Prezados docentes e discentes da FAU USP
Foram realizadas amplas discussões objetivando organizar o 2o semestre de
2020. O calendário aprovado para este período letivo considerou as seguintes
premissas para sua elaboração:
1. O calendário da Universidade de São Paulo (as datas indicadas em preto no
documento enviado pela CG em 9 de julho).
2. A compreensão de que os cursos de Arquitetura e Urbanismo
e de Design são presenciais. As soluções de atividades e aulas não
presenciais foram adotadas de forma excepcional como forma de minimizar as
perdas decorrentes da pandemia de COVID-19.
3. A totalidade dos docentes da FAU USP afirmou que necessitam de
atividades presenciais para a adequada finalização de suas disciplinas em
2020.
4. Que estamos trabalhando com a perspectiva do ano de 2020, considerando
os dois semestres.
5. Que os semestres letivos oscilam entre 16 e 18 semanas.
6. Que definimos que as atividades virtuais devem ocupar 50% do tempo
destinado às disciplinas em caráter presencial. Decisão que permanece válida
para o 2o semestre.
7. Que para as atividades realizadas durante o período de quarentena a frequência será computada de
forma coletiva;

8. Que a flexibilização e a pactuação das disciplinas entre docentes e
estudantes têm sido critério fundamental para todas as decisões acadêmicas
que a FAU tem tomado desde o início do isolamento social.
A partir destes pontos o calendário estabelece que:
1. As disciplinas devem completar o 2o. semestre de 2020 prevendo
atividades presenciais em janeiro e fevereiro. Sendo assim, não devem
antecipar suas atividades para finalizá-las em 2020.
2. Deve-se buscar a realização de atividades transversais entre as disciplinas,
sobretudo aquelas oferecidas para um mesmo ano.
3. A semana de TFG e TCC ocorrerá entre 1 e 5 de março de 2021.
4. O SIICUSP, a ser realizado em 21 de outubro, é atividade dos dois cursos da
FAU.
A partir destes pontos sugerimos ainda que as notas sejam distribuídas
contemplando 70% atividades a serem realizadas em 2020 e 30% atividades a
serem realizadas em 2021.
Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos e discussões e reiteramos a
importância de participação nas reuniões preparatórias do 2o semestre que
devem considerar os itens deste documento.
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