
 

COMUNICADO DA DIRETORIA FAUUSP nº 03/2020 
 

 

Prezados (as) docentes e discentes, 

 
Encaminhamos a proposta de realização do projeto FAU Escola Internacional: 

experimentando a transdisciplinaridade em ensino, pesquisa e extensão, o qual 

terá início em agosto deste ano envolvendo todo o conjunto da FAUUSP.  

 

Ressaltamos que as razões, temáticas e procedimentos constam no anexo a este 

comunicado, razão pela qual solicitamos à comunidade acadêmica a leitura atenta e a 

busca dos esclarecimentos necessários com as Comissões que já estão participando do 

processo (Comissão de Graduação – CG; Comissões de Coordenação de Cursos: 

Arquitetura e Urbanismo - CoC-AU e Design - CoC-Design; Comissão de Pós-

Graduação - CPG; Comissões Coordenadoras dos Programas de Arquitetura e 

Urbanismo - CCP-AU e Design – CCP-DE, chefias dos três Departamentos, 

representação estudantil nas referidas comissões e GFAU). 

 
Pedimos que encaminhem indicações de nomes de profissionais, lugares e atividades 

impreterivelmente até o próximo dia 15 de março, exclusivamente via formulário: 

https://forms.gle/cXWbzi1zMhfLJFMv9, respeitando as condições indicadas, para que 

possamos iniciar os convites. 

 
Certos de contar com a colaboração de todos a fim de produzirmos uma efetiva 

atividade comum e integrada, plural e propositiva. 

 
Cordialmente, 

 
 

 

São Paulo, 18 de fevereiro de 2020. 
 

 

 

Ana Lucia Duarte Lanna 

Diretora  

  

https://forms.gle/cXWbzi1zMhfLJFMv9


 

FAU Escola Internacional 

experimentando a transdisciplinaridade em ensino, pesquisa e extensão 

Período: 10 a 21 de agosto. 

 

Ao longo de 2019 uma série de discussões e iniciativas ocorridas na FAU resultaram em 
definir o tema da transdisciplinaridade como foco de discussões e ações que 
indicassem e/ou reafirmassem possibilidades de trabalho acadêmico, sobretudo no 
âmbito da graduação. A congregação da FAU também aprovou a realização de uma 
série de atividades propostas nas diretrizes orçamentárias da USP que viabilizarão 
estas ações. Dentre elas, insere-se a “FAU Escola Internacional”. 

 

Trata-se, portanto, de realizar um evento que envolva toda a escola para que 
possamos, ao compartilhar uma experiência acadêmica conjunta, pensar em 
desbobramentos e em ações mais permanentes que possibilitem à escola enfrentar 
seus novos desafios, dentre os quais se incluem as múltiplas dimensões da 
internacionalização, a efetiva inclusão dos alunos de graduação e um processo de 
formação que dialogue e responda às novas demandas sociais e configurações da 
Universidade. 

 

A proposta preliminar abaixo foi acordada em reunião realizada em fevereiro, entre 
direção, presidentes, membros presentes das comissões estatutárias (CG, CPG, COC-
AU, COC-Design, COC-DE, CCP-AU, CCP-DE), chefias dos três departamentos, 
representação estudantil nas respectivas comissões e GFAU. 

 

Objetivos: 

- enfrentar os desafios da transdisciplinaridade no ensino, pesquisa e extensão; 

- alavancar novos objetos, temas e recortes analíticos; 

- qualificar a ideia de formação, experimentando nas ações coletivas formas e 
linguagens de aproximação com temas e desafios contemporâneos;  

- enfrentar os desafios cotidianos, dentro e fora da universidade, relacionados a estes 
temas; 

- desenvolver olhares coletivos e articulados sobre a cidade; 

- entrar em contato com outros processos de formação. 

 

Tema: 

Classe, raça e gênero emergiram ao longo de 2019 como grandes desafios, os quais se 
traduziram em problemas e questões para os alunos de graduação da FAU. As 
questões identitárias articuladas às dimensões sociais configuram as experiências de 
formação, gerando simultaneamente novas possibilidades e insuspeitas tensões. 

 

A proposta da “FAU Escola Internacional é enfrentar estas questões tendo como espaço 
de atuação e intervenção a cidade de São Paulo. 

 

Poderão ser desenvolvidas quaisquer propostas de reflexão e intervenção 
que necessariamente deverão articular as dimensões de raça, classe e gênero nas 
suas análises e intervenções.  



 

Os resultados finais devem priorizar e/ou relacionar diversas áreas e campos do saber 
relacionados à formação do arquiteto e urbanista e designer e em diversas linguagens 
(do analógico ao digital). 

 

Organização: 

Profissionais (docentes ou não) envolvidos com estas temáticas deverão ser convidados 
a coordenar as equipes de trabalho.  

 

As equipes serão coordenadas por 01 (um) convidado externo e compostas por 
docentes da FAU; pesquisadores em pós-doutoramento; estudantes de pós-graduação 
e de graduação. Caberá aos convidados externos coordenar as atividades. 

 

1º dia 

Encontro com a equipe, definição da área de trabalho, intervenção a ser proposta e 
método de trabalho. 

 

2º ao 8º dia 

Realização das atividades definidas. 

 

9º e 10º 

Montagem da exposição, preparação do material, avaliação e discussão dos resultados. 

 

Avaliação: 

- participação na atividade (idas a campo, trabalho nos estúdios, discussão, participação 
nas palestras e apresentação dos resultados); 

- entrega de texto para publicação; 

- participação na exposição. 

 

A atividade valerá 20% da nota das disciplinas da FAU ministradas no 2º semestre de 
2020. 

 Para os alunos de pós-graduação a atividade valerá créditos. 

 Para os alunos de graduação, além da composição nas notas de todas as 
disciplinas nas quais estiver matriculado, a participação na “FAU Escola 
Internacional” também valerá como atividade complementar. 

 

As disciplinas deverão readequar suas atividades, cronogramas e avaliações para duas 
semanas a menos de aula, além de incorporar como parte de seus conteúdos as 
atividades destas duas semanas. 

 

Idealmente as disciplinas devem retomar conteúdos e processos desenvolvidos durante 
a “FAU Escola Internacional” ao longo do semestre. 

 

 



 

Equipes (composição mínima): 

 01 professor convidado, externo à FAU; 

 04 docentes FAU (sendo de pelo menos dois departamentos); 

 02 discentes de Pós-Graduação; 

 30 alunos de graduação; 

 01 pesquisador em pós-doutoramento.  

 

As equipes de 30 alunos terão suas atividades organizadas a partir das definições do 
coordenador externo.  

 

A participação na atividade é obrigatória para todos os docentes que estiverem 
ministrando disciplinas no 2º semestre de 2020 e para todos os alunos de graduação 
em Arquitetura e Urbanismo e Design. 

 

A participação é opcional para pós-graduandos e pós-doutorandos.  

 

Coordenador externo: 

- Professores visitantes originários de instituições já parceiras da FAU e daquelas com 
as quais seria importante alavancar a constituição de redes de pesquisa; 

- Professores/profissionais capazes de impulsionar novos temas de ensino, pesquisa e 
extensão em perspectiva transdisciplinar; 

- Professores originários dos cinco continentes, com representatividade de gênero, raça 
e classe, pertencentes a múltiplos campos do saber. 

 

Cronograma de trabalho: 

 

1º semestre 

- produção de caderno com informações sobre os lugares a serem trabalhados e textos 
de apoio de diversos campos do saber; 

- organização das equipes garantindo: a) uma diversidade dos docentes no que diz 
respeito a áreas, campos de atuação e perspectivas teórico-metodológicas; b) dos 
discentes em relação aos anos de ingresso; 

- definição do template para produção do texto e materiais expositivos; 

- realização de palestras de aproximações ao tema. 

 

2º semestre 

- 1ª quarta-feira de agosto, na “janela”: encontro para apresentar as propostas de 
trabalho, equipes e realização de uma primeira discussão;  

- 1ª palestra com professor convidado; 

- realização da atividade (10 a 21 de agosto); 

- avaliação. 


