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COMUNICADO DA DIRETORIA FAUUSP n' 18/2019

Ao longo destes meses. várias foram as discussões e decisões sobre os edifícios da
FAU

1 ) O Edifício Anexo e suas seções técnicas foram reorganizados fomentando as
atividades didáticasl máquinas foram doadas, espaços foram reorganizados (o
pátio central da STMEEC - antigo LEME, sala da STPROED - antigo LPG, sala
Pró-Aluno etc.). Um projeto de aquisição de equipamentos para a STMEEC foi
aprovado com o objetivo de viabilizar o incremento das atividades de caráter
digitall além disso, foi também definido o estudo preliminar da cobertura junto à
Superintendência do Espaço Físico - SEF

2) O Canteiro Experimental Antonio Domingos Battaglia terá sua cobertura
renovada. O edital de licitação está em curso e as obras da nova cobertura
deverão estar concluídas ainda neste segundo semestre de 20191

3) O Atelier de Escultura Caetano Fraccaroli tem recebido de forma sistemática
atividades de ensino e extensão e estão sendo providenciadas câmeras de
segurança e alarmes

4) Em relação ao Edifício Vila Penteado, decidiu-se

a)

b)

c)

pela construção de nova caixa de entrada de energia. com a possibilidade de

instalação de plataforma ou elevador para acessibilidade universall
por realizar análise da capacidade de carga das salas do andar térreo
(elaborada pela Companhia de Projetos Ltda.) de forma a precisar os usos
possíveis dos pisos térreo e porãol
por estabelecer espaço de acolhimento para atividades expositivas e de
extensão, assim como de recepção de público externo de forma a ampliar,
diversificar e qualificar as relações da FAU com a cidade. Os jardins, saguão
central, salas de leitura da biblioteca serão os espaços preferenciais, mas
não exclusivos para estas atividadesl
que o espaço destinado à sala Pró-Aluno, localizado no piso superior, será
revisto e adequado como espaço didático.

d)

5) A reorganização dos espaços didáticos prevê que os alunos de graduação da

FAUUSP possam, idealmente. ter experiências didáticas em todos os edifícios
que compõem a escola. Assim, a alocação das disciplinas devem contemplar as
seguintes possibilidades:

. Edifício Vila Nova Artigas: disciplinas de graduação e pós-graduação.
obrigatórias e optativas de Arquitetura e Urbanismo, e Designa

. Edifício Vila Penteado: disciplinas de pós-graduação e optativas de
graduação de Arquitetura e Urbanismo, e Designa
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Edifício Anexo: disciplinas de graduação e pós-graduação, obrigatórias
e optativas de Arquitetura e Urbanismo, e Designa
Canteiro Experimental Antonio Domingos Battaglia: disciplinas de
graduação e pós-graduação, obrigatórias e optativas de Arquitetura e
Urbanismo, e Designa
Atelier de Escultura Caetano Fraccaroli: disciplinas optativas de

graduação e pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo, e Design.

6) Decidimos que a Biblioteca manteria a guarda e indissociabilidade do material
bibliográfico e iconográfico, ou seja, livros e revistas, assim como projetos.
desenhos originais, fotografias e diapositivos de renomados profissionais de
Arquitetura, Urbanismo e Design. Além disso, permanecerá responsável pela
preciosa coleção de documentação paralela que inclui documentos bi e
tridimensionais, textuais e visuais pertencentes ao acervo destes profissionais.
incluindo docentes e pesquisadores da FAUUSP, e resultante de suas múltiplas
atuações. Parte deste acervo foi também resultado de ações de alunos e
servidores técnicos e administrativos. A notabilidade e a indissociabilidade deste

material, produzido e salvaguardado ao longo dos 70 anos de existência da
FAUUSP, são premissas de qualquer ação que envolva o acervo da Biblioteca.
Esta decisão afeta a organização dos espaços dos edifícios Vilanova Artigas e
Vila Penteado que abrigam nossa biblioteca.

A Direção. a Comissão da Biblioteca e a Comissão SVINFRA decidiram que a
biblioteca deverá redistribuir seu acervo entre os dois edifícios, dividindo-o em

circulante e não circulante. O acervo circulante ficará prioritariamente na
biblioteca do edifício Vilanova Artigas e o não circulante na biblioteca do edifício
Vila Penteado. São exemplos destes acervos: bibliografia básica e
complementar das disciplinas, periódicos correntes (acervo circulante)l acervo

histórico, obras especiais e mapas (acervo não circulante). Convém, ainda,
destacarque:
a) a consulta ao acervo não circulante continuará franqueada ao usuário no

horário de funcionamento da biblioteca do edifício Vila Penteados

b) a reorganização proposta permite uma simplificação do corpo de servidores
técnicos e administrativos, necessários no edifício Vila Penteado.

Pedimos que divulguem e discutam as propostas acima, a fim de apresentar-nos
sugestões de aprimoramento até 30 de setembro, de modo que possamos dar
continuidade às ações necessárias para qualificação dos nossos espaços.

São Paulo, 06 de setembro de 2019

na Lucra Duarte Lanna
Diretora
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