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4.3.7. Para o cadastro inicial da inscrição, é necessário 
anexar uma foto, cuja imagem deve ter fundo sem detalhes, des-
tacando o rosto do candidato e sem acessórios (exceto óculos de 
grau), recomendando-se que seja uma foto nítida e atualizada. 
Essa imagem será comparada com as fotos coletadas nos dias 
de avaliação, para reconhecimento facial.

4.3.8. Responder ao questionário socioeconômico cujos 
dados servem para fins estatísticos, na elaboração de um 
perfil socioeconômico e cultural dos candidatos, e para análise 
preliminar das condições dos alunos. As perguntas referem-se à 
formação escolar e a aspectos socioeconômicos da família do 
candidato, entendida como o conjunto de pessoas que moram 
na mesma casa.

4.3.8.1. A FAUUSP e a FUVEST poderão utilizar, tratar e com-
partilhar os dados pessoais dos candidatos e as respostas desse 
questionário, nos termos da Lei nº 13.709/2018, em especial 
ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, conforme 
disposto na sua Política de Privacidade.

4.3.8.2. Se, em alguma pergunta, o candidato ficar em 
dúvida entre duas ou mais alternativas, deve assinalar aquela 
que lhe parecer mais adequada.

4.3.8.3. A veracidade das respostas é condição essencial 
para a confiabilidade dos resultados obtidos e elas deverão ser 
comprovadas no caso de inscrição para obtenção de bolsas e 
apoios através de outros editais. Para obtenção de benefícios, 
apenas as informações devidamente comprovadas com docu-
mentos serão consideradas na análise socioeconômica. Caso 
sejam constatadas má-fé ou falsidade de informações, poderá 
ocorrer desclassificação do candidato no processo de avaliação 
das prioridades para atendimento.

4.3.9. Anexar documentos descritos no item 5.
4.3.10. É de inteira responsabilidade do candidato:
a) O preenchimento correto e completo de seus dados 

cadastrais;
b) Pagar a taxa de inscrição no prazo, conforme horário 

bancário, conforme item 6.3.
c) Atentar para as demais datas e para as obrigações con-

tidas neste edital.
4.3.10.1. O candidato responsabiliza-se pela veracidade das 

informações prestadas na inscrição, sob as penas da lei.
4.3.11. Após o término do período de inscrição, não será 

possível alterar nenhuma informação declarada no ato da 
inscrição, inclusive a área de concentração escolhida ou o nível 
de pós-graduação selecionado para a participação no processo 
seletivo.

4.3.12. A homologação da inscrição será divulgada através 
da mudança do status do candidato na "Área do Candidato" 
no site da FUVEST (https://www.fuvest.br/) e em uma lista em 
ordem alfabética, na página do Processo Seletivo da FAUUSP: 
(https://www.fau.usp.br/ensino/pos-graduacao/processo-seleti-
vo/) - na aba: Processo Seletivo para a Pós-Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo – 2023.

4.3.13. No período compreendido entre as 12h00 (meio-dia) 
do dia 24/08/2022 até as 12h00 (meio-dia) do dia 26/08/2022, o 
candidato poderá encaminhar recurso referente à inscrições não 
homologadas , via sistema da FUVEST, na “Área do Candidato”.

5. DOS DOCUMENTOS NO ATO DA INSCRIÇÃO
5.1. Os documentos apresentados no ato da inscrição estão 

listados a seguir e deverão, obrigatoriamente, atender aos 
seguintes formatos e requisitos.

5.2. O Projeto de Pesquisa deve ser apresentado de maneira 
clara e objetiva, em língua portuguesa, ocupando no máximo 20 
páginas, em formato A4, com margens de pelo menos 2,5 cm do 
lado esquerdo e 2 cm nos demais lados, parágrafo em espaço 
duplo, texto com fonte de tamanho legível (Arial ou Times New 
Roman 11 pt, por exemplo), em formato .pdf.

5.2.1. O Projeto deve conter os seguintes itens:
- Nome do Candidato;
- Nível (Mestrado ou Doutorado);
- Área de Concentração;
- Título do Trabalho;
- Resumo (máximo 20 linhas);
- Palavras-chave (máximo 5);
- Introdução e justi?cativa, com síntese da bibliogra?a 

fundamental;
- Objetivos;
- Questão central da pesquisa ou hipótese;
- Material e métodos;
- Forma de análise dos resultados;
- Plano de trabalho e cronograma de sua execução;
- Referências bibliográficas.
5.2.2. O candidato não deve identi?car o possível orientador 

no projeto de pesquisa.
5.3. O Curriculum Vitae deve ser apresentado em formato 

de Súmula Curricular, em língua portuguesa, em no máximo três 
páginas, em formato papel A4, com margens de pelo menos 2,5 
cm do lado esquerdo e 2 cm nos demais lados, texto com fonte 
de tamanho legível (Arial 10 pt ou Times New Roman 11 pt, por 
exemplo), em formato .pdf.

5.3.1. A Súmula Curricular deve conter o nome do candi-
dato;

5.3.2. A Súmula deve ser organizada em no mínimo oito 
seções. Todas as seções deverão ser preenchidas, mesmo que 
com a expressão “NADA A DECLARAR”, se for o caso. As 
seções são:

- Formação Acadêmica;
- Experiência Didática;
- Publicações;
- Atividades Profissionais;
- Bolsas Recebidas;
- Participação em projetos de pesquisa;
- Participação em eventos;
- Links para currículo lattes registrado na Plataforma Lattes 

do CNPq (http://lattes.cnpq.br) e outras bases como Google 
Scholar, ResearcherID/Publons, Orcid, Scopus.

5.4. Os documentos pessoais aceitos são: documentos de 
identificação com foto, que contenham o número do RG e do 
CPF, podendo ser inclusive a CNH. Os candidatos estrangeiros 
deverão apresentar cópia do passaporte e, no ato da matrícula, 
cópia do visto de estudante temporário IV e cópia do protocolo 
do CRNM.

Observação: Não serão aceitos outros documentos, como 
certidão de nascimento, título de eleitor, carteira ou caderneta 
escolar, carteirinha de estudante. Não serão aceitos documentos 
de identidade onde conste a expressão “não alfabetizado”.

5.5. Como documentos comprobatórios da formação exige-
-se a apresentação:

5.5.1. De Diploma (frente e verso) ou atestado de conclusão 
/declaração de previsão de término da graduação.

5.5.2. Do Histórico escolar de graduação.
5.5.3. Do Diploma (frente e verso) de mestre ou atestado 

de conclusão/declaração da instituição de previsão de término 
acompanhado da Portaria de reconhecimento do curso do MEC 
de mestrado para o candidato ao doutorado.

5.5.4. Do Histórico escolar do mestrado, para o candidato 
ao doutorado. No caso de mestrado realizado fora dos pro-
gramas reconhecidos pela entidade brasileira de acreditação, 
deverão ser incluídos documentos que permitam a avaliação de 
sua equivalência ao mestrado praticado no Brasil. São eles os 
seguintes documentos:

- Cópia (frente e verso) do Diploma de Graduação e do 
Mestrado;

- Exemplar digital da Dissertação ou trabalho final (formato 
.pdf);

- Histórico escolar da graduação e do mestrado;
- Documentação que permita a compreensão das atividades 

desenvolvidas, tais como programa do curso, ementas de disci-
plinas, relatórios de atividades, etc.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 FACULDADE DE ARQUITETURA E 
URBANISMO
 PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO E DOUTORADO EM 
ARQUITETURA E URBANISMO DA FACULDADE DE ARQUI-
TETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Programa reconhecido de acordo com o disposto na Porta-
ria do MEC nº 656, de 22/05/2017, DOU de 23/05/2017

A fim de atender solicitação da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP), por meio 
de sua Comissão de Pós-Graduação (CPG), a Fundação Univer-
sitária para o Vestibular (FUVEST) ficará responsável pela orga-
nização e aplicação do processo seletivo para o preenchimento 
das vagas do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo, em nível de mestrado (ME) e doutorado (DO), para o 
ano letivo de 2023. Os alunos selecionados poderão iniciar seus 
cursos no primeiro ou no segundo semestres de 2023.

1. DO PROCESSO SELETIVO
1.1. O Programa de Pós-Graduação Mestrado e Doutorado 

em Arquitetura e Urbanismo comunica a abertura das inscrições 
para o processo de seleção de candidatos para 2023 nas sete 
Áreas de Concentração que o compõem.

1.2. Neste ano, o Processo Seletivo será realizado integral-
mente de forma remota, em ambientes digitais, pela Internet. 
O curso é presencial, com algumas disciplinas que podem ser 
oferecidas parcial ou totalmente em ambiente virtual.

1.3. Informações sobre este processo seletivo ficarão dispo-
níveis na página do Processo Seletivo da FAUUSP: (https://www.
fau.usp.br/ensino/pos-graduacao/processo-seletivo/) - na aba: 
Processo Seletivo para a Pós-Graduação em Arquitetura e Urba-
nismo – 2023 e na página da FUVEST – (https://www.fuvest.br/).

2. DOS CANDIDATOS
2.1. Candidatura ao Mestrado: poderá se candidatar ao 

mestrado o aluno diplomado por curso superior reconhecido 
pelo MEC; o graduando da USP com colação de grau a ser 
efetuada até os períodos de matrículas do ano de 2023; ou 
o graduando de fora da USP com diploma expedido até os 
períodos de matrículas do ano de 2023, conforme calendário do 
Programa. Será aceito Diploma de Tecnólogo (Curso Superior de 
Tecnologia) ou Graduação de Curta Duração, desde que o curso 
não seja caracterizado como Licenciatura Curta.

2.2. Candidatura ao Doutorado: poderá se candidatar ao 
doutorado o mestre com diploma de curso reconhecido pela 
CAPES; mestre da USP com defesa homologada até os períodos 
de matrículas do ano de 2023, conforme calendário do Progra-
ma; mestre com diploma no exterior reconhecido nacionalmente 
ou equivalente ao da USP. Essa equivalência, se aceita pela CPG, 
não con?gura reconhecimento de diploma no país.

2.3. Cada candidato deverá se inscrever em apenas uma 
Área de Concentração e Linha de Pesquisa. Após a inscrição 
e durante o processo seletivo, o candidato não poderá mudar 
de opção.

2.4. Informações sobre as Áreas de Concentração estão 
disponíveis no endereço: (https://www.fau.usp.br/ensino/pos-
-graduacao/arquitetura-e-urbanismo/).

3. DAS VAGAS
3.1. O Programa disponibilizará até 130 vagas no total, 

distribuídas entre os cursos de Mestrado e Doutorado; destas, 
são reservadas 19 vagas para ações a?rmativas.

3.2. No ato da inscrição o candidato deverá optar por 
concorrer às vagas para ações a?rmativas (AAf) ou para ampla 
concorrência.

3.3. Para concorrer às vagas das ações afirmativas, o 
candidato deverá no ato da inscrição se auto-declarar, através 
da indicação da categoria a qual corresponde – pretos, pardos, 
indígenas e pessoas trans (transgêneros, transexuais e travestis) 
– e não poderá alterar a categoria.

3.4. São reservadas 10% das vagas ofertadas por área de 
concentração para candidatos autodeclarados, arredondando 
para cima quando o percentual não atingir valores inteiros. 
Caso não haja candidatos autodeclarados inscritos ou não haja 
candidatos autodeclarados com nota mínima para aprovação, 
essas vagas serão destinadas à ampla concorrência.

3.5. Os candidatos autodeclarados participarão do processo 
seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos 
em todas as etapas do processo seletivo, com exceção das notas 
mínimas exigidas para aprovação em cada etapa, que serão 
diferenciadas.

3.6. A opção por concorrer às vagas para ações a?rmativas 
não será informada aos avaliadores em nenhuma das etapas.

3.7. As vagas serão disponibilizadas conforme tabela abai-
xo.
Áreas de concentração ME* ME*
AAf ME* total DO* DO*
AAf DO* total
Habitat 7 1 8 5 1 6
História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo 16 2 18 16 2 18
Paisagem e Ambiente 2 1 3 2 1 3
Planejamento Urbano e Regional 10 2 12 7 1 8
Projeto de Arquitetura 10 2 12 5 1 6
Projeto, Espaço e Cultura 5 1 6 3 1 4
Tecnologia da Arquitetura 14 2 16 9 1 10
Total 63 11 74 48 8 56

*ME = mestrado; DO = doutorado; AAf = ações afirmativas
3.8. A aprovação do candidato neste processo seletivo não 

garante a atribuição de bolsa de estudo, sejam ingressantes das 
vagas de ações a?rmativas ou de ampla concorrência, conforme 
item 15.1 do presente edital.

3.9. Todos os candidatos interessados em concorrer às 
vagas abertas neste processo seletivo deverão proceder a inscri-
ção no site da FUVEST, dentro do prazo indicado no cronograma 
do item 11.

4. INSCRIÇÃO
4.1. A inscrição poderá ser realizada das 12h00 (meio-dia) 

de 27/07/2022 até as 12h00 (meio-dia) de 12/08/2022, exclusi-
vamente pelo site da FUVEST.

4.2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento 
e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste edital, em relação às quais não poderá ser alegado des-
conhecimento. É dever do candidato certificar-se de que todos 
os campos estão preenchidos e de que toda a documentação 
requerida foi anexada.

4.3. No ato da inscrição os candidatos devem, obrigato-
riamente:

4.3.1. Indicar o nível em que pretende concorrer: mestrado 
(conforme item 2.1) ou doutorado (conforme item 2.2);

4.3.2. Indicar a área de concentração e linha de pesquisa 
em que pretende concorrer a uma vaga do Programa de Pós-
-Graduação em Arquitetura e Urbanismo;

4.3.3. Indicar o orientador pretendido. No caso de não 
possuir orientador até o momento, indicar na resposta “sem 
orientador”;

4.3.4. Fazer autodeclaração, quando for o caso, conforme 
item 3.3;

4.3.5. Preencher o formulário de inscrição com os dados 
cadastrais.

4.3.6. O candidato poderá optar pela utilização do nome 
social. Nos termos do Decreto nº 8.727/2016, nome social 
é a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se 
identifica e é socialmente reconhecida. O nome social constará 
na capa das provas, listas de aprovados/convocados e demais 
materiais públicos correlacionados com a aplicação e divulgação 
dos resultados dos exames de proficiência e de conhecimentos. 
A indicação de nome social não implica no enquadramento 
automático na vaga de ação afirmativa, devendo ser feita a 
autodeclaração, conforme item 4.3.4.

- Profissional de limpeza e higienização para as dependên-
cias internas da unidade móvel durante o evento, bem como 
manutenção de limpeza externa em torno do evento.

- Insumos de limpeza - papel toalha, álcool em gel, sabone-
te líquido, álcool para higienização de bancadas e móveis, pano 
de chão, rodo, vassoura, sacos de lixo de 30 litros e 100 litros.

- Locação de gradis ou unifilas para o isolamento de cabos 
/ gerador.

- Utilização de cestos de lixo de 100 litros ao redor da 
unidade móvel caso o local não disponha.

- Recomenda-se ao coordenador do evento:
- Locação de tendas de apoio para instalação externa e 

mesas de apoio.
- Utilização de microfone com cabo XLR (geralmente o 

departamento de audiovisual da Unidade do coordenador (a) 
já possui este equipamento) para melhor desenvolvimento da 
atividade uma vez que o sistema da carreta é bluetooth e poderá 
ter alguma interferência externa.

- Pen drive com playlist de palestras / vídeos.
- Havendo cerimônia oficial de abertura, providenciar micro-

fone, pedestal e púlpito.
- Desacoplar o cavalo mecânico e orientar ao motorista seu 

estacionamento em local separado do evento.
2.Descritivo dos itens da Unidade Móvel Cultura e Educação
- Distribuição elétrica: a unidade móvel possui 02 (dois) 

quadros de distribuição sendo: 1 (um) quadro geral, onde é 
ligada a energia externa; e 1 (um) quadro para distribuição dos 
circuitos dos equipamentos, sistema de exaustão, climatização, 
tomadas e iluminação.

- O gerador da carreta é de 50 kVA - 700 volts.
- Peso da Unidade Móvel: 12 toneladas.
- Dimensões da Unidade Móvel:

- Local próximo a sanitários públicos ou contratação pelo 
responsável do evento de sanitários com insumos e higienização.

- Ofícios para órgãos municipais/estaduais para os seguin-
tes serviços/profissionais caso o evento ocorra em local público:

- Eletricista do município ou do local do evento para realizar 
as conexões de energia da carreta no quadro de energia do local/
praça no dia da montagem/desmontagem e realização de testes.

- Passa cabos (protetores de cabos elétricos) com 1 ou 2 vias 
para evitar que as pessoas pisem nos fios elétricos, bem como 
devido isolamento.

- Apoio da Guarda Municipal e Polícia Militar para seguran-
ça externa durante o evento.

- Autorização para instalação de sinalização / comunicação 
visual do evento.

- Autorização e acompanhamento do departamento de 
trânsito municipais e/ou estaduais para obter as devidas auto-
rizações de deslocamento, reserva e sinalização de local de 
estacionamento da unidade móvel, caso seja em local público.

Importante salientar que em algumas cidades há restrição 
de deslocamento de carretas/caminhões (horários específicos 
para o deslocamento) e necessidade de acompanhamento deste 
deslocamento pelo órgão responsável de trânsito do município. 
Muitas vezes este órgão indica as vias de tráfego e o horário 
de deslocamento da unidade, pois considerará as dimensões de 
altura e largura para evitar que a mesma destrua fios suspensos 
ou pontes.

- Profissionais que deverão atuar no evento, tais como:
- Técnico da Unidade ou terceirizado contratado de áudio 

e vídeo, para ligar, conectar e acompanhar as transmissões que 
serão feitas durante todo o evento com o uso do telão externo, 
caixa de som e notebook.

- Equipe de vigilância patrimonial com turnos de 12 horas 
para zelar pela unidade móvel e equipamentos externos, pois é 
considerado um patrimônio da USP.

2.1 DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS
01 (UMA) SALA DE AULA / PALESTRAS:
1. 01 (um) Projetor multimídia: Espectro de cor mínimo de 

1 bilhão, entrada USB, VGA e vídeo, controle remoto, distância 
de projeção de 1m a 10m, compatibilidade com computadores: 
UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA redimensionado; 
Padrões VESA; compatível com PC e Macintosh, fonte de alimen-
tação bivolt, método de projeção: montagem em mesa ou teto, 
foco manual, zoom manual, correção de trapézio de pelo menos 
± 30o vertical, mínimo de 27400 lumens de brilho (emissão de 
luz branca e emissão de luz colorida).

2. 01 (uma) Tela de projeção retrátil manual, para fixação 
na parede, com mecanismo para travamento do tecido para 
regulagem da altura da tela, estojo da tela com pintura eletros-
tática, tecido da tela na cor branca opaca lavável com ganho de 
brilho de no mínimo 1,1 a 1,5 vezes, formato quadrado 1:1 com 
dimensões de 180 x 180cm com área de projeção de no mínimo 
174 x 174cm.

3. 01 (uma) Cadeira para professor giratória, concha dupla; 
com encosto e assento confeccionados em madeira compensa-
da; revestidos em tecido stretch; na cor azul; estofamento em 
espuma de poliuretano injetada; com apoia braços; com regula-
gem mecânica de inclinação do encosto; regulagem de altura do 
encosto; tubo central em chapa de aço; base formada por 5 pés; 
fabricada de acordo com as normas NR17 e NBR13962. Assento 
e encosto anatômico em MDF tratado. Encosto com regulagem 
de profundidade, altura e flexibilidade frontal. Regulagem de 
altura a gás (47 a 57cm).

4. 12 (doze) Cadeiras universitárias com assento em poli-
propileno injetado e conformação anatômica. O encosto deve 
ser em polipropileno injetado e conformação anatômica, capa de 
proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e 
bordas arredondadas na cor azul royal. O apoia braços deve ser 
fabricado com alma de aço estrutural revestido em poliuretano 
na cor preta. A estrutura fixa deve ser tipo “4 pés” fabricada 
em tubo de aço curvado. A prancheta deve ser escamoteável, 
injetada em ABS texturizado estrutural, com sistema anti-pânico 
o qual atende às normas de segurança, com corpo de fixação 
da prancheta ao apóia-braço em liga de alumínio injetado na 
cor preta. A cesta porta livros deve ser fabricada em aço com 
acabamento em pintura eletrostática.

5. 01 (uma) Mesa para professor tipo birô, com tampo 
confeccionada em MDF de no mínimo 25mm de espessura, 
revestida em laminado melamínico na cor cinza em ambas as 
faces com bordas arredondadas a 180° em PVC ou postform 
na mesma cor do laminado. Painel frontal em MDF com pelo 
menos 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico 
na mesma cor do tampo, sistema de fixação à estrutura através 
de encaixe ou bucha metálica. Estrutura metálica em chapa de 
aço, fosfatizada, pintado em epóxi pó cinza, sistema eletrostá-
tico curada em estufa. Calhas internas para fiação com tampa 
sacável. Sapata niveladora tipo roseta. Acabamento da parte 
metálica em polietileno injetado na cor cinza.

6. 01 (um) Bebedouro de água gelada, natural e misturada 
numa só vez, para bancada, com sistema que não utiliza gás 
refrigerante, deve possuir trava protetora para proteger a saída 
de água contra insetos e poeiras e evitar o acionamento do 
produto acidentalmente. Deve possuir suporte do garrafão com 
furador em plástico para perfurar o lacre do galão de 10 ou 20 
litros. Deve possuir coletor de água removível e pés de borracha 
antiderrapantes, bivolt, controle externo de temperatura para 
água gelada entre 5 a 12°C, alça para carregar, encaixe para e 
botões individuais para acionamento.

7. 01 (uma) Lixeira para copos descartáveis.
8. 01 (um) Suporte para Copos descartáveis.
9. 01 (um) Quadro branco liso magnético, confeccionado 

em MDF, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico 
branco com moldura em alumínio anodizado, acabamento 
arredondado, fixação em OS (poliestireno) que deverão estar 
ocultos sob o acabamento. Deve acompanhar kit para instalação 
e suporte para marcador e apagador; a cor da moldura deverá 
ser em alumínio fosco e o quadro deve possuir dimensão de 
200cm x 100cm.

10. 01 (um) Armário baixo com tampo confeccionada em 
MDF de no mínimo 25mm de espessura, revestida em laminado 
melamínico na cor azul em ambas as faces com bordas arredon-
dadas a 180° em PVC ou postform na mesma cor do laminado. 
Painel frontal em MDF com pelo menos 18mm de espessura, 
separação para prateleiras e para gavetas, portas de correr e 
fechadura tipo pushloock.

11. 01 (um) Armário alto confeccionado em MDF de no 
mínimo 25 mm, sendo a parte inferior com prateleiras e com 
portas de correr.

01 (UMA) SALA PARA AÇÕES CULTURAIS:
12. 1 (um) armário do tipo estante confeccionada em MDF 

18mm, com portas de acrílico, montada do piso ao teto para 
acomodação do acervo, na lateral esquerda do veículo.

13. 01 (uma) TV LED 50 polegadas, 01 Controle Remoto, 01 
Cabo Adaptador P2/RCA, 2 bases metálicas (pedestal), 04 para-
fusos M5x25mm, 01 cabo de alimentação, 02 pilhas AAA. Recur-
sos/Funcionalidades: UHD, Som Dolby Digital, 3 HDMI e 2US.

14. Mesas do tipo bancadas de leitura confeccionadas em 
MDF 18mm, compostas por tampo para apoio dotado de pontos 
de energia elétrica e lógica, dispostas no centro da sala, sendo 
01 (uma) adaptada também para portador de necessidade 
especial.

15. 12 (doze) cadeiras empilháveis do tipo secretária em 
polipropileno na cor branca ou azul.

16. 02 (duas) mesas do tipo bancada, confeccionado em 
MDF, cantos arredondados, pintura em Laca PU ou em MDF 
texturizado revestido do tipo amadeirado com acabamento com 
fita de borda, com divisória em acrílico ou policarbonato fumê, 
destinado a inclusão digital.

17. 02 (duas) cadeiras, tipo secretária, com base giratória e 
rodízios com estofamento injetado e revestimento em courvin, 
na cor branca ou azul.

18. 01 (um) Bebedouro de água gelada, natural e misturada 
numa só vez, para bancada, com sistema que não utiliza gás 
refrigerante; deve possuir trava protetora para proteger a saída 
de água contra insetos e poeiras e evitar o acionamento do 
produto acidentalmente. Deve possuir suporte do garrafão com 
furador em plástico para perfurar o lacre do galão de 10 ou 20 
litros. Deve possuir coletor de água removível e pés de borracha 
antiderrapantes, bivolt, controle externo de temperatura para 
água gelada entre 5 a 12°C, alça para carregar, encaixe para e 
botões individuais para acionamento.

19. 01 (uma) Lixeira para copos descartáveis.
20. 01 (um) Suporte para Copos descartáveis.
21. 01 (um) Refrigerador, tipo frigobar, capacidade mínima 

de 120 litros, na cor branca, com prateleiras modulares, grade 
retrátil, gaveta multiuso, tensão de 110V/220 V, deverá possuir 
selo do PROCEL e INMETRO na faixa de classificação.

LADO EXTERNO:
22. Projetor: Notebook para transmissão a tela de LED 

Outdoor para o público externo, com processador Intel Core 
(1.8GHz até 4,6 GHz, cachê 8MB). Sistema operacional: Win-
dows Home Single Language, 64 Bits em português. Tela HD 
15,6"(1366x768), antireflexo e retroiluminação por LED. Arma-
zenamento: HD 2TB(5400 RPM) SATA 2,5". Memória RAM 8GB 
(1x8), DDR4, 2400MHz; expansível até 16GB (1 slot soDIMM, 
sem spot livre), com cabeamento apropriado para a utilização.

23. Tela de Projeção: Deverá ser fornecida e instalada tela 
de projeção em LED.

24. Sistema de som: deverá ser fornecido e instalado siste-
ma de som compatível com os equipamentos descritos nos itens 
22 e 23, a ser definido pela contratada.

25. 50 cadeiras empilháveis do tipo secretária em polipropi-
leno na cor branca ou azul.

ANEXO III
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Unidade Móvel Saúde e Ciência
Eu, __, nº USP __, docente do __, coordenador(a) do Pro-

jeto __, contemplado no Edital PRCEU 01/ 2022 – Projeto USP 
na Comunidade – Unidades Móveis, declaro ser responsável e 
zelar pelo mobiliário e equipamentos fornecidos pela PRCEU 
na Unidade Móvel Saúde e Ciência, durante o seu período de 
utilização, a saber de __ a __ __.

Declaro ainda devolver a Unidade Móvel no estado em 
que me foi entregue, com todos os equipamentos e mobiliário 
disponibilizados (cuja relação segue anexa), em perfeito estado, 
sob pena de responsabilidade.

__, __ de __ __
Assinatura Coordenador
ANEXO IV
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Unidade Móvel Cultura e Educação
Eu, __, nº USP __, docente do __, coordenador(a) do Pro-

jeto __, contemplado no Edital PRCEU 01/ 2022 – Projeto USP 
na Comunidade – Unidades Móveis, declaro ser responsável e 
zelar pelo mobiliário e equipamentos fornecidos pela PRCEU na 
Unidade Móvel Cultura e Educação, durante o seu período de 
utilização, a saber de __ a __ __.

Declaro ainda devolver a Unidade Móvel no estado em 
que me foi entregue, com todos os equipamentos e mobiliário 
disponibilizados (cuja relação segue anexa), em perfeito estado, 
sob pena de responsabilidade.

__, __ de __ __
Assinatura Coordenador
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vação e uma aprovação, será realizada uma avaliação adicional. 
A nota ?nal será a média de todas as notas, desconsiderada 
a nota discrepante. Se duas avaliações aprovam e a terceira 
reprova, será descartada a nota que reprova. Se duas avaliações 
reprovam e a terceira aprova, será descartada a nota que aprova.

9.3.18. Não haverá revisão de provas. No período de 
06/10/2022 a 08/10/2022 o candidato poderá encaminhar recur-
so referente à nota da 2ª etapa, via sistema da FUVEST.

9.4. 3ª ETAPA (ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA) - ARGUI-
ÇÃO ORAL DO PROJETO DE PESQUISA E DO CURRICULUM VITAE

9.4.1. A divulgação da agenda de arguição estará disponível 
no site da FUVEST (Área do Candidato) e na página do processo 
seletivo da FAUUSP.

9.4.2. As arguições ocorrerão no período compreendido 
entre 17/10/2022 a 04/11/2022, em dias úteis.

9.4.3. Não será possível alteração de data e horário da 
arguição agendada. As arguições serão realizadas por videocon-
ferência, em português.

9.4.4. Até o fim do período das arguições, na "Área do 
Candidato":

a. Todos os candidatos deverão apresentar os certificados 
de proficiência exigidos pelo processo seletivo, conforme itens 
5.5. e 5.6., realizando o upload no site da FUVEST;

b. Todos os candidatos deverão fornecer cópia digital dos 
documentos: Certidão de Nascimento ou de Certidão de Casa-
mento, RG (exceto para estrangeiros), CPF (caso não conste o 
número do CPF no RG), Currículo Lattes atualizado (em .pdf).

9.4.4.1. Os documentos deverão ser submetidos no período 
compreendido entre as 12h00 (meio-dia) do dia 17/10/2022 
até as 12h00 (meio-dia) do dia 04/07/2022, no site da FUVEST 
("Área do Candidato"). Caso não sejam apresentados, o candi-
dato será desclassificado.

9.4.5. Na avaliação da arguição serão considerados os 
seguintes critérios: maturidade acadêmica; capacidade argu-
mentativa e clareza na exposição da pesquisa, disponibilidade e 
compromisso do candidato com o Programa de Pós-Graduação.

9.4.6. A nota mínima para aprovação será 7,00 (sete) para 
candidatos a vagas de ampla concorrência e 5,00 (cinco) para 
candidatos a vagas de ações afirmativas.

9.4.7. Cada candidato será avaliado por, no mínimo, dois 
professores do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura 
e Urbanismo, presentes simultaneamente na arguição, que 
atribuirão nota final única de 0 (zero) a 10 (dez), calculada com 
duas casas decimais.

9.4.8. No período de 08/11/2022 a 10/11/2022 o candidato 
poderá encaminhar recurso referente à nota da 3ª etapa, via 
sistema da FUVEST.

9.5. RESULTADO FINAL DO MESTRADO
9.5.1. A seleção final dos candidatos para preenchimento 

das vagas oferecidas pelo Programa de Pós-Graduação se dará 
por ordem decrescente das notas finais, considerando as duas 
casas decimais, até preenchimento do número de vagas estabe-
lecido por Área de Concentração.

9.5.2. A nota final para os candidatos ao curso de Mestrado 
será a média aritmética das notas obtidas nas 1ª, 2ª e 3ª etapas, 
calculadas com duas casas decimais. Caso ocorra empate entre 
as notas atribuídas serão adotados os seguintes critérios de 
prioridade, nesta ordem:

i) 1º critério: maior nota da 1ª etapa;
ii) 2º critério: maior nota da 2ª etapa;
iii) 3º critério: maior nota da 3ª etapa.
9.5.3. Mantendo-se o empate, será considerado habilitado 

o candidato com idade mais elevada, nos termos do art.27 da 
Lei no 10.741/2003.

9.5.4. As vagas de ampla concorrência serão atribuídas 
de acordo com a avaliação dos candidatos, sendo atribuídas 
indistintamente, a autodeclarados ou não, até atingir seu limite 
máximo.

9.5.5. Caso um candidato autodeclarado obtenha avaliação 
que lhe garanta uma das vagas de ampla concorrência, ele não 
será computado para o preenchimento das vagas reservadas 
para a categoria ações a?rmativas (AAf).

9.5.6. Em caso de desistência de candidato autodeclarado 
selecionado para uma vaga de ações a?rmativas, a vaga será 
preenchida pelo candidato autodeclarado subsequente, obser-
vados os critérios de avaliação.

9.5.7. Caso, por qualquer motivo, não haja o preenchimento 
de todas as vagas direcionadas a ações afirmativas, as vagas 
remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência, 
sendo preenchidas pelos candidatos aprovados, observados os 
critérios dos itens 9.5.2 e 9.5.3.

9.5.8. Divulgação do resultado final. A lista dos candidatos 
selecionados será divulgada, em ordem alfabética, exclusiva-
mente na página do Processo Seletivo da FAUUSP: (https://
www.fau.usp.br/ensino/pos-graduacao/processo-seletivo/) - na 
aba: Processo Seletivo para a Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo – 2023 e no site da FUVEST (https://www.fuvest.br/). 
Não serão divulgados resultados por telefone ou outros meios 
de comunicação.

10. DA SELEÇÃO PARA DOUTORADO
10.1. O processo seletivo para doutorado é composto por 

duas etapas, de caráter eliminatório e classificatório, nos termos 
do item 10 deste edital e segundo as datas do cronograma (Item 
11 do edital).

a) 1ª etapa – avaliação do Projeto de Pesquisa e do Cur-
riculum vitae;

b) 2ª etapa – arguição oral do Projeto de Pesquisa e do 
Curriculum vitae.

10.2. 1ª ETAPA (ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA) - AVA-
LIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA E DO CURRICULUM VITAE

10.2.1. Consiste na avaliação do Projeto de Pesquisa e do 
Curriculum vitae. O Projeto de Pesquisa e o Curriculum vitae de 
cada candidato serão avaliados por dois professores da Área de 
Concentração que o candidato se inscreveu, podendo ser avalia-
do por um terceiro, conforme subitem "d" abaixo.

a) Na avaliação do Projeto de Pesquisa serão consideradas 
suas qualidades intrínsecas e a pertinência à Área de Concen-
tração selecionada pelo candidato. Na avaliação do Curriculum 
vitae serão considerados o per?l do candidato e a relação do 
seu percurso pro?ssional e acadêmico com os objetivos da 
Pós-Graduação.

b) A nota da 1a Etapa será a média ponderada das notas 
atribuídas ao Projeto de Pesquisa e ao Curriculum vitae, con-
forme os critérios abaixo, calculada com duas casas decimais.

b.1.) Para as Áreas de Concentração: Habitat; Paisagem e 
Ambiente; Planejamento Urbano e Regional; Projeto, Espaço e 
Cultura e Tecnologia da Arquitetura serão adotados os pesos 
seguintes: Projeto de Pesquisa (6,00); Curriculum vitae (4,00).

b.2.) Para as Áreas de Concentração: História e Fundamen-
tos da Arquitetura e do Urbanismo serão adotados os seguintes 
pesos: Projeto de Pesquisa (5); Curriculum Vitae (5)

c) Todas as Áreas de Concentração adotarão, para aprova-
ção para cursar o Doutorado, a nota mínima 7,00 (sete) para 
candidatos a vagas de ampla concorrência e 5,00 (cinco) para 
candidatos a vagas de ações a?rmativas.

d) Em caso de diferença de três ou mais pontos nas notas 
atribuídas pelos avaliadores, ou, no caso de uma reprovação e 
uma aprovação, será realizada uma avaliação adicional. A nota 
?nal será a média de todas as notas, desconsiderada a nota dis-
crepante. Se duas avaliações aprovam e a terceira reprova, será 
descartada a nota que reprova. Se duas avaliações reprovam e a 
terceira aprova, será descartada a nota que aprova.

10.2.2. No período de 12/09/2022 a 14/09/2022 o candidato 
poderá encaminhar recurso referente à nota da 1ª etapa, via 
sistema da FUVEST.

ção, não poderá portar celular, relógio e qualquer outro equipa-
mento eletrônico e objetos estranhos à prova.

8.3. Não serão admitidos documentos comprobatórios 
das condições específicas após o encerramento da inscrição 
no exame.

8.4. Após o período de inscrição, serão indeferidos auto-
maticamente todos os pedidos que não tiverem enviado ele-
tronicamente os documentos comprobatórios. O candidato que 
não anexar os documentos comprobatórios ou que tiver sua 
solicitação de condições específicas indeferida devera? realizar a 
prova nas mesmas condições dos demais candidatos.

9. DA SELEÇÃO PARA MESTRADO
9.1. O processo seletivo para mestrado é composto por três 

etapas, de caráter eliminatório e classificatório, nos termos do 
item 9 deste edital e segundo as datas do cronograma (Item 
11 do edital).

a) 1ª etapa – avaliação do Projeto de Pesquisa e do Cur-
riculum vitae;

b) 2ª etapa – prova escrita;
c) 3ª etapa – arguição oral do Projeto de Pesquisa e do 

Curriculum vitae.
9.2.  1ª ETAPA (ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA) 

- AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA E DO CURRICULUM 
VITAE

9.2.1. Consiste na avaliação do Projeto de Pesquisa e do 
Curriculum vitae. O Projeto de Pesquisa e o Curriculum vitae de 
cada candidato serão avaliados por dois professores da Área de 
Concentração que o candidato se inscreveu, podendo ser avalia-
do por um terceiro, conforme subitem "d" abaixo.

a) Na avaliação do Projeto de Pesquisa serão consideradas 
suas qualidades intrínsecas e a pertinência à Área de Concen-
tração selecionada pelo candidato. Na avaliação do Curriculum 
vitae serão considerados o per?l do candidato e a relação do 
seu percurso pro?ssional e acadêmico com os objetivos da 
Pós-Graduação.

b) A nota da 1a Etapa será a média ponderada das notas 
atribuídas ao Projeto de Pesquisa e ao Curriculum vitae, con-
forme os critérios abaixo, calculada com duas casas decimais:

b.1.) Para as Áreas de Concentração: Habitat; Paisagem e 
Ambiente; Planejamento Urbano e Regional; Projeto, Espaço e 
Cultura e Tecnologia da Arquitetura serão adotados os pesos 
seguintes: Projeto de Pesquisa (7,00); Curriculum vitae (3,00).

b.2.) Para a Área de Concentração: História e Fundamentos 
da Arquitetura e do Urbanismo e Projeto de Arquitetura serão 
adotados os pesos seguintes: Projeto de Pesquisa (6,00); Curri-
culum vitae (4,00).

c) Todas as Áreas de Concentração adotarão, para apro-
vação para cursar o mestrado, a nota mínima 7,00 (sete) para 
candidatos a vagas de ampla concorrência e 5,00 (cinco) para 
candidatos a vagas de ações a?rmativas.

d) Em caso de diferença de três ou mais pontos nas notas 
atribuídas pelos avaliadores, ou, no caso de uma reprovação e 
uma aprovação, será realizada uma avaliação adicional. A nota 
?nal será a média das notas, calculada com duas casas decimais, 
desconsiderada a nota discrepante. Se duas avaliações aprovam 
e a terceira reprova, será descartada a nota que reprova. Se 
duas avaliações reprovam e a terceira aprova, será descartada 
a nota que aprova.

9.2.2. No dia 12/09/2022, no site da FUVEST, será divulgada 
a lista dos candidatos selecionados para prova escrita - 2ª etapa, 
bem como o horário da realização da prova conforme item 9.3.2.

9.2.3. No período de 12/09/2022 a 14/09/2022 o candidato 
poderá encaminhar recurso referente à nota da 1ª etapa, via 
sistema da FUVEST.

9.3. 2a ETAPA (ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA) - 
PROVA ESCRITA

9.3.1. A prova será aplicada em língua portuguesa e no 
formato on-line, no dia 25/09/2022 (domingo) e terá duração 
de 3 horas.

9.3.2. A exclusivo critério da FUVEST, considerados aspec-
tos técnicos de realização da prova on-line, as provas escritas 
poderão ser agendadas em diferentes horários, agrupando-se 
as áreas e linhas de pesquisa proporcionalmente, segundo o 
número de candidatos inscritos.

9.3.3. O candidato só poderá ter acesso a sua prova on-line 
no período divulgado na “Área do Candidato”.

9.3.4. Será disponibilizado um link na “Área do Candidato” 
no site da FUVEST, próximo à data de exame, permitindo a 
validação do ambiente tecnológico. É obrigação do candidato 
executar previamente esse procedimento no mesmo compu-
tador em que realizará a prova para certificar-se de que seu 
ambiente atende aos requisitos básicos e às condições técnicas 
para a realização da prova on-line.

9.3.5. Não será permitido acesso ao sistema da prova após 
o horário de início e nem sequer a realização da prova em horá-
rio diferente ao indicado na sua “Área do Candidato”, conforme 
previsto nos itens 9.3.2 e 9.3.3.

9.3.6. Para a realização da prova, é de total responsabilida-
de do candidato ter disponível: conexão estável com a internet, 
microcomputador ou notebook rodando a última versão do 
navegador Google Chrome, microfone sem fones de ouvido 
acoplados e uma câmera web. O enquadramento e iluminação 
do rosto durante o período de realização da prova deve ser 
adequado para um bom reconhecimento da face do candidato. O 
candidato deverá permitir que o sistema tenha acesso à câmera 
e ao microfone durante todo o período de realização do exame. 
A FUVEST e a FAUUSP não se responsabilizam por problemas de 
ordem técnica que possam acontecer como, por exemplo, falha 
de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação 
e outros fatores que impossibilitem a realização da prova.

9.3.7. É obrigação do candidato certificar-se de que não existem 
extensões habilitadas no navegador durante a aplicação da prova.

9.3.8. O candidato não poderá ter contato com nenhuma 
pessoa durante todo o período de realização da prova.

9.3.9. A prova será acompanhada por fiscais que monitora-
rão virtualmente todos os movimentos do candidato durante a 
realização das provas. Esses fiscais poderão orientar os candi-
datos sobre questões técnicas e irão reportar à Coordenação do 
exame qualquer ato não previsto no Edital.

9.3.10. Atos irregulares durante a execução da prova pode-
rão resultar na desclassificação do candidato.

9.3.11. O candidato deverá selecionar e preparar pre-
viamente ambiente adequado para a realização da prova, de 
maneira que possa ficar isolado de outras pessoas durante a 
prova, com exceção das lactantes.

9.3.12. O período de realização da prova será controlado 
através de um cronômetro virtual, de validade oficial, que encer-
rará a aplicação quando o tempo limite for atingido. Não será 
permitida nenhuma ação na prova após esse horário.

9.3.13. A Prova Escrita é especí?ca para cada Área de Con-
centração e Linha de Pesquisa e o candidato fará esta prova com 
o assunto da linha de pesquisa, na qual se inscreveu. Os temas 
ou questões da Prova Escrita serão anunciados no momento 
da sua realização. A bibliogra?a de referência encontra-se no 
Anexo a este edital.

9.3.14. Na avaliação da Prova Escrita serão considerados: 
pertinência ao enunciado da questão; estrutura de pensamento; 
capacidade de argumentação; domínio da bibliogra?a indicada 
pela Área de Concentração/Linha de Pesquisa; clareza de expres-
são e correção gramatical.

9.3.15. A nota mínima para aprovação será 7,00 (sete) para 
candidatos a vagas de ampla concorrência e 5,00 (cinco) para 
candidatos a vagas de ações a?rmativas, calculada com duas 
casas decimais.

9.3.16. A Prova Escrita de cada candidato será avaliada por 
dois professores da Área de Concentração na qual se inscreveu, 
em sistema de correção cega, garantindo o anonimato do pro-
cesso de avaliação.

9.3.17. Em caso de diferença de três ou mais pontos nas 
notas atribuídas pelos avaliadores, ou, no caso de uma repro-

- Comprovante de inscrição atualizado no Cadastro Único 
do Governo Federal, ou;

- Declaração original da pessoa que concede ajuda finan-
ceira ao interessado, pagamento de despesas com escola ou 
de outras despesas, contendo as seguintes informações: nome, 
endereço, telefone, valor concedido e finalidade, ou;

- Comprovante do valor da pensão alimentícia. Na ausência 
deste, o candidato deverá apresentar extrato bancário ou decla-
ração de quem a concede, especificando o valor.

- Para comprovação de renda bruta familiar, o candidato 
também deverá apresentar documentos pessoais (cadastro de 
pessoa física (CPF) e documento de identidade expedido por 
órgão oficial e com foto) de cada membro que depende da 
renda declarada.

7.6. Serão considerados desempregados aqueles que, já 
tendo trabalhado, encontram-se sem emprego há, no máximo, 
12 meses da data da solicitação. Portanto, não são considerados 
desempregados aqueles que nunca trabalharam ou que se 
encontrem sem trabalhar há mais de doze meses. Para compro-
vação, serão aceitas:

- Recibos de seguro-desemprego e do FGTS, ou;
- Cópia dos documentos de rescisão do último contrato 

de trabalho, mesmo que temporário. No caso de cópia do 
contrato em carteira de trabalho, anexar, ainda, as cópias das 
páginas de identificação pessoal do trabalhador e do contrato 
de trabalho, ou;

- Declaração, assinada pelo responsável pela renda, conten-
do as seguintes informações: nº do documento de identidade, 
qual a última atividade, local em que a executava, renda mensal 
obtida, por quanto tempo exerceu tal atividade e data do 
desligamento.

7.7. O candidato que não apresentar os documentos 
requeridos nos subitens 7.1.1 e 7.1.3, bem como os dos itens 
7.4 ou 7.5 terá sua solicitação indeferida. A qualquer momento, 
a FUVEST poderá enviar representante de sua equipe de assis-
tentes sociais para efetuar visita domiciliar ao solicitante, como 
instrumento adicional de avaliação da situação socioeconômica 
do requerente e de sua família, se for o caso.

7.8. Será eliminado do exame o candidato que tenha obtido, 
com emprego de fraude ou qualquer outro meio que evidencie 
má-fé, a redução de que trata este edital, sem prejuízo da apli-
cação de outras sanções cabíveis.

7.9. No período compreendido entre as 12h00 (meio-dia) 
do dia 22/07/2022 até as 12h00 (meio-dia) do dia 24/07/2022, 
o candidato que não concordar com a análise empreendida pela 
FUVEST quanto ao pedido de isenção de taxa poderá interpor 
recursos via site da FUVEST, na “Área do Candidato”. Não será 
admitida a inclusão de novos documentos.

7.10. Da decisão oriunda do recurso previsto no subitem 7.8 
não caberá nenhum outro tipo de questionamento ou recurso.

7.11. O deferimento da solicitação de redução de taxa de 
inscrição não significa que o interessado já se encontre inscri-
to no processo seletivo. Para participar do processo seletivo, 
todos os candidatos, beneficiados ou não com a isenção de 
taxa, deverão efetuar inscrição pelo site da FUVEST no período 
estabelecido no subitem 4.1 e efetuar o respectivo pagamento 
no prazo indicado no item 6.3. Aqueles que não o fizerem não 
participarão do processo seletivo, qualquer que seja o resultado 
da análise do pedido de redução de taxa.

8. DAS SOLICITAÇÕES DE CONDIÇÕES E RECURSOS ESPE-
CÍFICOS

8.1. O candidato com deficiência, nos termos do art. 2º da 
Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, bem como daqueles com 
condições médicas que exijam recursos específicos para realizar 
a prova ou a arguição, deverá cumprir, no período de inscrição, 
os seguintes requisitos:

8.1.1. Informar suas condições médicas específicas e os 
recursos necessários no site da FUVEST.

8.1.2. Anexar, em formato digital, de acordo com as 
instruções, o Formulário de Documentação Comprobatória de 
Condições Médicas Específicas, que deverá, obrigatoriamente:

a) ter sido emitida após 12/04/2021;
b) informar a condição clínica do candidato;
c) indicar o Código Internacional de Doenças (CID) e, quan-

do necessária, a Classificação Internacional de Funcionalidades 
(CIF);

d) informar os recursos específicos necessários para a reali-
zação da prova, os quais devem ser utilizados;

e) ser escrito em português e com letra legível;
f) conter a assinatura e o carimbo do médico, com o res-

pectivo CRM.
8.1.3. Aguardar a análise da documentação pela equipe de 

especialistas da FUVEST.
8.1.4 Excepcionalmente e dependendo das necessidades do 

candidato com deficiência, a prova ou a arguição será presen-
cial, para cumprimento da legislação brasileira, e esta decisão 
será comunicada ao candidato até o dia 30/08/2022, no site da 
FUVEST, na “Área do Candidato” (meus protocolos/solicitação 
de recursos específicos).

8.1.4.1. Na hipótese de a prova ser presencial, serão obser-
vadas as seguintes regras:

a) A prova será realizada na cidade de São Paulo/SP e a 
FUVEST indicará o local da aplicação da prova, no qual serão 
cumpridas todas as normas de segurança de saúde e distan-
ciamento, determinadas pelas autoridades públicas sanitárias.

b) Não será permitido ao candidato portar qualquer tipo 
de relógio ou outro dispositivo de controle de tempo. Durante a 
realização da prova, caberá ao candidato controlar o tempo dis-
ponível, com base apenas nas informações de tempo fornecidas 
pela organização da prova.

c) Poderá ser utilizado detector de metais para ingresso 
nas salas de provas, com o objetivo de garantir a segurança dos 
candidatos e lisura do exame.

d) A FUVEST poderá efetuar filmagem nas salas de provas, 
como recurso adicional para evitar fraudes. As imagens serão 
preservadas na forma da lei.

e) O participante não poderá, sob pena de eliminação, 
ausentar-se da sala de prova com o material de aplicação do 
exame.

f) Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplica-
ção da prova em decorrência de afastamento de candidato da 
sala de prova, por qualquer motivo.

8.1.4.2. No caso do candidato que fará a prova presencial, 
nos termos do item 8.1., ao entrar na sala de provas, a FUVEST 
fornecerá uma embalagem própria com lacre, na qual o candi-
dato deverá guardar o aparelho celular desligado e/ou outros 
dispositivos eletrônicos. O candidato somente pode retirar o 
celular/dispositivo eletrônico da embalagem após sair do local 
em que realizou o exame.

a) Após o início das provas, o porte de aparelho celular 
pelo candidato, ainda que desligado, fora da embalagem devi-
damente lacrada, em qualquer dependência interna do local de 
aplicação do exame, implicará falta grave e desclassificação do 
candidato.

b) A FUVEST não se responsabiliza pela guarda deste 
material.

8.2. A candidata lactante deverá solicitar e comprovar no 
ato da inscrição a necessidade de amamentar durante a prova.

8.2.1. A candidata lactante realizará a prova em formato 
on-line e haverá compensação do tempo de amamentação de 
até 20% do tempo de duração da prova.

8.2.2. A candidata lactante deverá, no início da prova, 
reportar ao fiscal de sala a presença do acompanhante e do 
bebê no mesmo local em que a prova está sendo realizada no 
momento da amamentação.

8.2.3. O acompanhante da candidata lactante está sujeito 
às mesmas restrições da candidata, ou seja, não poderá se 
comunicar com a candidata, exceto no momento da amamenta-

A análise será realizada com base em parecer circunstancia-
do da documentação apresentada, emitido por parecerista indi-
cado pela CPG da FAUUSP, levando-se em conta: a qualificação 
da instituição; a equivalência da estrutura do curso com relação 
às temáticas da Área de Concentração na qual foi solicitada; o 
mérito das atividades acadêmicas; o mérito da dissertação e 
critérios constantes nas resoluções da pós-graduação.

O processo de equivalência deverá ser finalizado até a 
primeira etapa do processo seletivo de doutorado, e, em caso da 
equivalência ser denegada, o(a) candidato(a) não poderá mudar 
para o processo seletivo de mestrado, sendo automaticamente 
desclassificado do processo seletivo de doutorado. A homo-
logação da candidatura dos que necessitam de equivalência 
será informada via site da FUVEST no dia 30/08/2022, após 
esta análise.

5.6. Para todos os candidatos é exigido Certificado de 
proficiência em língua estrangeira em um ou dois dos seguintes 
idiomas: inglês, francês, espanhol, italiano e alemão.

5.6.1. Aos candidatos ao mestrado será exigida a proficiên-
cia em uma língua estrangeira. Ao candidato ao doutorado será 
exigida proficiência em duas línguas estrangeiras, podendo ser 
uma delas a obtida no mestrado. Neste caso, o candidato poderá 
apresentar certificado de língua emitido pela Universidade na 
qual obteve o título de mestre ou histórico escolar em que 
conste a língua estrangeira aprovada.

5.7. Para os candidatos estrangeiros, exceto os candi-
datos lusófonos, é obrigatória a apresentação de Certi?cado 
de pro?ciência em português junto com o(s) certificado(s) de 
proficiência em língua(s) estrangeira(s).

5.8. Serão aceitos certificados emitidos a partir de 2018 por 
centros de línguas de instituições públicas de ensino superior 
(estaduais ou federais), por centros de língua reconhecidos pelo 
Programa de Pós-Graduação ou pelos consulados dos respec-
tivos países de origem, conforme indicado no item 13 e 14. A 
relação dos Centros de Línguas reconhecidos está disponível 
na página do Processo Seletivo da Pós-Graduação da FAUUSP, 
link: (https://www.fau.usp.br/ensino/pos-graduacao/processo-
-seletivo/), podendo sofrer alterações, mediante inclusão, mas 
nunca com exclusão de certificados aceitos.

5.9. Os certificados de proficiência indicados nos itens 5.6. 
e 5.7. deverão ser apresentados no período de 17/10/2022 a 
04/11/2022 na "Área do Candidato". Caso não sejam apresen-
tados os certificados, o candidato será desclassificado.

6. TAXA DE INSCRIÇÃO
6.1. Após o preenchimento da ficha de cadastro para inscri-

ção no processo seletivo, será gerado o boleto para pagamento 
da taxa de inscrição.

6.2. O valor da taxa de inscrição para o Processo Seletivo 
para Ingresso no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura 
e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Uni-
versidade de São Paulo, para o ano letivo de 2023, será de R$ 
219,00 (duzentos e dezenove reais).

6.3. A taxa de inscrição deverá ser paga até o encerramento 
do expediente bancário do dia 15/08/2022 (segunda-feira), 
usando o boleto gerado no ato da inscrição (internet). Não serão 
aceitos quaisquer outros tipos de pagamento.

6.4. O não pagamento da taxa de inscrição até a data do 
vencimento do boleto implicará o cancelamento da inscrição.

6.5. Não haverá devolução da taxa de inscrição, ainda que 
tenha sido paga em duplicidade.

6.6. Os candidatos deverão utilizar seu número de Cadastro 
de Pessoa Física (CPF) e um endereço eletrônico válido (e-mail) 
para se cadastrarem no site da FUVEST, caso não o tenham 
feito anteriormente. A FUVEST utilizará exclusivamente o e-mail 
cadastrado para enviar ao candidato informações relativas ao 
exame. O candidato é responsável pelo preenchimento correto e 
completo de seus dados cadastrais.

6.7. Candidato estrangeiro que não possuir o Cadastro de 
Pessoa Física (CPF), para iniciar sua inscrição, deverá entrar em 
contato com a FUVEST, pelo site, via sistema de atendimento 
“Fale Conosco”.

6.8. Após o pagamento, consultar a situação da inscrição no 
site da FUVEST para assegurar que não houve nenhum problema 
com o recebimento da taxa devida. A confirmação da inscrição 
estará disponível para consulta, na “Área do Candidato”, a 
partir de três dias úteis após a efetivação do pagamento da 
taxa de inscrição.

6.9. Certificar-se de que sua inscrição foi concluída correta-
mente e que está de acordo com suas opções. Os dados comple-
tos da inscrição estarão disponíveis na “Área do Candidato”, de 
acesso restrito ao próprio candidato.

7. ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
7.1. Serão aceitos pedidos de redução do valor da taxa de 

inscrição apenas nos casos previstos na Lei Estadual nº 12.782, 
de 20 de dezembro de 2007.

7.1.1. Os interessados deverão acessar o site da FUVEST, 
preencher o formulário on-line e enviar de forma eletrônica os 
documentos pessoais e comprovantes de sua situação socioeco-
nômica. O período para solicitação será das 12h00 (meio-dia) de 
08/07/2022 até as 12h00 (meio-dia) de 15/07/2022.

7.1.2. Após as 12h00 (meio-dia) de 15/07/2022, não serão 
admitidos encaminhamentos de novos documentos.

7.1.3. Os documentos pessoais referidos no subitem 7.1.1 
são: cadastro de pessoa física (CPF) e documento de identidade 
expedido por órgão oficial e com foto.

7.2. A partir das 12h00 do dia 22/07/2022, estará disponível 
no site da FUVEST, na “Área do Candidato”, o resultado da 
solicitação de redução de taxa de inscrição.

7.3. Será concedida isenção, ou seja, redução de 100% 
(cem por cento) do valor da taxa aos candidatos cuja situação 
se enquadre nas condições previstas pela lei em tela, qual seja: 
(i) sejam estudantes e, cumulativamente, (ii) percebam remune-
ração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos. Para obter a 
isenção, fica definido que o requerente deve ter renda individual 
bruta (no caso de ser responsável pelo próprio sustento e residir 
sozinho) ou esteja integrado em uma família com renda bruta 
máxima mensal de até 2 (dois) salários mínimos por indivíduo 
pertencente ao domicílio, ou (iii) comprovar desemprego confor-
me estabelecido no subitem 7.5 deste Edital.

7.4. Para efeito de comprovação da condição de estudante, 
o candidato deverá fornecer comprovante de matrícula regular 
expedido pela própria instituição de ensino que comprove a 
situação de estudante em curso de graduação, pós-graduação 
ou pré-vestibular;

7.5. Para efeito de comprovação dos rendimentos, o can-
didato deverá fornecer comprovante da renda bruta individual 
(no caso de ser responsável pelo próprio sustento e residir 
sozinho) ou comprovante de renda bruta familiar declarada 
(rendimento de todos os membros da família - pai, mãe, irmãos 
ou outros membros que residam juntos), referentes aos meses 
de maio ou junho de 2022, valendo como comprovante um dos 
documentos abaixo:

- Comprovante de pagamento, como holerite ou contrache-
que, recibo de pagamento por serviços prestados ou declaração 
do empregador, ou;

- Declaração assinada pelo responsável pela renda, para os 
autônomos e trabalhadores em atividades informais, contendo, 
obrigatoriamente, as seguintes informações: nome, atividade 
que desenvolve, local onde a executa, telefone, há quanto tempo 
a exerce e renda bruta mensal em reais, ou;

- Recibo de comissões, aluguéis, pró-labores e outros equi-
parados a tal comprovante, ou;

- Extrato de rendimentos fornecido pelo INSS ou outras fon-
tes, referente à aposentadoria, auxílio-doença, pensão, pecúlio, 
auxílio-reclusão e previdência privada. Na falta destes, extrato 
bancário identificado, com o valor do crédito do benefício, ou;
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10.4.1. A seleção final dos candidatos para preenchimento 
das vagas oferecidas pelo Programa de Pós-Graduação se dará 
por ordem decrescente das notas finais, considerando as duas 
casas decimais, até preenchimento do número de vagas estabe-
lecido por Área de Concentração.

10.4.2. A nota final para os candidatos ao Curso de Dou-
torado será a média aritmética das notas obtidas nas 1ª e 2ª 
etapas, calculadas com duas casas decimais. Caso ocorra empate 
entre as notas atribuídas serão adotados os seguintes critérios 
de desempate, nesta ordem:

i) 1º critério: maior nota da 1ª etapa;
ii) 2º critério: maior nota da 2ª etapa.
10.4.3. Mantendo-se o empate, será considerado habilitado 

o candidato com idade mais elevada, nos termos do art.27 da 
Lei no 10.741/2003.

10.4.4. As vagas de ampla concorrência serão atribuídas de 
acordo com a avaliação dos candidatos, sendo atribuídas indistin-
tamente, a autodeclarados ou não, até atingir seu limite máximo.

10.4.5. Caso um candidato autodeclarado obtenha avalia-
ção que lhe garanta uma das vagas de ampla concorrência, ele 
não será computado para o preenchimento das vagas reservadas 
para a categoria ações a?rmativas.

10.4.5. Em caso de desistência de candidato autodeclarado 
selecionado para uma vaga de ações a?rmativas, a vaga será 
preenchida pelo candidato autodeclarado subsequente, obser-
vados os critérios de avaliação.

10.4.6. Caso, por qualquer motivo, não haja o preenchimen-
to de todas as vagas direcionadas a ações afirmativas, as vagas 
remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência, 
sendo preenchidas pelos candidatos aprovados, observados os 
critérios dos itens 10.4.2 e 10.4.3.

10.4.7. Divulgação do resultado final. A lista dos candidatos 
selecionados será divulgada, em ordem alfabética, exclusiva-
mente na página do Processo Seletivo da FAUUSP: (https://
www.fau.usp.br/ensino/pos-graduacao/processo-seletivo/) - na 
aba: Processo Seletivo para a Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo – 2023 e no site da FUVEST (https://www.fuvest.br/). 
Não serão divulgados resultados por telefone ou outros meios 
de comunicação.

11. DO CRONOGRAMA
11.1. As datas de realização deste processo seletivo cons-

tam da tabela a seguir:

10.3. 2ª ETAPA (ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA) - 
ARGUIÇÃO ORAL DO PROJETO DE PESQUISA E DO CURRICU-
LUM VITAE

10.3.1. A divulgação da agenda de arguição estará dispo-
nível no site da FUVEST (Área do Candidato) e na página do 
processo seletivo da FAUUSP.

10.3.2. As arguições ocorrerão no período compreendido 
entre 17/10/2022 A 04/11/2022, em dias úteis.

10.3.3. Não será possível alteração de data e horário da 
arguição agendada. As arguições serão realizadas por videocon-
ferência, em português.

10.3.4. Até o fim do período das arguições, na "Área do 
Candidato":

a. Todos os candidatos deverão apresentar os certificados 
de proficiência exigidos pelo processo seletivo, conforme itens 
5.5. e 5.6., realizando o upload no site da FUVEST;"

b. Todos os candidatos deverão fornecer cópia digital dos 
documentos: Certidão de Nascimento ou de Certidão de Casa-
mento, RG (exceto para estrangeiros), CPF (caso não conste o 
número do CPF no RG), Currículo Lattes atualizado (em .pdf).

10.3.4.1. Os documentos deverão ser submetidos no perío-
do compreendido entre as 12h00 (meio-dia) do dia 17/10/2022 
até as 12h00 (meio-dia) do dia 04/07/2022, no site da FUVEST 
("Área do Candidato"). Caso não sejam apresentados, o candi-
dato será desclassificado.

10.3.5. Na avaliação da arguição serão considerados os 
seguintes critérios: maturidade acadêmica; capacidade argu-
mentativa e clareza na exposição da pesquisa, disponibilidade e 
compromisso do candidato com o Programa de Pós-Graduação.

10.3.6. A nota mínima para aprovação será 7,00 (sete) para 
candidatos a vagas de ampla concorrência e 5,00 (cinco) para 
candidatos a vagas de ações afirmativas.

10.3.7. Cada candidato será avaliado por, no mínimo, dois 
professores do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura 
e Urbanismo, presentes simultaneamente na arguição, que 
atribuirão nota final única de 0 (zero) a 10 (dez), calculada com 
duas casas decimais.

10.3.8. No período de 08/11/2022 a 10/11/2022 o candidato 
poderá encaminhar recurso referente à nota da 2ª etapa, via 
sistema da FUVEST.

10.4. RESULTADO FINAL DO DOUTORADO

CRONOGRAMA EDITAL ARQUITETURA E URBANISMO 2023
ATIVIDADE DATA/PERÍODO HORÁRIO LOCAL
Publicação do Edital  05/07/2022 Até 12h Diário oficial
Solicitação de isenção de taxas de inscrição 08/07/2022 a 15/07/2022 Das 12h Até 12h Site da FUVEST
Divulgação do manual do candidato 08/07/2022 Até 12h Site da FUVEST
Divulgação do resultado das solicitações de isenção de taxa 22/07/2022 Até 12h Site da FUVEST
Interposição de recursos ao resultado da isenção de taxa 22/07/2022 a 24/07/2022 Das 12h Até 12h Site da FUVEST
Período de inscrição para o processo seletivo 27/07/2022 a 12/08/2022 Das 12h  Até 12h Site da FUVEST
Data-limite para pagamento da taxa de inscrição  15/08/2022 Horário bancário Site do banco
Divulgação da homologação das inscrições  24/08/2022 Até 12h Site da FAUUSP e site da FUVEST
Interposição de recursos ao resultado da homologação das inscrições 26/08/2022 Até 12h Site da FUVEST
Divulgação: (1) do resultado da análise das solicitações de recursos específicos para candidatos 
com deficiência e lactantes; (2) da homologação dos candidatos que solicitaram equivalência de 
diploma de mestrado obtido no exterior; (3) resultado da análise dos recursos referentes às 
inscrições não homologadas 30/08/2022 Até 12h Site da FUVEST
Divulgação do resultado da análise de Projeto de Pesquisa e Curriculum vitae (1a etapa) 12/09/2022 Até 12h Site da FUVEST
Interposição de recursos - 1a etapa  12/09/2022 a 14/09/2022 Das 12h  Até 12h Site da FUVEST
Divulgação do resultado dos recursos  19/09/2022 Até 12h Site da FUVEST
Divulgação dos horários da prova escrita (2a etapa do mestrado) 20/09/2022 Até 12h Site da FUVEST
Realização da prova escrita (2a etapa do mestrado) 25/09/2022 A ser divulgado A ser divulgado
Divulgação do resultado da prova escrita (2a etapa do mestrado) 06/10/2022 Até 12h Site da FUVEST
Interposição de recursos (2a etapa do mestrado) 06/10/2022 a 08/10/2022 Das 12h Até 12h Site da FUVEST
Divulgação do resultado dos recursos (2a etapa do mestrado) 13/10/2022 Até 12h Site da FUVEST
Divulgação do calendário das arguições 14/10/2022 Até 12h Site da FUVEST
Complementação de documentação  17/10/2022 a 04/11/2022 Das 12h Até 12h Site da FUVEST
Período de realização das arguições  17/10/2022 a 04/11/2022 A ser divulgado A ser divulgado
Divulgação do resultado das arguições 08/11/2022 Até 12h Site da FUVEST
Interposição de recursos - arguições 08/11/2022 a 10/11/2022  Das 12h Até 12h Site da FUVEST
Divulgação do resultado dos recursos 16/11/2022 Até 12h Site da FUVEST
Divulgação resultado final  16/11/2022 Até 12h Site da FAUUSP e site da FUVEST
Interposição de recursos - resultado final 16/11/2022 a 18/11/2022 das 12h Até 12h Site da FUVEST
Divulgação do resultado dos recursos 23/11/2022 Até 12h Site da FUVEST
Homologação do resultado final do recurso 25/11/2022 Até 12h Site da FUVEST

12. DOS RECURSOS
12.1. Os recursos de cada etapa do processo seletivo, con-

forme itens 9.2.3., 9.3.19., 9.4.9., 10.2.2. e 10.3.8, devem conter, 
de forma pormenorizada, as razões que os motivaram e terão 
que ser inseridos no site da FUVEST (https://www.fuvest.br/), na 
“Área do Candidato”, no prazo de até 48 horas subsequentes 
à divulgação da nota final do candidato, conforme cronograma 
constante do item 11.

12.2. Os recursos indicados no item 12.1. serão no formato 
on-line e deverão conter até 2.500 (dois mil e quinhentos) 
caracteres.

12.3. Recursos inseridos fora do prazo ou destituídos de 
razões circunstanciadas serão sumariamente indeferidos.

13. DA PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
13.1. Para o Processo Seletivo da Pós-Graduação FAUUSP é 

necessária apenas pro?ciência em leitura para qualquer um ou 
dois dos idiomas: inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. 
As instituições reconhecidas e respectivas notas aceitas pelo 
programa estão listadas na página do Processo Seletivo da Pós-
-Graduação da FAUUSP (https://www.fau.usp.br/ensino/pos-gra-
duacao/processo-seletivo), podendo sofrer alterações, mediante 
inclusão, mas nunca com exclusão de certificados aceitos.

14. DA PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA NACIONAL PARA CAN-
DIDATOS ESTRANGEIROS

14.1. As instituições reconhecidas e respectivas notas acei-
tas pelo programa estão listadas na página do Processo Seletivo 
da Pós-Graduação da FAUUSP (https://www.fau.usp.br/ensino/
pos-graduacao/processo-seletivo), podendo sofrer alterações, 
mediante inclusão, mas nunca com exclusão de certificados 
aceitos.

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. A aprovação no presente edital não garante a oferta 

de bolsas de estudo. A oferta de bolsas obedecerá ao Edital de 
Bolsas especí?co do Programa.

15.2. Todos os horários estabelecidos neste Edital e em 
quaisquer outros comunicados relativos a este processo seletivo 
referem-se à hora oficial de Brasília (UTC/ GMT -3).

15.3. Será desclassificado e automaticamente excluído do 
processo seletivo o candidato que não se identificar ou que pres-
tar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer 
das etapas do exame.

15.4. Fotos do candidato serão coletadas para fins de 
reconhecimento facial e de verificação de segurança do exame, 
para uso exclusivo da FUVEST e da USP, sendo que as imagens 
não serão divulgadas nem utilizadas para outras finalidades nos 
termos da lei. O sistema de reconhecimento facial será utilizado 
para identificação e controle de presença durante a aplicação do 
exame, bem como para garantir a segurança de todo o processo. 
A FUVEST reserva-se o direito de efetuar procedimentos adicio-
nais de identificação e controle do processo, visando a garantir 
a plena integridade do exame.

15.5. Os candidatos deverão acessar os sites da FUVEST 
(https://www.fuvest.br) e da Faculdade de Arquitetura e Urbanis-
mo (https://www.fau.usp.br/ensino/pos-graduacao/processo-sele-
tivo) para consultar as normas e para informar-se sobre inscrição, 
descritivos para realização das etapas on-line, horários/locais de 
cada etapa e resultados. É de inteira responsabilidade do candi-
dato o acompanhamento das publicações relativas a este exame.

15.6. Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reco-
nhece e aceita as normas estabelecidas neste regulamento e no 

Manual do Candidato divulgado no site da FUVEST, bem como 
autoriza os tratamentos dos seus dados pessoais nos termos da 
Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

15.7. Todas as solicitações de informações e esclarecimen-
tos sobre este processo seletivo deverão ser feitas por escrito, 
via canal de atendimento “Fale Conosco”, no site da FUVEST.

15.8. Casos omissos serão resolvidos pela FUVEST e pela 
Coordenação Geral do Processo Seletivo, ouvida, quando for o 
caso, a Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
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relativas ao exame. O/A candidato/a é responsável pelo preen-
chimento correto e completo de seus dados cadastrais. 

5.4.1.  Para o cadastro inicial da inscrição, é necessário 
anexar uma foto, cuja imagem deve ter fundo sem detalhes, 
destacando o rosto do/a candidato/a e sem acessórios, recomen-
dando-se que seja uma foto nítida e atualizada. Essa imagem 
será comparada com as fotos coletadas no dia da prova, para 
reconhecimento facial.

5.5. O/A candidato/a estrangeiro/a que não possuir o 
Cadastro de Pessoa Física (CPF), para iniciar sua inscrição, 
deverá entrar em contato com a FUVEST, pelo site, via sistema 
de atendimento “Fale Conosco”.

5.6. O/A candidato/a poderá optar pela utilização do nome 
social. Nos termos do Decreto nº 8.727/2016, nome social é a 
designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se iden-
tifica e é socialmente reconhecida. O nome social constará na 
capa das provas, listas de aprovados/convocados/as e demais 
materiais públicos correlacionados com a aplicação e divulgação 
dos resultados dos exames de proficiência e prova.

5.7. É de inteira responsabilidade do/a candidato/a:
5.7.1. O preenchimento correto e completo de seus dados 

cadastrais;
5.7.2. Consultar a situação da inscrição no site da FUVEST 

para assegurar que não houve nenhum problema com o recebi-
mento da taxa devida. A confirmação da inscrição estará dispo-
nível para consulta, na “Área do candidato”, a partir de três dias 
úteis após a efetivação do pagamento da taxa;

5.7.3. Certificar-se de que sua inscrição foi concluída corre-
tamente e que está de acordo com suas opções. Os dados com-
pletos da inscrição estarão disponíveis na “Área do candidato”, 
de acesso restrito ao/à próprio/a candidato/a;

5.7.4. Atentar para as datas e para as obrigações contidas 
neste edital.

5.8. Após o término do período de inscrição, não será 
possível alterar nenhuma informação declarada no ato da 
inscrição, inclusive a linha de pesquisa escolhida ou o nível de 
pós-graduação selecionado para a realização da prova. 

5.9. O/A candidato/a se responsabiliza pela veracidade das 
informações prestadas na inscrição, sob as penas da lei.

5.10. Ao se inscrever no processo, o/a candidato/a declara 
concordar com as condições do exame contidas neste edital.

5.11. As informações e condições das provas on-line, de 
cada etapa, estarão disponíveis no site da FUVEST, conforme 
datas definidas no item 11.

5.12. No período compreendido entre as 12h00 (meio-dia) 
do dia 24/08/2022 até as 12h00 (meio-dia) do dia 26/08/2022, o 
candidato poderá encaminhar recurso referente à inscrições não 
homologadas, via sistema da FUVEST, na “Área do Candidato”.

6. DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO
6.1. O valor da taxa de inscrição para o Processo Seletivo 

para Ingresso no Programa de Pós-Graduação em Design da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo, para o ano letivo de 2023, será de R$ 219,00 (duzentos 
e dezenove reais).

6.2. A taxa de inscrição deverá ser paga até o encerramento 
do expediente bancário do dia 15/8/2022, usando o boleto gera-
do no ato da inscrição (internet). Não serão aceitos quaisquer 
outros tipos de pagamento.

7. DAS SOLICITAÇÕES DE CONDIÇÕES E RECURSOS ESPE-
CÍFICOS

7.1 O/A candidato/a com deficiência, nos termos do art. 2º 
da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, bem como daqueles/
as com condições médicas que exijam recursos específicos para 
realizar as provas, deverá cumprir, no período de inscrição, os 
seguintes requisitos: 

7.1.1.  Informar suas condições médicas específicas e os 
recursos necessários no site da FUVEST.

7.1.2. Anexar, em formato digital, de acordo com as 
instruções, o Formulário de Documentação Comprobatória de 
Condições Médicas Específicas, que deverá, obrigatoriamente:

a) ter sido emitida após 12/04/2021;
b) informar a condição clínica do/a candidato/a;
c) indicar o Código Internacional de Doenças (CID) e, quan-

do necessária, a Classificação Internacional de Funcionalidades 
(CIF);

d) informar os recursos específicos necessários para a reali-
zação da prova, os quais devem ser utilizados;

e) ser escrito em português e com letra legível;
f) conter a assinatura e o carimbo do médico, com o res-

pectivo CRM.
7.1.3.  Aguardar a análise da documentação pela equipe de 

especialistas da FUVEST.
7.1.3.1.  Excepcionalmente e dependendo das necessidades 

do/a candidato/a com deficiência, as provas escrita e de arguição 
serão presenciais, para cumprimento da legislação brasileira, 
e esta decisão será comunicada ao/à candidato/a até o dia 
30/08/2022, no site da FUVEST, na “Área do candidato” (meus 
protocolos/solicitação de recursos específicos).

7.1.4. Na hipótese de a prova ser presencial, serão observa-
das as seguintes regras: 

7.1.4.1. A prova será realizada na cidade de São Paulo/SP e 
a FUVEST indicará o local da aplicação da prova, no qual serão 
cumpridas todas as normas de segurança de saúde e distan-
ciamento determinadas pelas autoridades públicas sanitárias.

7.1.4.2. Não será permitido ao/à candidato/a portar qual-
quer tipo de relógio ou outro dispositivo de controle de tempo. 
Durante a realização da prova, caberá ao/à candidato/a contro-
lar o tempo disponível, com base apenas nas informações de 
tempo fornecidas pela organização da prova.

7.1.4.3. Poderá ser utilizado detector de metais para ingres-
so nas salas de provas, com o objetivo de garantir a segurança 
dos/as candidatos/as e lisura do exame.

7.1.4.4. A FUVEST poderá efetuar filmagem nas salas de 
provas, como recurso adicional para evitar fraudes. As imagens 
serão preservadas na forma da lei.

7.1.4.5. O/A participante não poderá, sob pena de elimina-
ção, ausentar-se da sala de prova com o material de aplicação 
do exame.

7.1.4.6. Não haverá prorrogação do tempo previsto para 
a aplicação da prova em decorrência do afastamento do/a 
candidato/a da sala de prova, por qualquer motivo.

7.2. A candidata lactante deverá solicitar e comprovar no 
ato da inscrição a necessidade de amamentar durante a prova.

7.2.1. A candidata lactante realizará as provas escrita e de 
argüição em formato on-line e haverá compensação do tempo 
de amamentação de até 20% do tempo de duração das provas.

7.2.2. A candidata lactante deverá, no início das provas, 
reportar ao fiscal de sala a presença do acompanhante e do 
bebê no mesmo local em que a prova está sendo realizada no 
momento da amamentação.

7.2.3. O/A acompanhante da candidata lactante está 
sujeito/a às mesmas restrições da candidata, ou seja, não poderá 
se comunicar com a candidata, exceto no momento da ama-
mentação, não poderá portar celular, relógio e qualquer outro 
equipamento eletrônico e objetos estranhos à prova.

7.3. Não serão admitidos documentos comprobatórios das 
condições específicas após o encerramento da inscrição no 
processo seletivo.

7.4. Após o período de inscrição, serão indeferidos automa-
ticamente todos os pedidos que não tiverem enviado eletroni-
camente os documentos comprobatórios. O/A candidato/a que 
não anexar os documentos comprobatórios ou que tiver sua 
solicitação de condições específicas indeferida devera? realizar 
as provas nas mesmas condições dos/as demais candidatos/as.

8. DOS DOCUMENTOS NO ATO DA INSCRIÇÃO 
8.1. Os documentos apresentados no ato da inscrição deve-

rão, obrigatoriamente, atender aos seguintes requisitos:
a) O Projeto de pesquisa, anexado em formato PDF, deve ser 

apresentado de maneira clara e objetiva, ocupando no máximo 

Alemão. Maiores informações no link: https://clinguas.fflch.usp.
br/proficiencia-0.

4. ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
4.1. Serão aceitos pedidos de isenção do valor da taxa de 

inscrição apenas nos casos previstos na Lei Estadual nº 12.782, 
de 20 de dezembro de 2007.

4.1.1.  Os/as interessados/as deverão acessar o site da 
FUVEST, preencher o formulário on-line e enviar de forma eletrô-
nica os documentos pessoais e comprovantes de sua situação 
socioeconômica. O período para solicitação será das 12h00 
(meio-dia) de 8/7/2022 até as 12h00 (meio-dia) de 15/7/2022.

4.1.2.  Após as 12h00 (meio-dia) de 15/7/2022, não serão 
admitidos encaminhamentos de novos documentos.

4.1.3. Os documentos pessoais referidos no subitem 4.1.1 
são: cadastro de pessoa física (CPF) e documento de identidade 
expedido por órgão oficial e com foto.

4.2. A partir das 12h00 do dia 22/7/2022 estará disponível 
no site da FUVEST, na “Área do candidato”, o resultado da 
solicitação de isenção de taxa de inscrição.

4.3. Será concedida isenção do valor da taxa aos candida-
tos/as cuja situação se enquadre na Lei Estadual nº 12.782, de 
20 de dezembro de 2007. Para obter a isenção, fica definido 
que o/a requerente deve ser estudante e, cumulativamente, ter 
renda individual bruta (no caso de ser responsável pelo próprio 
sustento e residir sozinho/a) ou esteja integrado em uma família 
com renda bruta máxima mensal de até R$ 2.424,00 (dois mil, 
quatrocentos e vinte e quatro reais) por indivíduo pertencente 
ao domicílio, ou comprovar desemprego conforme estabelecido 
no subitem 4.5 deste Edital.

4.4. Para efeito de comprovação dos rendimentos e condi-
ção de estudante, o/a candidato/a deverá fornecer comprovante 
da renda bruta individual (no caso de ser responsável pelo 
próprio sustento e residir sozinho/a) ou comprovante de renda 
bruta familiar declarada (rendimento de todos os membros da 
família - pai, mãe, irmãos ou outros membros que residam jun-
tos), referentes aos meses de maio ou junho de 2022, valendo 
como comprovante um dos documentos abaixo:

• Comprovante de pagamento, como holerite ou contrache-
que, recibo de pagamento por serviços prestados ou declaração 
do empregador, ou;

• Declaração assinada pelo responsável pela renda, para os 
autônomos e trabalhadores em atividades informais, contendo, 
obrigatoriamente, as seguintes informações: nome, atividade 
que desenvolve, local onde a executa, telefone, há quanto tempo 
a exerce e renda bruta mensal em reais, ou;

• Recibo de comissões, aluguéis, pró-labores e outros equi-
parados a tal comprovante, ou;

• Extrato de rendimentos fornecido pelo INSS ou outras fon-
tes, referente à aposentadoria, auxílio-doença, pensão, pecúlio, 
auxílio-reclusão e previdência privada. Na falta destes, extrato 
bancário identificado, com o valor do crédito do benefício, ou;

• Comprovante de inscrição atualizado no Cadastro Único 
do Governo Federal, ou;

• Declaração original da pessoa que concede ajuda finan-
ceira ao interessado, pagamento de despesas com escola ou 
de outras despesas, contendo as seguintes informações: nome, 
endereço, telefone, valor concedido e finalidade, ou;

• Comprovante do valor da pensão alimentícia. Na ausência 
deste, o/a candidato/a deverá apresentar extrato bancário ou 
declaração de quem a concede, especificando o valor;

• Para comprovação de renda bruta familiar, o/a candidato/a 
também deverá apresentar documentos pessoais (cadastro de 
pessoa física (CPF) e documento de identidade expedido por 
órgão oficial e com foto) de cada membro que depende da 
renda declarada.

• Para efeito de comprovação da condição de estudante, 
o candidato deverá fornecer comprovante de matrícula regular 
expedido pela própria instituição de ensino que comprove a 
situação de estudante em curso de graduação, pós-graduação 
ou pré-vestibular.

4.5. Serão considerados/as desempregados/as aqueles/as 
que, já tendo trabalhado, encontram-se sem emprego há, no 
mínimo, 12 meses da data da solicitação. Portanto, não são con-
siderados/as desempregados/as aqueles que nunca trabalharam 
ou que se encontrem sem trabalhar há menos de 12 meses. Para 
comprovação, serão aceitas:

• Recibos de seguro-desemprego e do FGTS, ou;
• Cópia dos documentos de rescisão do último contrato 

de trabalho, mesmo que temporário. No caso de cópia do 
contrato em carteira de trabalho, anexar, ainda, as cópias das 
páginas de identificação pessoal do trabalhador e do contrato 
de trabalho, ou;

• Declaração, assinada pelo responsável pela renda, con-
tendo as seguintes informações: nº do documento de identi-
dade, qual a última atividade, local em que a executava, renda 
mensal obtida, por quanto tempo exerceu tal atividade e data 
do desligamento.

4.6. O/a candidato/a que não apresentar os documentos 
requeridos nos subitens 4.1.1 e 4.1.2, bem como os dos itens 4.4 
ou 4.5 terá sua solicitação indeferida. A qualquer momento, a 
FUVEST poderá enviar representante de sua equipe de assisten-
tes sociais para efetuar visita domiciliar ao/à solicitante, como 
instrumento adicional de avaliação da situação socioeconômica 
do/a requerente e de sua família, se for o caso.

4.7. Será eliminado/a do exame o/a candidato/a que tenha 
obtido, com emprego de fraude ou qualquer outro meio que 
evidencie má-fé, a isenção de que trata este edital, sem prejuízo 
da aplicação de outras sanções cabíveis.

4.8. No período compreendido entre as 12h00 (meio-dia) 
do dia 22/7/2022 até as 12h00 (meio-dia) do dia 24/7/2022, o/a 
candidato/a que não concordar com a análise empreendida pela 
FUVEST quanto ao pedido de isenção de taxa poderá interpor 
recursos via site da FUVEST, na “Área do candidato”. Não será 
admitida a inclusão de novos documentos.

4.9. Da decisão oriunda do recurso previsto no subitem 4.8 
não caberá nenhum outro tipo de questionamento ou recurso.

4.10. O deferimento da solicitação de isenção de taxa de 
inscrição não significa que o/a interessado/a já? se encontre 
inscrito/a no processo seletivo. Para participar do processo sele-
tivo, todos/as os/as candidatos/as, beneficiados/as ou não com a 
isenção de taxa, deverão efetuar inscrição pelo site da FUVEST 
no período estabelecido no subitem 5.1. Aqueles/as que não o 
fizerem não participarão do processo seletivo, qualquer que seja 
o resultado da análise do pedido de redução de taxa.

5. DA INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO
5.1. A inscrição para o processo seletivo deverá ser realiza-

da das 12h00 (meio-dia) de 27/7/2022 até as 12h00 (meio-dia) 
de 12/8/2022, exclusivamente pelo site da FUVEST.

5.1.1.  A inscrição do/a candidato/a implicará o conhecimen-
to e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste edital, em relação às quais não poderá ser alegado desco-
nhecimento. É dever do/a candidato/a certificar-se de que todos 
os campos estão preenchidos e de que toda a documentação 
requerida foi anexada.

5.2. No ato da inscrição os/as candidatos/as devem, obriga-
toriamente, seguir as indicações do item 8 deste edital.

5.2.1. Após o preenchimento da ficha de cadastro para 
inscrição no processo seletivo, será gerado o boleto para paga-
mento da taxa de inscrição.

5.2.2. O não pagamento da taxa de inscrição até a data 
do vencimento do boleto gerará o cancelamento da inscrição. 

5.3. Não haverá devolução da taxa de inscrição, ainda que 
tenha sido paga em duplicidade.  

5.4. Os/as candidatos/as deverão utilizar seu número de 
Cadastro de Pessoa Física (CPF) e um endereço eletrônico válido 
(e-mail) para se cadastrarem no site da FUVEST, caso não o 
tenham feito anteriormente. A FUVEST utilizará exclusivamente 
o e-mail cadastrado para enviar ao(à) candidato/a informações 
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Programa reconhecido de acordo com o disposto na Porta-
ria do MEC nº 1.359, de 18-12-2018, DOU de 19-12-2018.

PROCESSO DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS/2023
A fim de atender solicitação da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP), por meio de 
sua Comissão de Pós-Graduação (CPG), a Fundação Universitá-
ria para o Vestibular (FUVEST) ficará responsável pela organiza-
ção e aplicação do processo seletivo para o preenchimento das 
vagas do Programa de Pós-Graduação em Design (PPGDesign), 
ao nível de mestrado e doutorado, para o ano letivo de 2023. Os 
alunos selecionados pela comissão de seleção poderão iniciar 
seus cursos no primeiro ou no segundo semestres de 2023, 
conforme determinação e vagas disponíveis. 

1. DAS VAGAS
1.1. As vagas serão disponibilizadas conforme tabela abai-

xo.
Área de Concentração Vagas Vagas
Design Mestrado Doutorado
 16 10

1.2. Informações sobre o Programa de Pós-Graduação em 
Design, seus professores e linhas de pesquisa estão disponíveis 
na página da Pós-Graduação da FAUUSP, em: https://www.fau.
usp.br/ensino/pos-graduacao/design/ 

1.3. Candidatura ao mestrado: poderão concorrer a uma 
vaga no curso de mestrado candidatos/as diplomados/as por 
curso superior reconhecido pelo MEC; ou graduandos/as da 
USP com colação de grau a ser efetuada até os períodos de 
matrículas do ano de 2023; ou graduandos/as de fora da USP 
com diploma expedido até os períodos de matrículas do ano de 
2023. Serão aceitos Diploma de Tecnólogo (Curso Superior de 
Tecnologia) ou Graduação de Curta Duração, desde que o curso 
não seja caracterizado como Licenciatura Curta.

1.4. Candidatura ao doutorado: poderão concorrer a uma 
vaga no curso de doutorado mestres com diploma de curso 
reconhecido pela Capes, ou mestres com diploma no exterior 
equivalente ao da USP; mestres da USP com defesa homologada 
até os períodos de matrículas do ano de 2023; ou mestres de 
fora da USP com diploma expedido ou ata de defesa devidamen-
te homologada até os períodos de matrículas do ano de 2023. 
Mestre com diploma no exterior reconhecido nacionalmente ou 
equivalente ao da USP. Essa equivalência, se aceita pela CPG, 
não con?gura reconhecimento de diploma no país.

1.5. Informações sobre este processo seletivo ficarão dispo-
níveis na página do Processo Seletivo da FAUUSP: https://www.
fau.usp.br/ensino/pos-graduacao/processo-seletivo/ - na aba: 
Processo Seletivo para a Pós-Graduação em Design – 2023 e no 
site da FUVEST – https://www.fuvest.br. Consulte essas páginas 
para mais informações sobre a apresentação do programa. 

1.6. Todos/as os/as candidatos/as interessados/as em con-
correr às vagas abertas neste processo seletivo deverão proceder 
à inscrição no site da FUVEST, no prazo indicado.

1.7. Na inscrição, o/a candidato/a deverá:
a) indicar o nível em que pretende concorrer: mestrado 

(candidatos/as que atendam ao disposto no item 1.3); ou dou-
torado (candidatos/as portadores/as que atendam ao disposto 
no item 1.4);

b)  indicar a linha de pesquisa do PPGDesign junto à qual 
pretende concorrer a uma vaga;

c)  inserir o número USP, no caso de candidatos/as que são 
ou já foram alunos/as da Universidade de São Paulo;

d) inserir o arquivo em PDF do currículo Lattes atualizado;
e) inserir o projeto de pesquisa e os documentos indicados 

no item 8.
f) inserir carta de interesse de orientação assinada por um/

uma docente do PPGDesign, indicando haver alinhamento da 
pesquisa proposta pelo/a candidato/a com suas pesquisas em 
andamento ou com seus interesses para futuras pesquisas.

1.8. É vedada qualquer modificação nas indicações previs-
tas no item 1.7. depois de encerrado o prazo para a inscrição, 
não havendo possibilidade de mudança de nível, nem de migra-
ção para outra linha de pesquisa.

2. DOS/AS CANDIDATOS/AS  ESTRANGEIROS/AS
2.1. Os/as candidatos/as de nacionalidade estrangeira 

concorrem nas mesmas condições dos/das  candidatos/as 
brasileiros/as.  

2.2. Aqueles/as que sejam vinculados/as a Estados sobera-
nos que não tenham o português como língua oficial deverão 
realizar prova de proficiência em língua portuguesa em até um 
ano de seu ingresso na pós-graduação.

3. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO
3.1. O processo seletivo para mestrado é composto por três 

etapas, de caráter eliminatório e classificatório, nos termos do 
item 9 deste edital.

a) 1ª etapa – avaliação do projeto de pesquisa e do curri-
culum vitae;

b) 2ª etapa – prova escrita;
c) 3ª etapa – arguição oral sobre o projeto de pesquisa e 

curriculum vitae.
3.2. O processo seletivo para doutorado é composto por 

duas etapas, de caráter eliminatório e classificatório, nos termos 
do item 10 deste edital. 

a) 1ª etapa – avaliação do projeto de pesquisa e do curri-
culum vitae;

b) 2ª etapa – arguição oral sobre o projeto de pesquisa e 
curriculum vitae.

3.3. Para o processo seletivo do PPG Design, é necessário 
apresentar, no ato da inscrição, proficiência em idioma (s) nos 
termos do item 8.1.c deste edital. A proficiência em um idioma 
é exigida no caso de mestrado, e em dois idiomas no caso de 
doutorado. As instituições reconhecidas e respectivas notas 
aceitas pelo programa estão listadas na página do Processo 
Seletivo da Pós-Graduação da FAUUSP link: (https://www.
fau.usp.br/ensino/pos-graduacao/processo-seletivo/), podendo 
sofrer alterações, mediante inclusão, mas nunca com exclusão 
de certificados aceitos.

3.3.1. A FAUUSP possui convênio com o Centro Inter-
departamental de Línguas da FFLCH-USP para aplicação de 
exames de proficiência em todas as línguas, com exceção do 
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