberativo da FeNEA e tem por objetivo promover a integração entre
os Centros e Diretórios Acadêmicos, Escritórios Modelos e estudantes de Arquitetura e Urbanismo
para o debate sobre diversas questões acerca do ensino de Arquitetura e Urbanismo.
Consta como sugestão para pré-pauta:
- EREA Curitiba 2010;
- Diretrizes da gestão 09/10 ( projetos: caravanas, SeRES, revista, etc.);
- Reforma urbana;
- Momento CA/DA;
- CoREA Delegados;
- Informes da regional e andamentos de demais projetos;
- Articulação da regional.
Pedimos também, que os representantes de cada escola de Arquitetura leve ao Conselho seu
regimento de TFG (Trabalho Final de Graduação) e seu currículo, afim de que, a comissão
organizadora do próximo SERES (Seminário Regional de Ensino Superior) possa dar início à elaboração
do Seminário.
Lembrando que demais assuntos podem ser adicionados à pauta na hora da sua aprovação.
Ressaltamos a importância dos C.A’s e demais estudantes comparecerem e proporem uma pauta de
discussão para o conselho, para enriquecermos os debates e aumentarmos a articulação estudantil,
fortificando o movimento em nível regional.
Recomenda-se que cada representante porte uma carta da entidade acadêmica que possa o
representar, ou assinaturas de 10% dos estudantes da sua faculdade. Lembrando: Todos os estudantes
possuem direito de voz.
Para maiores detalhes sobre a pauta e o local do conselho, acompanhe o Fórum do site da
FeNEA [www.fenea.org], bem como os e-grupos da Federação. Para participar do grupo da Regional Sul,
envie e-mail para: fenea_sulsubscribe@yahoogrupos.com.br.
Certos que podemos contar com a disposição e a presença de todos, desde já agradecemos.
Atenciosamente e aguardando contato,

Carolina Pires Pizzato

Rafael Helbourn Fusco

Acadêmica do Centro Universitário Ritter
do Reis (UNIRITTER)
Carolinapipes@yahoo.com.br
(51) 96845201

Acadêmico da Universidade Federal do
Paraná (UFPR)
Rafafusco@hotmail.com
(41) 84072924
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