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MEMO.CG-044/FAU/2018 
LC 

 
 

São Paulo, 31 de agosto de 2018. 
 
 
Prezadas Chefes de Departamento, 
 

Dando prosseguimento ao Repensando a Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo, encaminhamos documento com calendário e propostas aprovadas 

para discussão e deliberação pelos Departamentos, as quais foram 

consolidadas após a reunião de 25.05.2018 e ratificadas na reunião aberta de 

22.08.2018.  
 

 

CALENDÁRIO APROVADO / 2º SEMESTRE DE 2018 
 

 ATÉ 28 DE SETEMBRO: cada Departamento deverá encaminhar documento 

aprovado para a CoC-AU, com a deliberação sobre as propostas 

sintetizadas; 

 11 DE OUTUBRO: a CoC-AU discute e delibera a partir dos documentos 

recebidos pelos Departamentos e encaminha síntese das deliberações para 

a CG até 15 de outubro; 

 18 DE OUTUBRO: A CG discute e delibera e encaminha documento final para 

a Congregação da FAU até 23.10.2018; 

 30 DE OUTUBRO: A Congregação da FAU discute e delibera em reunião 

ordinária; 

 06 DE NOVEMBRO (DAS 17H30 ÀS 19H30): realização de assembleia para 

informar a comunidade FAU sobre o conteúdo aprovado, providências e 

prazos de execução.  

 
 

“REPENSANDO A GRADUAÇÃO EM AU” 
DOCUMENTO-SÍNTESE PARA DELIBERAÇÕES 

 
Das discussões realizadas e sugestões encaminhadas pudemos depreender: I) 

princípios gerais que orientam as proposições deste documento, II) medidas de 

curto prazo e III) propostas que demandam a continuidade das discussões e 

deliberações de médio e longo prazo, conforme a seguir: 
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I) PRINCÍPIOS GERAIS 
 

 
 Manutenção da diversidade de conhecimentos que caracteriza o curso de 

Arquitetura e Urbanismo na FAUUSP; 

 Manutenção da carga horária do curso com discussão sobre crédito-aula 

e crédito-trabalho como temas para continuidade do processo de reflexão 

sobre a graduação; 

 Necessidade de criação de tempos livres (janelas) durante a semana: 

a) caminhar no sentido da interdisciplinaridade, evitando a fragmentação 

excessiva dos conteúdos; 

b) estabelecer relações mais claras, imediatas e diretas entre o ensino 

de graduação, pós-graduação, atividades de pesquisa e extensão; 

c) ampliar no currículo (e sua distribuição no tempo) espaços “livres” 

para a promoção de atividades extracurriculares, debates etc. 
 

 Estimular aproximações entre ensino de graduação e pós-graduação, a 

fim de viabilizar (quando desejável) a realização de disciplinas que 

envolvam alunos dos dois níveis de formação; 

 Ampliar o uso da Biblioteca e dos Laboratórios Didáticos no processo de 

formação dos alunos de graduação. 

 
 

II) MEDIDAS A CURTO PRAZO 
 

 
a) Em relação às disciplinas: 

 

 manter os atuais créditos em disciplinas optativas (32 créditos), porém 

sem quantidades fixas/mínimas por Departamento, de modo que o aluno 

escolha livremente como compor tal quantidade de créditos (incluindo, 

inclusive, disciplinas de outros cursos e realizadas em intercâmbios). 

Desta forma, o aluno poderá construir linhas de aprofundamento em 

grupos e áreas temáticas conforme seu interesse; 

 ampliar a supressão de pré-requisitos (já recomendada pela Circular 

Pró-G/A/49/2012); 

 possibilitar que atividades de iniciação científica e extensão universitária 

computem créditos optativos em moldes similares à disciplina de 

estágio; 

 ampliar o uso da Biblioteca e dos Laboratórios Didáticos pelo conjunto 

das disciplinas; 
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 promover a entrega efetiva do programa das disciplinas e do calendário 
de entregas semestrais, antes do início das aulas; 

 buscar maior articulação entre os trabalhos das diferentes disciplinas; 

 promover participação ativa e efetiva dos docentes nos processos 
avaliativos e preparatórios das disciplinas (estas ações devem traduzir-
se tanto na elaboração e realização de programas de disciplinas, como 
em calendário de atividades e respeito ao horário das disciplinas); 

 reorganizar as atividades avaliativas das disciplinas; 

 suprimir a média ponderada como critério decisivo nos processos 
seletivos estudantis: intercâmbios, concessão de bolsas, escolhas de 
turmas em disciplinas obrigatórias e optativas. Em relação aos 
procedimentos internos da FAU estas mudanças podem ser definidas e 
implementadas (por exemplo seleção para intercâmbio); já em relação 
às disciplinas, podemos iniciar uma conversa, com sugestão de critérios, 
para os gestores do sistema Júpiter junto à Pró-Reitoria de Graduação. 

 
b) Em relação ao tempo: 
 

 não aumentar a carga de hora-aula e crédito-trabalho, garantindo que 
ambas não ultrapassem 40 (quarenta) horas semanais; 

 criar janela na grade horária em pelo menos um período da semana; 

 solicitar trabalhos das disciplinas exequíveis, considerando a grade do 
curso. 

 
 

III) MEDIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 
 

 

 discutir e definir o que seriam conteúdos introdutórios e conteúdos 
de aprofundamento, procurando encontrar equilíbrio em sua 
realização; 

 discutir e definir conteúdos específicos  e conteúdos 
interdisciplinares  como base para a reorganização curricular, que 
poderá ocorrer tanto através da modulação de trabalhos como de 
reestruturação curricular; 

 caso aprovada a criação da janela, deverão ser discutidas, em momento 
subsequente, as propostas e possibilidades de reorganização da grade 
curricular sugerida, garantindo sua implementação para o ano letivo de 
2020; 

 repensar a grade sugerida com base na: a) integração das disciplinas b) 
reorganização do semestre ideal e crédito aula e/ou c) no 
estabelecimento de ciclo básico; 

 analisar os conteúdos disciplinares para identificar sobreposições, 
redundâncias e ausências de conteúdos. 



 

 

Observações: 
 
a) as atividades de

docentes. A de
avaliação de que
carga horária apenas
 

b) as atividades de
preparação conjunta
docentes. A próxima
novembro de 2018

 
Atenciosamente, 

Às Chefes de Departamento:
Profa. Dra. Beatriz Mugayar
Profa. Dra. Raquel Rolnik
Profa. Dra. Joana Carla

COM CÓPIA: 
 

 Profa. Dra. Marta Vieira Bogéa
Coordenadora da CoC

 

 Grêmio Estudantil da FAU (GFAU)
 

 Comunidade Acadêmica 

de orientação de TFGII já computam crédito
decisão de restringir os créditos-aula a 
que não seria desejável que um docente pudesse
apenas em TFG; 

de avaliação das disciplinas, cronograma
conjunta dos semestres já existe, e deve 
próxima avaliação e preparação do semestre

2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Às Chefes de Departamento: 
Mugayar Kühl – Chefe do AUH 
Rolnik – Chefe do AUP 

Carla Soares Gonçalves – Chefe do AUT 
 

Profa. Dra. Marta Vieira Bogéa 
Coordenadora da CoC-Arquitetura e Urbanismo 

Grêmio Estudantil da FAU (GFAU) 

Comunidade Acadêmica - FAUUSP 
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crédito-aula para os 
 TFGII decorreu da 
pudesse integralizar 

cronograma de entregas e 
 ser realizada pelos 

semestre ocorrerá em 7 de 

 


