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COMUNICADO DA DIRETORIA FAUUSP Nº 13/2020 

Prezados docentes, discentes, servidores técnicos e administrativos, 
 
Conforme informamos em Comunicado Nº 10/2020, de 16 de março, “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. ” 
 
Passada uma semana do primeiro informe, gostaríamos de reiterar os princípios que 
orientaram a formulação deste comunicado: 
 
1. Suspensão por tempo indeterminado das aulas presenciais; 
2. Realização de atividades que mantenham conectados alunos e professores.  
 
Dentre as várias atividades possíveis, sugerimos:  
a) conversas por meio de diversos dispositivos como Google Meet;  
b) propostas de atividades correlatas às disciplinas, tais como: leitura de textos, assistir a 

documentários, filmes, entrevistas nas diversas plataformas disponíveis (Youtube, 
Netflix, Mubi, TED etc.); 

c) realização de exercícios com acompanhamento virtual de docentes e monitores; 
d) outras formas virtuais conforme disponibilidade/conveniência. 
 
Os docentes estarão atentos a eventuais dificuldades por parte dos estudantes, fazendo 
ajustes em suas propostas, sempre que necessário.  
 
A realização de atividades a distância, nesta situação excepcional, não se configura como 
cursos na modalidade EAD. A realização destas atividades, além de manter nossos vínculos 
com a FAU (e entre nós), tem como finalidade essencial dar continuidade aos estudos, 
mantendo-nos ativos nesse período de isolamento, facilitando, ainda, mecanismos de 
reposição quando pudermos nos encontrar novamente. 
 
Reiteramos que as reposições, a retomada de aulas presenciais, a manutenção ou 
perda do semestre não são temas em discussão neste momento; por esta razão, 
NÃO EXISTE NENHUMA DELIBERAÇÃO SOBRE ESTAS QUESTÕES NO ÂMBITO DA 
FAU E DA USP. 

 

São Paulo, 24 de março de 2020. 
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