
 

COMUNICADO DA DIRETORIA FAUUSP nº 04/2021 

Prezados (as) colegas, 

O planejamento de 2022 supõe que o conjunto de disciplinas de graduação seja 

oferecido presencialmente. 

Como sabemos não se trata de mero retorno às atividades presenciais. As experiências 

dos últimos anos, a incerteza política e sanitária sobre o presente e o futuro e 

as transformações em rápido andamento no mundo, que incluem intensas experiências 

de dor e luto marcam os desafios relacionados ao novo momento presencial que iremos 

compartilhar a partir de março de 2022. 

Neste sentido, para comemorar e, simultaneamente, lidar, ainda que pontualmente, com 

os novos desafios, a FAUUSP aprovou calendário letivo que inclui uma semana de 

atividades para todos os alunos do curso de arquitetura e urbanismo não vinculado aos 

programas específicos de cada disciplina. 

Pedimos a todos especial atenção a este calendário de forma a que a semana de 21 a 25 

de março NÃO INTEGRE as atividades regulares dos programas das disciplinas, 

obrigatórias e optativas, de graduação. 

Solicitamos a todos os docentes alocados neste primeiro semestre de 2022 (docentes 

FAU e de unidades parceiras) que encaminhem propostas de atividades a serem 

realizadas ao longo desta semana indicando período de realização, docentes envolvidos 

e número máximo de alunos que possam participar. 

Vale destacar que: 

1. As propostas devem ser encaminhadas até o dia 03 de março de 2022 ao e-mail 

cocaufau@usp.br; 

2. As atividades podem ser realizadas em qualquer período ao longo desta semana;

3. As atividades podem ocupar um ou vários horários e dias;

4. As atividades podem ser propostas por um docente ou por grupo de docentes;

5. As atividades podem ser de qualquer tipo e envolver o uso dos diversos espaços da

FAUUSP; 

6. As atividades não obrigatoriamente devem ocorrer nos espaços da FAUUSP.
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O princípio que rege a organização desta semana é comemorar o encontro e sinalizar as 

dimensões dos desafios a serem enfrentados. 

 

Aguardamos as propostas de todos. 

 

CALENDÁRIO 

 

- Envio de propostas: até 03 de março às 17h; 

- Divulgação de quadro geral com as atividades: 04 de março até as 23h; 

- Inscrição dos alunos: até 11 de março às 18h; 

- Organização dos grupos participantes: de 14 a 17 de março; 

- Divulgação dos grupos/atividades: 18 de março até as 18h; 

- Realização das atividades: de 21 a 25 de março de 2022. 

 

 

São Paulo, 06 de dezembro de 2021. 
 
 

Ana Lucia Duarte Lanna 
Diretora 

 
 

Flávia Brito do Nascimento 
Presidente da CG 

 
 

Joana Mello de Carvalho e Silva 
Vice-Coordenadora em exercício da CoC-AU 

 
 

Luís Antônio Jorge 
Chefe do AUP 

 
 

Mônica Junqueira de Camargo 
Chefe do AUH 

 
 

Roberta Consentino Kronka Mülfarth 
Chefe do AUT 

 

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na última página desse documento.



USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s)  eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada
através do código DUWD-CL1S-WG83-NCPX no seguinte link: https://uspdigital.usp.br/webdoc

Ana Lucia Duarte Lanna
Nº USP: 60220

Data: 06/12/2021 12:51

Flávia Brito do Nascimento
Nº USP: 3524747

Data: 06/12/2021 14:38

Joana Mello de Carvalho e Silva
Nº USP: 750074

Data: 06/12/2021 16:38

Monica Junqueira de Camargo
Nº USP: 1536708

Data: 06/12/2021 17:09

Roberta Consentino Kronka Mülfarth
Nº USP: 1873073

Data: 06/12/2021 12:31

Luis Antonio Jorge
Nº USP: 2706414

Data: 06/12/2021 12:56


