COMUNICADO DA DIRETORIA FAUUSP Nº 10/2020
Prezados (as) discentes, docentes e servidores técnicos e administrativos,

Na data de hoje o CTA realizou reunião na qual foram longamente discutidos diversos
temas relacionados ao funcionamento da FAUUSP, considerando a pandemia do
COVID-19.
Respeitando as decisões gerais da USP estão suspensas todas as aulas presenciais de
graduação, pós-graduação e atividades de extensão universitária. Todas as atividades
que envolvam a presença de mais de 100 (cem) participantes estão proibidas. Membros
da comunidade USP com mais de 60 (sessenta) anos, bem como portadores de
doenças que aumentem a gravidade de infecção pelo COVID-19, devidamente
registradas no SESMT, devem suspender a vinda presencial a partir da próxima
semana, dia 23 de março, devendo programar com seus superiores imediatos, se
viável, atividades a serem realizadas remotamente.
Deliberamos que na FAUUSP devemos nos organizar para garantir o máximo de
atividades em andamento não presenciais e o mínimo de presença física. Para tanto
decidimos que:
1. GRADUAÇÃO
Estão suspensas as atividades presenciais em todas as disciplinas. Não haverá
disciplinas não presenciais. Assim que a situação for regularizada avaliaremos acerca
da reorganização do semestre letivo.
Os docentes devem manter contato com os alunos sugerindo leituras e atividades que
possam ser realizadas de forma não presencial.
2. PÓS-GRADUAÇÃO
As aulas presenciais estão suspensas. A oferta de disciplinas por ensino à distância
ficará a critério de cada professor e sua turma de alunos.
As bancas de defesa e qualificação podem ocorrer de forma virtual. Será necessária a
presença de um docente na FAUUSP para assinar a documentação. A presença física
do candidato não é obrigatória.
3. EXTENSÃO
As atividades e cursos de extensão estão suspensas em suas formas presenciais.
4. ATENDIMENTO A ALUNOS
O atendimento presencial a alunos de graduação e pós-graduação está suspenso, salvo
exceções justificadas. O atendimento on-line e por telefone está mantido e deve ser
capaz de garantir o fluxo mínimo de atividades e respostas às diversas solicitações.

As seções técnicas de apoio didático (STMEEC, STPROED, AUDIOVISUAL, CESAD) e
a Biblioteca devem suspender as atividades relacionadas ao apoio às disciplinas.
Atividades decorrentes de apoio a grupos de pesquisa, iniciativas individuais e/ou
coletivas de alunos, docentes e servidores técnicos e administrativos devem ser
previamente agendadas para serem viabilizadas.
5. REUNIÃO DE COLEGIADOS E COMISSÕES
A reunião da congregação da FAU prevista para o dia 31 de março foi suspensa e
transferida para o dia 13 de abril, às 9h. Os demais órgãos estatutários da escola
podem organizar suas reuniões presencial e/ou virtualmente, salvo novas medidas da
universidade.
6. PONTO DOS FUNCIONÁRIOS
Estaremos realizando consulta à Reitoria sobre flexibilização da jornada de trabalho
para todos os servidores técnicos e administrativos e antecipação da dispensa aos que
apresentam mais de 60 (sessenta) anos e/ou doenças crônicas.
Estas decisões podem ser alteradas a qualquer momento em função da evolução do
quadro geral do COVID-19.
Novamente solicitamos que quaisquer informações envolvendo membros da
comunidade FAU, relacionadas à pandemia, devem ser comunicadas à direção da
escola.
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