
 

 

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

[         ] Comissão de Graduação (CG) 

[         ] Comissão de Pós-Graduação (CPG) 

[    x   ] Comissão de Pesquisa (CPq) 

[         ] Comissão de Cultura e Extensão Universitária (CCEx) 

[         ] Comissão de Inclusão e Pertencimento (CIP) 

 

 
REQUERIMENTO 

 
São Paulo, 24 de novembro 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: ROBERTA CONSENTINO KRONKA MÜLFARTH 

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

Telefone: 11 3091 4571 

E-mail:  rkronka@usp.br 

2) Candidato(a) a VICE-PRESIDENTE: 

Nome completo: CLICE DE TOLEDO SANJAR MAZZILLI 

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

Telefone: 11 3091 4548 

E-mail: clice@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 

 
___________________________________  __        ____________________________ 
ROBERTA C. KRONKA MULFARTH    CLICE T. SANJAR MAZZILLI 
 
Ao 
Prof. Dr. Eugenio Fernandes Queiroga 
Diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo | FAUUSP 
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PROGRAMA DE GESTÃO 

Comissão de Pesquisa – CPq FAU 

 

Apresentamos a nossa candidatura para o biênio 2023-2025 por entendermos a 

importância de enfrentarmos os desafios impostos para a pesquisa na contribuição do 

conhecimento científico na área da Arquitetura, Urbanismo e Design, principalmente junto 

às universidades públicas. 

Os inúmeros desafios apresentados nos últimos anos, não só com a Pandemia 

COVID 2019, a conjuntura política e principalmente as demandas apresentadas pela 

sociedade, faz com que novos desenhos precisem ser delineados, para a realização de 

pesquisa, não só quanto a especificidades inerentes a alguns campos do conhecimento, 

como também articule grandes áreas do conhecimento, reforçando a importância da 

abordagem transdisciplinar no enfrentamento de problemas de escalas regionais e até 

globais. As Ciências Humanas Aplicadas possuem um papel fundamental neste momento 

e em particular os cursos de Arquitetura e Urbanismo e Design, por serem protagonistas 

de pesquisas em áreas de vital importância para a nossa sociedade na atualidade. 

Partimos do princípio que a FAUUSP possui os requisitos necessários para continuar 

a sua contribuição, conforme feito há décadas, reforçando não só a cultura científica, como 

também a produção, com toda a sua diversidade como característica principal, difusão 

pública de conhecimento científico na área de Arquitetura, Urbanismo e Design, que é 

imprescindível para o enfrentamento das realidades brasileiras e suas vulnerabilidades.  

Tendo como pressuposto a importância de reforçar o papel da universidade na 

interlocução com os problemas enfrentados pela nossa sociedade, esta chapa pretende 

não só dar continuidade às iniciativas que foram construídas nestes últimos anos e que 

trouxeram visíveis avanços no nosso papel, como também entende que, quando 

necessário deva aprimorar as iniciativas que se consolidaram nos biênios anteriores, com 

especial atenção ao biênio 2020-2022. 
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Entendemos que esta Comissão deva fornecer meios para fortalecer e intensificar 

a contribuição científica da FAUUSP, não somente nas áreas convencionais e especificas 

que já vêm ocorrendo há décadas, mas também em todas as interações inter e 

transdisciplinares tanto atuais como futuras.  

Assim, tendo como base estes princípios, propomos para a Comissão da Pesquisa 

da FAUUSP: 

• Continuidade e aprimoramento da plataforma FAU ABERTA que permite um 

"estado da arte" da pesquisa científica realizada na FAUUSP hoje – atualizando os 

esforços realizados no final dos anos 1990 e em 2008 com a publicação "A FAU 

pesquisa nos seus 60 anos" – facultando assim uma melhor compreensão e difusão 

pública do "quadro da pesquisa" que realizamos atualmente, no início da terceira 

década do século XXI; 

• Continuidade da atualização dos conteúdos referentes às atividades de pesquisa na 

FAU disponíveis no Website institucional, assim como a integração ativa do FAU 

ABERTA nesse espaço institucional; 

• Inclusão da representação discente para graduação na Comissão de Pesquisa, 

dando continuidade às tratativas que se iniciaram na gestão 2020/2022. 

Atualmente, segundo o Regimento da FAU, a Comissão de Pesquisa - Artigo 30 – é 

constituída por: um docente do AUH; um docente do AUT; dois docentes do AUP; 

um docente indicado pela Congregação, eleito entre seus membros e um 

representante discente do curso de pós-graduação. 

• A retomada da iniciativa DIÁLOGOS CPq com o intuito de estimular o diálogo 

interno e externo sobre temas pertinentes à formação e à atividade de pesquisa 

científica, aproximando assim a comunidade externa ao cotidiano, aos temas, às 

trajetórias e aos variados esforços de pesquisa já realizados e em andamento na 

FAU; 

• Continuidade do incentivo à Iniciação Científica e às atividades de diálogo, 

intercâmbio e difusão dessa produção de pesquisa tendo como principal instância 

http://143.107.17.8:3000/
http://143.107.17.8:3000/
http://143.107.17.8:3000/
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o SIICUSP, pretendendo, contundo, ampliar esse horizonte a outros encontros 

brasileiros e estrangeiros, especialmente os latino-americanos;  

• Incentivo à pré-Iniciação científica e às atividades de diálogo intercâmbio e difusão 

dessa produção de pesquisa. 

• Continuidade ao estímulo e a valorização das iniciativas de pesquisa que se 

dediquem a levantamentos, inventários, análises e interpretações dos materiais 

originais públicos sob a guarda da FAUUSP o que pode intensificar as atividades de 

investigação científica em parceria com o Serviço Técnico de Biblioteca, com o 

Laboratório de Modelos e Ensaios (LAME), Canteiro Experimental e FABLAB-SP, 

com o CESAD, com o FotoVideoFAU, com a Seção Técnica de Produção Editorial 

(LPG) e com o Atelier de Escultura e Pesquisa da Forma Caetano Fraccaroli; 

 

• Apoio, reconhecimento, valorização e difusão das atividades de pesquisa que se 

realizam no âmbito das disciplinas de graduação – obrigatórias e optativas. 

Reforçando as primeiras oportunidades de contato com a pesquisa científica.  

 

Entendemos que a continuidade bem como a implantação das metas aqui expostas 

pressupõe um diálogo intenso e contínuo com toda a comunidade FAU, seus órgãos 

colegiados, chefias de departamentos e diretoria, além de outros canais que aproximem a 

comunidade (docente, discente e técnico administrativa) visando não só as sugestões de 

novas ações, bem como viabilização de metas alinhadas as demandas da nossa 

comunidade. 

Também não podemos deixar de mencionar que todo o compromisso aqui 

apresentado neste programa é importante observar que as metas aqui expostas neste 

programa se apoiam no trabalho e dedicação da Comissão de Pesquisa. 

 

ROBERTA CONSENTINO KRONKA MÜFARTH – AUT  
CLICE DE TOLEDO SANJAR MAZZILLI - AUP 
 


