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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO 

COMISSÃO  ACADÊMICA ASSESSORA JUNTO À SEÇÃO TÉCNICA DE INFRAESTRUTURA 

 

EDITAL DA DIRETORIA Nº 01/2021  

APRESENTAÇÃO DE IDEIAS DE ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO VILANOVA ARTIGAS 

AOS REQUISITOS DE CIRCULAÇÃO 

 

A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, por meio da 

CAA-STINFRA, torna público o presente Edital e convida a comunidade da FAUUSP para 

apresentação de ideias para adequação do edifício Vilanova Artigas às normas de 

acessibilidade e segurança dos usuários, buscando compatibilidade com sua 

configuração considerando tratar-se de edifício tombado.  

 

Está excluído deste edital a proposta de ideias relacionadas à acessibilidade aos diversos 

pavimentos do edifício. Ela será realizada por novo elevador a ser instalado no mesmo 

local do atual, com acesso a todos os pisos. Não há, portanto, necessidade das equipes 

apresentarem propostas quanto a isto.  

 

1. Da finalidade 

O presente Edital tem como objeto estimular a apresentação de proposta de ideias para 

adequação do Edifício Vilanova Artigas às normas de circulação, em particular para os 

elementos de proteção e segurança física adequada à circulação horizontal e vertical de 

pessoas, com destaque para os locais onde não há guarda-corpos e corrimãos, ou onde 

estes não atendam minimamente às normas (escadas, rampas, pavimento do Salão 

Caramelo defronte ao pavimento do saguão do Auditório, circulação defronte à Seção de 

Alunos e LCGs (mezanino), circulação defronte à nova secretaria da Pós-Graduação 

(espaço das salas 601 e 602) e circulação diante do estúdio 5 defronte ao Salão 

Caramelo). As ideias devem considerar a razão de ser (conceitual) das normas, 

permitindo sua aprovação nos órgãos públicos pertinentes. As soluções devem 

compreender o edifício e suas características, considerando sua condição de patrimônio 

histórico. 

 

2. Dos objetivos 

2.1 Oferecer maior segurança na circulação dos usuários do edifício; 

2.2 Instrumentar  soluções técnicas que atendam às exigências dos órgãos legais 

competentes. 
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3. Das condições de participação 

3.1 Poderão participar do processo todos aqueles que fazem parte da comunidade FAU: 

estudantes, professores e servidores técnicos e admininistrativos, basta estar cadastrado 

nos sistemas Marte, Janus ou Júpiter; 

3.2 Não é necessária inscrição prévia, basta enviar a proposta para o e-mail: 

comissaoinfra@usp.br ; 

3.3 Não há limite para a quantidade de membros da equipe, podendo a proposta ser 

individual. 

 

4. Do formato / conteúdo 

4.1 As propostas deverão ser apresentadas em arquivo tipo PDF com no máximo 12 

páginas, todas no formato A3 horizontal. 

4.2 O conteúdo é livre, porém deverá apresentar: 

4.2.1 Justificativa da solução que atenda aos requisitos de desempenho relativos à 

segurança dos usuários do edifício; 

4.2.2 Indicação preliminar das características de exequibilidade construtiva da 

proposta; 

4.2.3 Estimativa de custo das soluções propostas; 

4.2.4 Estimativa de custos e condições de manutenção; 

4.3 Poderão ser apresentadas soluções diferentes para situações diversas. 

 

5. Do processo de seleção 

5.1 A CAA-STINFRA será a comissão responsável para esclarecimentos, recepção, 

análise e seleção das propostas; 

5.2 Serão selecionadas até seis propostas de ideias para serem apresentadas e 

debatidas pela comunidade FAU; 

5.3 Ao final dos debates a CAA-STINFRA deliberará, junto com as equipes selecionadas, 

sobre a forma mais adequada para desenvolvimento de uma única solução, avançando 

nas definições construtivas e nas justificativas que devam constar das apresentações 

para os órgãos públicos responsáveis, CONPRESP e CONDEPHAAT; 

5.4 A CAA-STINFRA poderá, a seu critério, convidar especialistas para auxiliá-la durante 

todo, ou qualquer parte do processo referente a este edital; 

5.5 Caso algum membro da CAA-STINFRA integre equipe com apresentação de 

propostas, o mesmo não participará dos processos de seleção; 

5.6 Cada equipe selecionada terá direito a auxílio acadêmico de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), que poderá ser utilizado para subsidiar a participação em eventos científicos, ou 
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para pagamento de versão em língua estrangeira de artigo em periódico científico, ou 

outra situação acadêmica análoga. 

 

6. Contato 

As dúvidas deverão ser encaminhadas para comissaoinfra@usp.br e serão respondidas 

para toda a comunidade FAU por meio do e-mail "comunicacaofau@usp.br". 

 

7. Cronograma 

Etapas Período 

Divulgação do edital 05 de abril de 2021 

Envio das propostas para o e-mail: 
comissaoinfra@usp.br 

até as 23h59min do dia 07 de junho de 
2021 

Divulgação dos resultados até as 14h do dia 21 de junho de 2021  

Disponibilização das propostas para 
conhecimento da comunidade 

22 de junho de 2021 por meio do site 
www.fau.usp.br 

Discussão das propostas selecionadas pela 
Comunidade FAU 

de 22 de junho até 20 de julho de 2021 

Apresentação e discussão geral das 
propostas (YouTube) 

21 de julho de 2021 às 14h30min 

Apresentação do resultado final (YouTube) 20 de outubro de 2021 às 10h 

 

8. Anexos e Referências 

A. Documentos de tombamento do edifício; 

B. Plantas, cortes e elevações do edifício (em PDF e em DWG); 

C. Normas e legislação pertinentes; 

D. Carta de Veneza; 

E. Outros documentos e referências de interesse. 

 

Disponíveis no link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1W_xgaABspA3Fz0Lhc3nxyQUU8BWRjxwW?usp

=sharing 

   

Observação: as normas estão disponibilizadas apenas para este fim acadêmico. 

 

São Paulo, 05 de abril de 2021. 

 
 

 
Ana Lucia Duarte Lanna 

Diretora 
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