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ATA DE SELEÇÃO 
PUBLICAÇÃO DE LIVROS IMPRESSOS DA FAUUSP 

  
EDITAL DA DIRETORIA Nº 05/2021 

  
  
A Comissão Editorial da FAUUSP, representada por seus membros titulares e em 
conformidade com os procedimentos definidos no EDITAL DA DIRETORIA DE PUBLICAÇÃO DE 
LIVROS IMPRESSOS DA FAUUSP (Nº 05/2021), em reunião realizada no dia 12 de abril de 2022, 
selecionou as obras para a publicação em formato de livro impresso. Este Edital teve como 
objetivo estimular e reconhecer a produção científica da comunidade FAU, visando ampliar a 
circulação e a divulgação do conhecimento acadêmico. 
  
Foram inscritos nove (09) trabalhos, dos quais oito (08) atendiam aos requisitos estabelecidos 
no Edital, conforme o item 2 (Dos requisitos dos participantes e dos livros). Realizada a 
verificação do conjunto de trabalhos recebidos, esta Comissão procedeu a indicação de um 
parecerista externo à FAU para cada obra, considerando o notório saber dos mesmos na área 
de cada proposta. 
  
Os critérios para a elaboração do parecer, conforme constam no Edital, foram: a) qualidade 
da obra; b) originalidade e relevância acadêmica na área de conhecimento; c) interesse de 
publicação da proposta e d) a observância dos critérios expressos no Edital. Aos pareceristas, 
foi enviado um formulário padrão, conforme consta no Anexo 2 do referido Edital.  
  
Após o recebimento dos pareceres, os membros desta Comissão procederam à leitura 
cuidadosa dos mesmos, realizando a classificação final. Destaca-se a qualidade e excelência 
dos pareceres, que demonstraram grande dedicação e cuidado dos avaliadores, com 
contribuições valiosas, que serão encaminhadas aos respectivos autores, para ciência.  
  
Do conjunto de pareceres recebidos, houve posicionamento favorável à publicação de cinco 
(05) propostas sem indicação de alterações substanciais. Uma (01) dessas propostas, 
entretanto, ultrapassa as condições de impressão gráfica oferecidas pelo STPROED, 
inviabilizando sua publicação. 
  
A Comissão referenda a posição dos pareceristas, indicando para publicação as seguintes 
obras: 
  
● A moda afro-brasileira é design de resistência da luta negra no Brasil (Obra autoral – 
Autora: Maria do Carmo Paulino - doutoranda FAUUSP) 
  
● Romantismos (Obra autoral – Autor: Ricardo Marques - docente FAUUSP) 
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● O metrô de São Paulo em projeto: arquitetura e metrópole (Coletânea – Organizadora: 
Anália Amorim - docente FAUUSP) 
  
● As desventuras do planejamento urbano: O Novo Centro de Maringá (PR), do Projeto 
Ágora de Oscar Niemeyer à produção imobiliária do século XXI (Coletânea – Organizadora: 
Jeanne Sapata - doutoranda FAUUSP) 
  
A Comissão salienta, a partir da leitura dos pareceres, o alto nível das demais propostas 
avaliadas, pelo que cumprimenta seus respectivos autores, e reforça a pertinência e 
continuidade do referido Edital. 
  
Nada mais havendo a tratar, é lavrada a presente ata por mim, Liliana Lopes Alves, Secretária, 
e assinada pelos membros presentes. 

  
  
  
  

  
Profa. Dra. Ana Claudia Veiga de Castro (Presidente da Comissão) 

Profa. Dra. Maria Lucia Bressan Pinheiro (AUH) 
Profa. Dra. Denise Dantas (AUP) 

Prof. Dr. Leonardo Marques Monteiro (AUT) 
  
  
  
  
São Paulo, 12 de abril de 2022. 
  
  
 

 


