COMUNICADO DA DIRETORIA FAUUSP nº 02/2022
Prezados discentes, docentes e servidores técnicos e administrativos.
Estamos prestes a iniciar o ano letivo de 2022.
É com enorme satisfação que informamos que as atividades ocorrerão de forma
presencial. Trabalhamos intensamente para que o retorno siga os protocolos sanitários
vigentes e que possamos fazê-lo com o máximo de segurança. A alocação das salas de
aula, a disponibilização de máscaras adequadas para todos, álcool gel em todos os
espaços da FAU, assim como distribuição dos espaços didáticos respeitando o
distanciamento social foram algumas das providências adotadas.
No primeiro dia de aula todos os alunos e docentes receberão máscaras. Como
sabemos, o uso de máscaras é essencial para garantir a saúde de todos.
A USP está exigindo que todos os alunos, professores e servidores apresentem seus
comprovantes de vacinação e eventuais doses de reforço. Os dados devem ser incluídos,
por meio do Portal de Serviços Computacionais da Universidade, e serão incorporados
ao cartão de identificação eletrônico (e-Card) da USP. Esta informação é OBRIGATÓRIA.
Sem ela não será possível utilizar o restaurante universitário, acessar os edifícios do
campus e quaisquer outros serviços oferecidos pela universidade. Muitos já fizeram este
cadastramento. Pedimos aos que ainda não o realizarão que o façam rapidamente.
Outro ponto importante é o calendário de retorno. As aulas começam dia 14 de março.
Esta é a Semana de Recepção aos Calouros. O GFAUD e a Atlética preparam
atividades de recepção aos calouros e não ocorrem aulas. Esperamos que todos os
alunos, calouros e veteranos, participem das atividades previstas e assim retomem os
usos comuns da FAU.
Neste semestre ocorrerá de 21 a 25 de março uma atividade didática de integração, cujo
objetivo é, através de oferta de atividades diversas, comemorar o encontro e sinalizar as
dimensões dos desafios a serem enfrentados nessa retomada das atividades
presenciais. Esta é a Semana de Atividades Acadêmicas Integradas.
Para os alunos do 1º ano serão realizadas atividades no quadro do projeto Repensando o
Primeiro Ano, resultantes de um longo processo de reflexão que procura reorganizar o
processo de ensino-aprendizagem dos ingressantes. Trata-se da Semana Primeiro ano

saúda e pede passagem. O calendário das atividades será divulgado na primeira
semana de março.
Para todos os demais alunos da FAU serão oferecidas diversas atividades organizadas
pelos docentes, as quais pretendem retomar temas, anunciar questões e retomar o uso
do espaço. As atividades desta semana e as formas de participação e inscrição serão
divulgadas na primeira semana de março. É fundamental a participação de todos.
Esperamos nos reencontrar em breve, com todas as medidas de segurança necessárias.
A USP tem divulgado boletins semanais sobre a COVID. O uso de máscaras, a higiene
frequente das mãos e o distanciamento social são imprescindíveis e garantem a saúde
de todos.
Quaisquer mudanças decorrentes de alteração da situação sanitária serão imediatamente
comunicadas a todos por meio dos e-mails USP e dos canais institucionais.
Bem-vindos!
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