
REQUERIMENTO

São Paulo, 09 de dezembro 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: Tatiana Sakurai

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

Telefone: 11 97692-6404

E-mail: tsakurai@usp.br

2) Candidato(a) a VICE-PRESIDENTE:

Nome completo: Gustavo Orlando Fudaba Curcio

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

Telefone: 11 99654-3535

E-mail: curcio@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



Carta pública à comunidade acadêmica da FAUUSP

São Paulo, 06 de dezembro de 2022

Ref.: Programa de Gestão à Candidatura à Comissão de Graduação - CG, 2022-2024
Chapa: Profa. Dra. Tatiana Sakurai (Candidata à Presidência) e Prof. Dr. Gustavo Orlando Fudaba
Curcio (Candidato à Vice-Presidência)

Prezados colegas docentes, discentes e servidores da FAUUSP,

Diante do processo de renovação das Comissões Estatutárias desta Faculdade em
dezembro de 2022, com sua eleição pela Congregação, apresentamos nossa candidatura à
Comissão de Graduação (CG) para a comunidade da FAUUSP e os princípios básicos que devem
nortear as formas de trabalho e conduta.

Estes foram construídos a partir de nossa experiência de atuação nos colegiados desta
unidade, bem como o trabalho como docentes nos cursos de graduação em Arquitetura e
Urbanismo e em Design, em diálogo com a comunidade da FAUUSP composta por docentes,
funcionários e estudantes.

Pressupostos
- Trabalhar em colaboração com a comunidade acadêmica da FAUUSP na organização de

instâncias de diálogo efetivo entre estudantes, funcionários e professores,
compreendendo as atividades da Comissão de Graduação como parte indissociável das
ações das demais Comissões da FAUUSP, da Congregação e da Direção e, assim,
participando dos esforços de construção coletiva;

- Atuar proximamente às CoC-AU e CoC-Design nos processos de organização das
atividades de ensino, bem como na promoção de instâncias de debate;

- Dar continuidade às ações e políticas da gestão anterior;
- Reforçar as iniciativas em curso que direcionam a FAUUSP como espaço universitário

livre, diverso e aberto ao diálogo.

Linhas de ação
1. Apoiar as iniciativas de ingresso que promovam e assegurem a diversidade social e

cultural nas profissões de arquiteto, urbanista e designer formados na FAUUSP,
entendidas como conquistas educacionais na direção de tornar a faculdade mais
inclusiva, diversa e capilarizada nacionalmente;

2. Incentivar iniciativas que visem a permanência dos estudantes dos cursos de
Arquitetura e Urbanismo e de Design;

3. Promover ações para o cumprimento dos créditos aula e trabalho necessários para a
conclusão dos cursos de graduação no prazo ideal;



4. Estabelecer políticas e práticas acadêmicas a partir da compreensão das especificidades
dos dois cursos da FAUUSP e das necessidades dos estudantes para o seu
desenvolvimento intelectual e profissional;

5. Compreender as intersecções entre as matrizes curriculares dos dois cursos visando a
otimização das atividades docentes diante do quadro reduzido de professores;

6. Promover o ensino de qualidade na graduação com propostas didáticas criativas que
reconheçam as múltiplas formas de ensino-aprendizagem;

7. Promover iniciativas interdepartamentais a partir de experiências didático-pedagógicas
inter e transdisciplinares, visando fortalecer a unidade institucional e otimizando o
potencial das relações entre as mais diversas áreas do conhecimento dos
departamentos da FAUUSP;

8. Dar suporte à CoC-AU no desenvolvimento do PPP do curso de Arquitetura e Urbanismo
no que se refere a:
● Adequação do PPP às demandas emergentes e consolidadas do setor e da

sociedade;
● Otimização do tempo de estudo, dedicação às disciplinas e melhor equilíbrio da

distribuição da carga-horária;
● Promover reflexões críticas sobre as formas de avaliação, métodos e objetivos;
● Compreender as dificuldades de atuação dos funcionários e docentes diante do

quadro reduzido e das novas demandas;
● Repensar a matriz curricular de acordo com o novo perfil discente da FAUUSP;
● Estudar o PPP do curso de Design já implementado, promover leitura crítica

sobre a experiência e contribuir para a discussão da nova matriz de Arquitetura e
Urbanismo;

● Discutir ações de integração entre os cursos de Arquitetura e Urbanismo e de
Design.

Cordialmente,

____________________________________________
Prof. Dra. Tatiana Sakurai
Candidata à Presidência da CG

____________________________________________
Prof. Dr. Gustavo Orlando Fudaba Curcio (suplente)
Candidato à Vice-Presidência da CG


