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Sistematização

Realizou-se do dia 26/11/09 a 29/11/09, na cidade de Santa Maria/RS, o V
Conselho Regional de Entidades Estudantis de Arquitetura e Urbanismo - CoREA Sul, da
gestão 2008/2009, da Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil - FeNEA. Contou com a presença de 17 estudantes. O conselho se iniciou na
sexta-feira, pois a maioria dos presentes só chegaram neste dia.
O próximo CoREA será em Curitiba, entre os dias 17 e 21 de fevereiro de 2010. A
mudança da data ocorreu porque a ComOrg achou que em março seria muito em
cima do encontro.
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Faculdades Presentes:

PUCRS Porto Alegre/RS, UFPel Pelotas/RS, UFSC Florianópolis/SC, UEM Maringá/PR,
UCS Caxias do Sul/RS, UFSM Santa Maria/RS, UFRGS Porto Alegre/RS, UNIRITTER Porto
Alegre/RS.

Sexta-feira, 27/11/09

Este dia foi direcionado ao EREA Curitiba. Milton (arquiteto e urbanista) era o
ComOrg presente e esplanou como está a organização. A comissão está composta
por 14 pessoas das faculdades PUCPR, UP e UFPR. A princípio não planejam chamar
muitos apoios de Curitiba, pois querem que estes participem na construção do
encontro. Pretendem abrir o concurso de cartazes na 2ª semana de dezembro.
No credenciamento, haverá crachás provisórios, para adiantar a entrada das
delegações. Assim, não será necessário esperar muito tempo para a confecção de
poucos crachás de uma delegação quase completa. Milton pediu para os diretores
da FeNEA já irem preparando os textos que querem colocar no caderninho de
participante.
O local mais visado para o encontro é a Pedreira, local utilizado para grandes
shows. A temática será Mobilidade Urbana. Pretendem fazer muitas atividades fora da
cidade erea, para poderem trabalhar mais a fundo o tema.
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Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
Sábado 28/11/09
Turno Reforma Urbana
Como o eixo temático da gestão 2010 é Reforma Urbana, Arthur (UEM) entregou
para todos os CA's presentes o caderno da FNRU e o Estatuto da cidade para um
aprofundamento no assunto. Assim, espera-se que a discussão seja mais fomentada
no EREA Curitiba.
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Turno Seres Porto Alegre

A dúvida nesse turno era o que se espera do SeRES Porto Alegre. Um seminário
produtivo, com algum propósito, pois precisamos discutir algo, ou apenas realizá-lo
para dizer que a Regional teve outro? O último SeRES teve uma falha na abordagem e
no desenvolvimento das discussões, já que a maioria dos presentes não sabia o que
era e também estava se embasando naquele momento. A conclusão foi que
demanda existe. A grade curricular é um assunto pertinente para o próximo SeRES.
Muitos estudantes enfrentam problemas com o currículo de suas faculdades, ou então
estão apenas insatisfeitos com ele.
Carolina (UNIRITTER) acha desnecessário um CoREA em agosto, junto ao SeRES,
apenas para não ficar muito tempo sem conselho. O conselho tem que acontecer
através de uma demanda, e não por um longo intervalo de tempo.
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Articulação da Regional

Saíram algumas sugestões para o planejamento financeiro da Regional no
CoREA Criciúma, realizado em setembro. Após analisar o a quantia em caixa para a
próxima gestão, foi decidido o que realizar e quanto disponibilizar para cada projeto:
- CARAVANAS: Projeto principal da Regional para a gestão 2010. 50%
- Revista da Regional: Não fazer para a próxima gestão, por falta de recursos
financeiros, porém, este projeto não pode ser descartado.
- Camisetas da Regional: Não fazer mais enquanto não forem vendidas todas as
camisetas existentes. Arthur (UEM) ficou responsável de organizar este trabalho.
- Adesivos: O resultado dos adesivos feitos para o EREA Pelotas foi muito bom. Era
uma maneira de se aproximar dos participantes, falando da FeNEA, e eles mesmos
vinham atrás para receber um adesivo e saber o que era. É um investimento barato e
que todos gostaram. Rafael Borghetti (UCS) ficou responsável de imprimir os adesivos.

5%

- Reserva para CoREAs: uma pequena ajuda de custo para materiais gastos nos
conselhos, como craft, canetão, papel higiênico... 10%
- Envelope + impressões de divulgação: Também um investimento barato, que
aumenta a divulgação da federação e dos trabalhos da Regional. 10%
- CD Bússola: Gravar um CD do Bússola para cada Centro Acadêmico. Artemio
ficou responsável pelo CD. 3%
- Caderninho Regional: um caderninho de sopa de letrinhas que explica o que é
a FeNEA, as siglas, diretorias, projetos, entre outros. Serve de guia para novos Cas, após
a troca de gestão. 10%
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