
Fórum Nacional de Executivas e Federações de Cursos 

– FENEX - 

Convocatória 

............................................................................................................................ 

 

Como decidido no último Fórum Nacional de Executivas e Federações 

de Cursos (FENEX) no último setembro em Fortaleza - CE, o próximo fórum 

ocorrerá em Porto Alegre – RS, dias 12 e 13 de fevereiro de 2011.  

O espaço ocorrerá na faculdade de Ciências Econômicas da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul(UFRGS) em Porto Alegre, Avenida João Pessoa 

40, Bairro Centro. 

As Executivas e Federações de curso são entidades que cumprem na 

conjuntura atual do movimento estudantil nacional um papel importante de 

mobilização da base estudantil e articulação das lutas a nível nacional. 

Centralmente esta articulação nacional se dá via FENEX, espaço este que na 

prática se expressa como o mais consolidado para articulação do ME (Criação 

da Frente de Lutas Contra Reforma Universitária, boicote ao ENADE, Em 

defesa da educação contra no Novo ENEM, entre outras lutas). 

 

As pautas programadas serão: 

1 - Analise de conjuntura- enesso e feneco 

2 - Informes das executivas/federações 

3 - Balanço ENADE- enesso, enefi, eneenf, exneef 

4 - Criminalização movimentos sociais e criminalização da pobreza 

5 - Curriculo 

6 - Avaliação do FENEX 

7 - Avaliação espaço 

 

Solicitamos a todos e todas que confirmem presença por email ou se 

necessário por telefone. 

 

Caroline (ENEEnf) - carol_cancelli@yahoo.com.br  - (51) 91356447 (Claro)  

Gabriele (ENEEnf) – gabriele.gabriele@ig.com.br – (51) 99116426 (Vivo) 

mailto:carol_cancelli@yahoo.com.br
mailto:gabriele.gabriele@ig.com.br


Paola (ENESSO) – ppiumato@hotmail.com – (51) 96760348 (Vivo) 

Marina (EXNEEF) - ma.meneghel@gmail.com – (51) 99211351(Vivo) 

Edmundo (FEAB) - edmundo1234@gmail.com – (51) 99959611 (Vivo) 

Thiago (FENECO) - tiagorublescki@yahoo.com.br – (51) 93130969(Claro) 

 

Programação: 

 

Sábado 12/02/2011 

Manhã  

Informes das executivas/federações 

Analise de conjuntura- responsáveis ENESSO E FENECO 

 

Tarde 

Balanço ENADE- ENESSO, ENEFI, ENEENF, EXNEEF 

 

Noite 

Criminalização movimentos sociais e criminalização da pobreza – 

responsável ENEFI. 

 

Domingo 13/02/2011 

Manhã  

Curriculo – responsáveis FEMEH e EXNEEF 

 

Tarde  

Avaliação do FENEX 

Avaliação espaço 

 

Observações: 

1. Haverá uma taxa de inscrição, que será informada até o prazo de um . 

2. NÃO é necessário trazer colchonete ou colchão inflável. 

3. É necessário trazer roupa de cama e banho. 

4. Pedimos que as executivas tragam músicas e poemas que representem 

suas bandeiras para a noite cultural que realizaremos. 
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Assinam esta convocatória: 

ENEEnf - Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem 

EXNEEF – Executiva Nacional dos Estudantes de Educação Física 

ENESSO – Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social 

FEAB – Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil 

FENECO – Federação Nacional dos Estudantes de Economia 

ENEFI - Executiva Nacional dos Estudantes de Fisioterapia 

 

 

 


