
      

 

  

 

COMUNICADO DA DIRETORIA FAUUSP nº 05/2022 
 

 

Prezados(as) docentes e alunos(as) da FAU, 

 

Temos realizado sucessivos investimentos na adequação dos espaços didáticos da 

FAUUSP. Melhoramos a qualidade da internet, instalamos equipamentos nos 

estúdios e salas de aula, continuamos a adquirir material que viabilize 

necessidades contemporâneas de ensino. 

 

Conseguimos ao longo de 2021 realizar a compra de mesas e cadeiras para 

equiparmos adequadamente as salas de aula e estúdios, e finalizamos, em 14 de 

abril de 2022, a organização desses espaços didáticos. Todos os estúdios estão 

equipados com mobiliário em quantidade suficiente a fim de garantir a capacidade 

de uso estabelecida. 

 

Como sabemos nossos espaços são de uso comum e atendem a diferentes 

possibilidades de uso.  

 

Para que os espaços didáticos possam ser amplamente utilizados é fundamental a 

colaboração de todos para: 
 

1. zelar pela integridade do mobiliário e equipamentos disponibilizados; 

2. recolocar mesas e cadeiras nos lugares, mantendo a organização do espaço, 

para que todos os usuários possam utilizá-lo adequadamente; 

3. descartar resíduos sólidos no lixo, de modo a auxiliar o trabalho de 

manutenção e minimizar a presença de pragas. 

 

A movimentação constante de mobiliários, sem o retorno à origem, não só 

desorganiza os espaços como também aumenta o trabalho de limpeza e 

manutenção, para além do previsto e do razoável. A utilização do mobiliário e do 

espaço didático sem reorganização traz impactos em diferentes níveis a todos os 

usuários comprometendo: 
 

 a limpeza e manutenção dos espaços, bem como as condições de trabalho dos 

servidores responsáveis por sua manutenção; 

 a conservação dos mobiliários e pisos, impondo gastos excessivos que 

poderiam ser direcionados para outras necessidades da FAU; 

 o trabalho dos servidores técnicos e administrativos; 

 o pleno desenvolvimento das atividades didáticas. 

 

 



      

 

  

Neste sentido, pedimos a atenção e colaboração de todos de modo a garantir o uso 
comum do patrimônio público da FAUUSP.  
 

Reiteramos decisões anteriores (Comunicado da Diretoria FAUUSP Nº 17/2018 e  

MEMO.AC-031/FAU/2019, de 22.05.2019), as quais definem que “mesas e 

cadeiras não podem ser removidas das salas de aulas e dos estúdios”; 

lembramos que além de não haver funcionários disponíveis para transportar 

mobiliário nas dependências da unidade, a movimentação não só danifica o bem 

material, como também aumenta os riscos de potenciais acidentes durante seu 

deslocamento pelas rampas, escadas e/ou vãos abertos que o edifício apresenta.  

 

Lembramos que os espaços didáticos do edifício Vilanova Artigas podem ser 

utilizados para: 
 

 aulas de graduação e pós-graduação; 

 defesas e/ou bancas de pós-graduação; 

 eventos acadêmicos (lançamentos de livros, exposições, aulas magnas, 

seminários, simpósios, workshops, mesas redondas, cerimônias / homenagens 

etc.); 

 reuniões de grupos de alunos (coletivos, associações e outras entidades 

estudantis). 

 

Tanto no site da FAU (página: https://www.fau.usp.br/institucional/reserva-de-

espacos/) como no quadro de reservas estão claramente explicitadas as 

capacidades dos espaços, os procedimentos e contatos das áreas responsáveis 

por tais reservas. 

 

Por fim, informamos que continuamos o processo de equipar nossos espaços 

comuns: novos televisores, caixas de som e microfones serão em breve instalados; 

novas cadeiras entrarão em processo de compra para substituir as que estão 

degradadas. 

 

Solicitamos a todos a colaboração para uso dos espaços de forma consciente, 

responsável, solidária e participativa. 

 

Contamos com a compreensão e esforços de toda comunidade FAU. 

 

São Paulo, 18 de abril de 2022. 

 

 

 

Ana Lucia Duarte Lanna 

Diretora da FAUUSP 

Eugenio Fernandes Queiroga 

Vice-diretor da FAUUSP 
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