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MEMO.CG-001/FAU/2018 (Circular) 
ALDL 

 
 
 
 

São Paulo, 31 de janeiro de 2018. 
 
 

 
Prezados(as) Professores(as) e Alunos(as) da FAUUSP, 
 
A Comissão de Graduação discutiu as sugestões e demandas encaminhadas 
pelo AUH e AUP, referentes ao MEMO.CG-070/FAU/2017 (Circular) em 
sua reunião de 13 de dezembro de 2017. Considerando as questões 
apontadas (expressas pelos documentos Of.AUH1102017/FAU/ 
051217 e Of.AUP136/FAU) e o debate realizado, gostaríamos de 
esclarecer alguns dos objetivos, procedimentos e prazos relacionados aos 
temas do referido documento: 
 
I) OBJETIVOS 
 
A discussão proposta retoma pontos do programa de gestão da CG e 
pretende ser o início de um amplo processo de discussão sobre a estrutura 
curricular da FAUUSP. O tema inicial definiu-se considerando: a) o histórico 
de discussões realizadas na FAUUSP desde pelo menos os anos 90; b) as 
alterações curriculares pontuais que indicam busca de integração e 
articulação entre diversos conteúdos e procedimentos pedagógicos e c) 
novos conteúdos disciplinares, tendências e diretrizes de transformação da 
estrutura de ensino superior. 
 
II) DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 
 
Foi criado no site da CG (http://www.cg.fau.usp.br/Repensando.asp) um 
espaço virtual exclusivo para este tema. Nele, encontram-se disponibilizados 
os documentos produzidos pela FAU sobre estes temas e correlatos, tais 
como:   
 
a) Resolução Nº 2, de 17.06.2010 (CNE/CES) – Diretrizes Curriculares 

Nacionais do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo; 
 

b) Resolução Nº 2, de 18.06.2007 (CNE/CES) – Dispõe sobre carga 
horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração 
dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial; 
 

c) Resolução Nº 3, de 02.07.2007 (CNE/CES) – Dispõe sobre 
procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora-aula; 
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d) Tabela contendo percentual de composição/presença dos 
departamentos na atual estrutura curricular do curso de Arquitetura e 
Urbanismo; 
 

e) Publicação: A FAU pensa a graduação, de 1999; 
 

f) Publicação: Anais do Seminário Ensino Arquitetura e Urbanismo, de 
2007; 
 

g) Grade curricular com pré-requisitos (vigente a partir de 2018); 
 

h) Arranjo visual da grade curricular a partir dos horários de oferecimento. 
 
Além da documentação acima, ressaltamos que os interessados podem 
encaminhar-nos sugestões para inserção de informações complementares, 
as quais auxiliem o processo de discussão. 
 
 
III) EM RELAÇÃO À ALTERAÇÃO DA HORA-AULA (DE 60 PARA 50 MINUTOS) 
 
Foi encaminhada consulta formal à Procuradoria Jurídica da USP para 
esclarecer as questões apontadas, tais como: a) legalidade da redução; b) 
atribuição de carga letiva ao docente e c) diversidade do cômputo nos vários 
cursos da USP. Estamos aguardando o retorno das informações para darmos 
continuidade às discussões sobre esta questão. 
 
 
IV) DISCUSSÃO SOBRE DISCIPLINAS OPTATIVAS E OBRIGATÓRIAS 
 
Cabe inicialmente esclarecer o procedimento de discussão proposto, 
reiterando que estão previstas assembleias com toda a comunidade FAU, 
assim como elaborações de sínteses provisórias que permitam amplas trocas 
de posições e opiniões, a fim de construirmos consensos imprescindíveis 
para eventuais alterações.  
 
O procedimento de discussão proposto implica em idas e vindas entre CG, 
CoC-AU, Departamentos e os vários fóruns e grupos de discussão que 
venham a se organizar para manifestação sobre o tema. 
 
O tema, tal como foi anunciado, pretende suscitar discussões que envolvam 
professores e estudantes em suas diversas formas de organização: reuniões 
de grupos de disciplinas, conselhos departamentais, grupos de trabalho, 
assembleias estabelecendo momentos de reflexão coletiva, dentre outros. 
Para tanto, propusemos as seguintes etapas: 
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1)  Realização de discussões e debates em todas e quaisquer formas de 
organização (departamental, intradepartamental, interdepartamental, 
grupos de trabalho, professores e estudantes etc.) até 11/05/2018; 

 
2)  As múltiplas sugestões, problemas, proposições oriundas destes diversos 

fóruns de debate serão sistematizadas pela CoC-AU e CG em 
um documento provisório e inicial,  o qual será apresentado e 
debatido entre toda a comunidade FAU em uma assembleia, de 
modo a constituir momento essencial de reflexão conjunta da escola.  Tal 
documento será divulgado em 15/05/2018 e a referida assembleia 
realizada em 25/05/2018; 

 
3)  Em terceiro momento deste processo, a CG e CoC-AU elaborarão síntese 

da discussões e encaminharão a toda a comunidade FAU nova versão 
do documento para ampla discussão. Esta nova versão será 
divulgada em 30/05/2018. As devolutivas, sugestões e manifestações 
deverão ser encaminhadas à CG até 29/06/2018; 

 
4)  Novamente as sugestões serão sistematizadas em documento pela CoC-

AU e CG, até 13/07/2018; 
 
5)  A versão sistematizada será encaminhada aos Conselhos Departamentais 

para discussão e deliberação. Após, deverão encaminhar documento 
consolidado de suas proposições aprovadas à CoC-AU; 

 
6)  Em seguida, a CoC-AU discute e delibera a partir da material recebido e 

encaminha as deliberações aprovadas à CG; 
 
7)  A CG discute e delibera, a partir da documentação aprovada pela CoC-

AU, encaminhando documento final à Congregação da FAU; 
 
8)  A Congregação da FAU discute e delibera; 
 
9)  Realização de assembleia para informar à comunidade FAU sobre as 

eventuais alterações. 
 
Sugere-se que as deliberações dos departamentos sejam encaminhadas 
entre 14/07 e 17/08 (cf. item"5"), de tal forma que possam ser 
discutidas e deliberadas em reuniões da CoC-AU, CG e Congregação do mês 
de agosto. 
 
A realização deste calendário viabiliza que eventuais alterações da estrutura 
curricular  possam ocorrer a partir de 2019. Caso este prazo seja 
ultrapassado, quaisquer alterações na estrutura curricular só serão possíveis 
a partir de 2020. 



 

 

V) CONTRIBUIÇÕES 

 
Informamos também
encaminhados. Referem
transformações do curso
 

• necessidade 
transdisciplinaridade

• minimizar sobreposições
conteúdos das

• a ampliação de
a não reforçar
apenas constituir
docentes. 

Esperamos assim, 
encaminhada, reiterando
anunciada e que dialoga
AU, seja da educação
discussão levante outros
contínuo aprimoramento
 
 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Comunidade Acad
 

 

 CONSOLIDADAS 

também que alguns questionamentos e contribuições
Referem-se a temas centrais para as

curso de Arquitetura e Urbanismo: 

 de pensar e propor  modificações
transdisciplinaridade, tanto nas obrigatórias quanto

sobreposições e sombreamentos 
das disciplinas; 

de optativas deve ser pensada cuidadosamente,
reforçar algumas áreas em detrimento
constituir a expressão de pesquisas/áreas

 ter esclarecido os procedimentos relativos
reiterando que se trata de enfrentar uma discussão

dialoga com as transformações do ensino
educação superior em geral. Esperamos

outros temas que possam ser objeto de
aprimoramento do curso de Arquitetura e Urbanismo

 

Acadêmica da FAUUSP 
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contribuições já foram 
as imprescindíveis 

modificações que garantam 
quanto nas optativas;  

 entre os diversos 

cuidadosamente, de modo 
detrimento de outras, ou 

pesquisas/áreas de atuação dos 

relativos à proposta 
discussão há muito 

ensino, seja no campo da 
Esperamos, ainda, que esta 

de discussão para o 
Urbanismo da FAUUSP. 
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MEMO.CG-070/FAU/2017 (Circular) 
ALDL/MVB 

 

 

 
 

São Paulo, 06 de novembro de 2017. 
 
Prezadas Chefes de Departamento, 
Prezados(as) Docentes,  
Prezados Representantes Discentes (CG e CoC-AU), 
 
Encaminhamos para seu conhecimento e discussão nos diferentes âmbitos de 
representação da FAU, documento concebido em parceria com a Comissão de 
Graduação e CoC-AU. Aprovado pela CGFAU em 19.10.2017 e CoC-AU em 
27.10.2017. 

________________________________________________________________ 
 

REPENSANDO A GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 
 
A FAU é uma das mais importantes faculdades de Arquitetura, Urbanismo e 
Design, e integra a USP, a maior e mais bem conceituada Universidade 
brasileira. Seus professores, alunos e funcionários foram selecionados a partir 
de concorridos e criteriosos concursos públicos. Seus alunos e professores são 
reconhecidos nacional e internacionalmente em suas diversas áreas de atuação. 
Prêmios, publicações, inserção internacional são alguns dos indicadores que 
confirmam a excelência individual do corpo docente e discente desta Faculdade. 
 
Quando da apresentação de nossa candidatura à Comissão de Graduação, 
apresentamos um programa de gestão que afirmava serem as transformações 
operadas nas últimas décadas no ensino de graduação permanentes, mas 
insuficientes ao não responderem - seja reiterando, seja se contrapondo - às 
imensas transformações da sociedade, das práticas profissionais e da 
Universidade. As transformações ocorridas na FAUUSP também são profundas 
e têm como importantes indicadores, dentre outros: a renovação do corpo 
docente, a redução dos servidores técnico-administrativos, a precarização dos 
contratos de trabalho e a alteração do perfil étnico e social do aluno. 
 
A CG vem propondo, estimulando, coordenando reflexões e ações que buscam 
concretizar as transformações necessárias, assim como reiterar e qualificar as 
permanências. 

O curso de Design alterou sua estrutura curricular neste ano de 2017. O novo 
projeto pedagógico terá início em 2018.  



 

 
 

2 

O curso de Arquitetura e Urbanismo tem realizado ações importantes na 
reorganização de suas disciplinas e processos avaliativos. Mas falta uma 
reflexão e propositura conjunta sobre o curso. E devemos fazer isso pois nosso 
curso, formas e práticas didáticas estão estruturados para uma universidade que 
não existe mais. Em 1998 a Comissão de Graduação da FAU realizou um amplo 
diagnóstico sintetizado em publicação A FAU PENSA A GRADUAÇÃO de 1999. 
Nestes quase 20 anos muito se discutiu sobre o ensino na FAU, mas os 
problemas indicados neste documento persistem  como desafios a serem 
enfrentados. Naquele momento já eram reconhecidos como problemas 
estruturais da faculdade: a indefinição entre conteúdos obrigatórios e optativos, 
as formas de diálogo entre as diversas disciplinas e a dimensão e organização 
da carga didática. Estes são os problemas que persistem num cenário marcado 
por uma universidade de massa, novas tecnologias, demandas por 
transversalidade e interdisciplinaridade e novas escalas e experiências de 
tempo/espaço. 

A formação do Arquiteto e Urbanista implica o contato e conhecimento de todos 
os campos disciplinares contemplados na formação existente na FAU. Nenhum 
aluno pode graduar-se sem ter estabelecido um conhecimento mínimo destes 
múltiplos campos. Partindo deste pressuposto como enfrentar os problemas 
indicados? 
 
Propomos a realização de uma ampla discussão com o objetivo de redefinir as 
relações quantitativas e qualitativas entre disciplinas obrigatórias e 
optativas. Esta discussão deve ter como premissas formais:  

 

1) a impossibilidade de ampliar a carga horária necessária para a conclusão da 
graduação; 
 

2) a manutenção das atuais cargas horárias/créditos-aula dos três 
Departamentos na formação do Arquiteto e Urbanista. Eventuais alterações 
nesta composição devem resultar de consensos estabelecidos entre os três 
Departamentos:  
 

COMPOSIÇÃO TOTAL DAS CARGAS HORÁRIAS/DEPARTAMENTO  
(curso de Arquitetura e Urbanismo - Estrutura Curricular de 2017) 

Departamento Créditos-
aula* totais 

Carga 
horária total 

(aula) 

Créditos-aula 
obrigatórios 

Créditos-aula 
optativos 

AUH 54 810h 46 8 
AUP 144 2160h 128 16 
AUT 94 1410h 86 8 

TFG+Estágio 12 180h 12 - 
TOTAL 304 4560h 272 32 

 

1 crédito-aula = 15h/semestre. 
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3) a redução de disciplinas obrigatórias (e consequente ampliação de 
optativas) pode, a critério dos docentes e departamentos, significar 
ampliação das disciplinas optativas do Departamento ou dos grupos de 
disciplinas: 
 

→ Situação 1 – Redução de obrigatórias para optativas eletivas: 
 Grupo de disciplinas "X" possui 12 créditos em disciplinas obrigatórias. 

Pode, por exemplo, decidir transformá-las em 4 créditos obrigatórios e 8 
optativos (do Departamento ou do próprio grupo); 

 

→ Situação 2 – Redução de optativas eletivas em optativas livres: 
 Da mesma forma, o Departamento pode transformar as atuais cargas 

horárias da optativas eletivas em optativas livres, cuja escolha é feita 
pelo aluno dentre disciplinas oferecidas em outros currículos/cursos, 
seja da FAU (Design) ou de outras Unidades. 

 
A expansão das disciplinas optativas, a criação de disciplinas 
interdepartamentais e a crescente articulação entre temas de pesquisa e ensino 
de graduação são alguns indicadores fundamentais para orientar esta 
discussão. Associado a estes, temos o reconhecimento da interdisciplinaridade 
e a transversalidade dos saberes como elementos fundamentais na formação 
universitária contemporânea. Exemplos de alteração curricular, como o 
empreendido pela Escola Politécnica da USP, apresentado e discutido em 
seminário realizado na FAU em agosto de 2017, são exemplos contundentes 
destas novas práticas de formação. As linhas de fomento à pesquisa, as 
desejáveis articulações entre graduação e pós-graduação são outros 
indicadores a serem considerados nesta reflexão. 
 
 
Considerando estas questões e as diversas ações empreendidas para seu 
enfrentamento, propomos que o curso de Arquitetura e Urbanismo discuta 
e se posicione sobre as seguintes questões: 
 
I) RELAÇÃO ENTRE DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS E OPTATIVAS: 
 

→ alteração de créditos-aula atribuídos a obrigatórias e optativas; 
→ existência (ou não) de créditos a serem atribuídos a optativas livres; 
→ semestre ideal e pré-requisitos. 
→ possibibilidade de (re)organizar a grade ideal, distribuindo melhor 

conteúdos, de forma a garantir possibilidades de conexão entre as 
disciplinas/ano/departamentos. 
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II) DEFINIÇÃO DE HORA-AULA (DURAÇÃO DE 50 OU 60 MIN.) 
 
Considerando as normativas existentes, solicitamos definir a duração da 
hora/aula para o curso de Arquitetura e Urbanismo (ver Resolução Nº 3, de 

02.07.2007). 
 
Como sugestão, segue abaixo tabela com definição do valor de hora-aula para 
50 minutos, em substituição à h/a atual, de 60minutos. No exemplo foram 
mantidas as mesmas cargas horárias/ crédito por disciplina, ou seja, as 
disciplinas continuam a ter 2h/a ou 4h/a, com grade horária ajustada para h/a 50 
minutos: 
 

grade proposta h/a 50min AU 

  início fim modulo 2h/a 

módulo 01 08:00 09:40 2h/a 100min 

intervalo 09:40 10:00 20 minutos 

módulo 02 10:00 11:40 2h/a 100min 

almoço 11:40 12:30 50 minutos 

ha aberta 12:30 14:10 2h/a 100min 

intervalo 14:10 14:20 10 minutos 

módulo 03 14:20 16:00 2h/a 100min 

intervalo 16:00 16:20 20 minutos 

módulo 04 16:20 18:00 2h/a 100min 

AU/D 18:00 18:50 50 minutos 

módulo 01 18:50 20:30 2h/a 100min 

intervalo 20:30 20:50 20 minutos 

módulo 02 20:50 22:30 2h/a 100min 

     

mantido 
inicio  08:00hs     

fim 18:00hs     

alterado 
h/a 60min vigente   

h/a 50min proposto   

 
Hora/aula aberta entre 12h30 e 14h10 (100min) visa reconhecer módulo 2h/a para 
atividades tais quais: palestras como: AUH encontros, reuniões de IC, desenvolvimento 
concursos de estudantes,  disciplinas optativas,  hora livre etc. 
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CALENDÁRIO DE DISCUSSÕES / CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO (2018) 

Até 23/03 

Período destinado à discussão nos departamentos, associações 
estudantis, grupos informais ou quaisquer outras formas de 
organização. 
 
PRAZO MÁXIMO PARA OS DEPARTAMENTOS ENVIAREM CONTRIBUIÇÕES À COC-
AU/CG: 23 de março. 

Até 06/04 Sistematização das contribuições e elaboração de documento 
para discussão. 

12/04 
Discussão coletiva na FAU da primeira sistematização de 
propostas. 

23/04 Devolutiva do documento para nova rodada de discussões em 
conselhos, colegiados e quaisquer outros fóruns. 

Até 11/05 
Discussão do documento e envio de sugestões para CoC-AU e 
CG. 

18/05 
Sistematização da 2ª versão do documento pela CoC-AU e CG, e 
encaminhamento aos Conselhos de Departamento. 

Até 08/06 Discussão e deliberação do documento pelos Conselhos de 
Departamento. 

Até 15/06 Discussão e elaboração de documento pela CoC-AU  e CG. 

Até 22/06 Deliberação da proposta pela CoC-AU e CG. 

Até agosto Discussão e deliberação pela Congregação da FAUUSP. 

Até 
setembro 

Apresentação para a FAUUSP do documento final. 
 
 

Com este calendário acreditamos garantir ampla discussão e eventual 
deliberação das alterações, de forma a serem incorporadas na estrutura 
curricular de 2019. 
 
Contamos com sua efetiva participação e nos colocamos à disposição para 
dirimir quaisquer dúvidas relacionadas a este processo. 
 
Atenciosamente, 
 
COMISSÃO DE GRADUAÇÃO / CG 
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO / COC-AU 

 
Outubro/2017 

 

♦ 
 
 








