
 

 
COMUNICADO DA DIRETORIA FAUUSP Nº 18/2020 

 

Estamos encerrando o 1º semestre de 2020 e, apesar de todas as imensas             
dificuldades, conseguimos realizar um conjunto expressivo de atividades virtuais que          
permitiram que construíssemos e consolidássemos diálogos nacionais e        
internacionais em muitas e diversas áreas de interesse. 

Agradecemos a todos que viabilizaram estes projetos que incluem o          
FAUENCONTROS, as várias playlists do canal Youtube da FAU e seminários e            
encontros de várias naturezas. As centenas de pessoas que assistiram cada um            
destes eventos e a ampliação de inscritos em nossas redes sociais e canal do              
Youtube sinalizam o sucesso destas iniciativas. 

Agora estamos iniciando a organização do 2º semestre, com novidades. Avaliamos           
que algumas informações são importantes para que possamos continuar e ampliar,           
com qualidade, estas iniciativas de toda a FAU. 

1. Estamos criando mais um canal de conversas e diálogos virtuais. Viabilizaremos a             
realização de lives pelo Instagram com apoio da Seção Técnica de Assistência e             
Divulgação Institucional, que serão gravadas e disponibilizadas no nosso canal do           
Youtube. As lives, com duração máxima de 1 (uma) hora (limite do Instagram)             
ocorrerão às segundas-feiras e quintas-feiras, às 17h. Os pedidos e          
agendamentos deverão ser encaminhados para o e-mail: assistenciadirfau@usp.br ;  

2. O FAUENCONTROS será realizado às quartas-feiras, das 9h às 13h (das 9h às              
11h ou 11h às 13h). Este horário permitirá a realização de até dois encontros por               
semana. As propostas e agendamentos devem ser encaminhadas para o e-mail:           
assistenciadirfau@usp.br ;  

3. A Seção Técnica de Audiovisual conseguirá apoiar, além do FAUENCONTROS,           
uma outra atividade semanal. Esta atividade poderá ocorrer em qualquer dia (exceto            
às quartas-feiras) no horário compreendido entre 9h e 18h. O agendamento deve ser             
feito pelo e-mail: assistenciadirfau@usp.br . 

Sugerimos que as informações para os eventos com previsão para agosto sejam            
encaminhadas até o próximo dia 20 de julho. 

Certos de contar com a colaboração de todas e todos para realizarmos muitos outros              
eventos. 

 

São Paulo, 13 de julho de 2020. 

 

 

Ana Lucia Duarte Lanna 
Diretora 
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