
 

 

COMISSÃO ESTATUTÁRIA [assinale apenas 01 (uma) opção]: 

[         ] Comissão de Graduação (CG) 
[         ] Comissão de Pós-Graduação (CPG) 
[         ] Comissão de Pesquisa (CPq) 
[         ] Comissão de Cultura e Extensão Universitária (CCEx) 
[         ] Comissão de Inclusão e Pertencimento (CIP) 

 

 
REQUERIMENTO 

 
São Paulo, ____de_______________ de 2022. 

 
Senhor Diretor, 
 
Vimos requerer o registro de candidatura de chapa na eleição para Presidente e Vice-
Presidente da Comissão Estatutária abaixo assinalada, vinculada à Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da USP, conforme PORTARIA FAUUSP Nº 45, DE 04 DE 
NOVEMBRO DE 2022, a saber:  
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Candidato(a) a PRESIDENTE: 

Nome completo:  

Categoria docente: (       ) titular   |   (       ) associado   |   (       ) doutor 

Telefone:  

E-mail:  

2) Candidato(a) a VICE-PRESIDENTE: 

Nome completo: Lara Leite Barbosa 

Categoria docente: (       ) titular   |   (   X   ) associado   |   (       ) doutor 

Telefone: 16-92061172 

E-mail: barbosall@usp.br 
 

Em observância ao artigo 2º da PORTARIA FAUUSP Nº 45, enviamos anexo a este 
requerimento o programa de gestão a ser implementado, proposto pela chapa abaixo 
subscrita 

                                                               
___________________________________  __        ___________________________ 

    Assinatura candidato(a) 1                                 Assinatura candidato(a) 2 
 
Ao 
Prof. Dr. Eugenio Fernandes Queiroga 
Diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo | FAUUSP 

Leandro  Medrano
25

Leandro  Medrano
novembro

Leandro  Medrano
X

Leandro  Medrano
Leandro Silva Medrano

Leandro  Medrano
X

Leandro  Medrano
11 994940791

Leandro  Medrano
medrano@usp.br



PROGRAMA DE GESTÃO: CPq

Em resposta à portaria FAUUSP Nº 45, nos colocamos à disposição para atuar

junto à presidência da CPq, em chapa composta pelo prof. Leandro Medrano e pela

profa.  Lara Leite Barbosa.

Considerando a experiência por nós acumulada nos campos da pesquisa e da

divulgação científica, apresentamos nossos compromissos iniciais:

● Dar continuidade aos procedimentos de divulgação da produção das pesquisas

realizadas na FAUUSP, tanto pelos(as) discentes quanto pelos(as) docentes;

● Incentivar o estabelecimento de parcerias entre pesquisadores e grupos de

pesquisa nacionais e internacionais, buscando estimular a criação e a

consolidação de grupos e redes de pesquisa nos campos da arquitetura, do

urbanismo e do design, bem como em ambientes transdisciplinares e

interdisciplinares;

● Estimular e qualificar a participação dos(as) alunos(as) de pós-doutorado nas

atividades da FAUUSP;

● Apoiar iniciativas dedicadas a captação de recursos em agências de fomento à

pesquisa externas à USP, como a FAPESP, FINEP, CNPq , CAPES entre outras;

● Promover o debate continuado sobre novas áreas de pesquisas em arquitetura,

urbanismo e design, de modo a ampliar a participação da FAUUSP nas questões

de maior relevância nos contextos nacional e internacional;

● Apoiar iniciativas conjuntas entre a CPq e a CPG;

● Estimular, em com conjunto com a CCInt, a realização de intercâmbios de

pesquisa para alunos e docentes.

Esse conjunto de prioridades deverá consolidar-se por meio de discussões

continuadas entre os membros da CPq e a comunidade da FAUUSP. Sendo que muitas

dessas iniciativas já estão em curso, e deverão permanecer como pauta da nossa gestão.

Entende-se, sobretudo, a importância da FAUUSP na condução dos saberes acadêmicos

realizados no Brasil – e a permanência dessa sua função social essencial deve ser

assegurada pelo aperfeiçoamento da dinâmica interna e externa dos temas e métodos

de pesquisa.

Acreditamos que nossa experiência no campo da pesquisa, que decorre de um

número expressivo de projetos de pesquisas apoiados por agências de fomento

nacionais e internacionais, tanto nos campos da arquitetura e urbanismo quanto no

design,  pode ser útil para a condução das atividades da CPq da FAUUSP.

São Paulo, 25 de novembro de 2022

Prof. Titular  Leandro Medrano (AUH)

(candidato à presidência da CPq)

Profa. Livre Docente  Lara Leite Barbosa (AUP)

(candidata à vice-presidência da CPq)


