
      

 

 

 

 

São Paulo, 19 de outubro de 2022 

 

 

 

À Presidência do Processo Eleitoral 

Eleição da Chefia do AUP/FAU-USP 

 

 

Prezada(o) professora(o), 

 

Conforme o Artigo 5º. da Portaria FAUUSP Nº 35, de 16 de setembro de 2022 que dispõe sobre 

a eleição para escolha do(a) Chefe e do(a) Vice-Chefe do Departamento de Projeto da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, vimos requerer a 

inscrição da candidatura da nossa chapa para concorrer à próxima chefia do AUP, com a 

seguinte composição: 

Chefe: Luís Antônio Jorge 

Vice chefe: Fábio Mariz Gonçalves 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Luís Antônio Jorge 
Professor Associado 3 / AUP 

 

 

 

 

 

Fábio Mariz Gonçalves 
Professor Associado 1 / AUP 



Prezados colegas, 

 

Terminamos o nosso mandato de dois anos na chefia do AUP e vimos submeter à vossa 

apreciação um breve relato da experiência construída nesse período: 

1. O cotidiano do Departamento exige o pronto atendimento aos mais diversos pleitos da 

nossa comunidade. Procuramos atender a todas as solicitações havidas – seja nas 

relações internas ao AUP ou à FAU, seja nas relações com outras órgãos e instâncias da 

USP ou mesmo, das demais instituições acadêmicas, científicas, profissionais, culturais 

e da gestão pública – para buscar as melhores condições de trabalho para um 

desejável desempenho das nossas funções. O trabalho da chefia é, antes de tudo, 

funcional para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, cultura e 

extensão. 

2. Após o primeiro ano de gestão sob a pandemia do COVID-19, vivemos o desafio do 

retorno às atividades presenciais como reaprendizado do trabalho em novas 

circunstâncias e realidade. Adotamos procedimentos de gestão do cotidiano sensíveis 

ao quadro de fragilidade que muitos de nós apresentavam. Estamos superando o 

período de transição e de reconhecimento da nova realidade sociocultural – fruto, 

sobretudo, do conjunto de ações da política de inclusão social da universidade e da 

FAU, nas suas especificidades – que nos desafia a construir o novo projeto de ensino 

de graduação para o curso de arquitetura e urbanismo e aprimorar, continuamente, 

como temos feito, o do curso de design, além de retomar a discussão para a revisão do 

programa de pós-graduação em AU. O Departamento de Projeto tem papel 

fundamental e estrutural na realização de tais propósitos nas áreas de AU e Design. 

3. A principal atividade extraordinária do primeiro ano da nossa gestão foi a de conduzir 

o longo, difícil e delicado Processo de Avaliação para a Progressão Horizontal na 

Carreira Docente, tanto no âmbito interno à FAU, como junto à Comissão de Avaliação 

Câmera de Atividades Docentes (CAD) da Universidade de São Paulo (USP). As decisões 

do Conselho do AUP foram todas atendidas. 

4. No segundo ano da gestão, durante o primeiro semestre de 2022, dedicamo-nos, 

intensamente, à Avaliação Institucional do Departamento de Projeto, junto à Câmara 

de Avaliação Institucional (CAI) da Universidade de São Paulo (USP), assim como, 

colaboramos, obviamente, para a mesma avaliação da nossa unidade. Com ampla 

colaboração e participação dos docentes do AUP, avaliamos o nosso Projeto 

Acadêmico para o período de 2018-2022 e apresentamos os aprimoramentos pontuais 

que aprovamos nas nossas plenárias, fundamentalmente, quanto aos: 1. Princípios do 

Departamento, 2. Atividades-meio do AUP referentes à gestão e acompanhamento do 

Projeto Acadêmico, 3. Atividades-fim (Ensino de Graduação, Ensino de Pós-Graduação, 

Pesquisa e Cultura e Extensão), 4. Eixos Transversais Integrativos, 5. Perspectivas do 

AUP nos médio e longo prazos. Este documento, construído de forma participativa, 

amplamente divulgado, orientará os projetos acadêmicos individuais dos nossos 

docentes para o próximo quinquênio. 

5. Mantivemos durante todo o período o espaço democrático de conversa e debate para 

o enfretamento conjunto da falta de professores, de novas vagas e de negociação de 

claros e títulos, defendendo os interesses do departamento em todos os colegiados e, 

sobretudo, na Congregação. 



6. Reconhecemos - e temos nos manifestado - que o novo PPP do curso de arquitetura e 

urbanismo é a oportunidade de revisão mais profunda na estrutura curricular, dos 

conteúdos disciplinares e das estratégias didáticas necessárias para os funcionamentos 

de ambos os cursos, considerando a responsabilidade integral com as atividades de 

ensino e a reciprocidade desejável no conjunto destas atividades desempenhadas 

pelos docentes. Procuramos e continuamos dedicados a contribuir com a criação de 

ambiente de conversa e construção conjunta de propostas dentro do departamento e 

dos colegiados (CoCAU, CoCDesign e CG) responsáveis pela condução deste tema, 

assim como, com os demais departamentos, a direção da FAU e a sua Congregação. 

Entendemos que reunimos, na chefia do AUP, mas também, na CG e no Conselho de 

Graduação da USP, nas CoCs, na CPG, na CCEU, na CCInt-FAU, e em outras muitas instâncias de 

gestão universitária, internas e externas à unidade, ao longo de tantos anos de trabalho na 

USP, experiências que queremos oferecer aos colegas em mais um – último - mandato na 

chefia do AUP. Estamos motivados a nos dedicar aos principais e urgentes desafios que temos 

pela frente, diante da referida nova realidade que, tanto, tem solicitado nossa compreensão: a 

reestruturação curricular do curso de arquitetura e urbanismo, a cooperação científica e 

pedagógica entre os cursos de graduação de arquitetura e urbanismo e de design, o 

equacionamento racional e produtivo do tempo de trabalho dos docentes - entre as atividades 

de ensino, pesquisa e extensão – e dos servidores técnico-administrativos. 

 

 

Luís Antônio Jorge 

Fábio Mariz Gonçalves 
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