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MEMO.CG-005/FAU/2019

São Paulo, 21 de março de 2019

Senhora Diretora,

Em observância ao Artigo 25, inciso Vll do Reg/mento da f'H(./USP,

encaminhámos para aprovação na egrégia Congregação da FAU critérios

para realização do Processo de Transferência Externa 2018-2019,
destinado à abertura de 02 (duas) vagas no curso de Arquitetura e

Urbanismo, conforme informado no MEMO.CG-o04/FAU/2019, após
realização do processo de Transferência Interna.

Ressaltamos que edital contendo critérios para preenchimento de tais vagas

encontra-se anexo, aprovado pela Comissão de Graduação em reunião de
20 de março de 2019.

Após aprovação pela Congregação, solicitamos à Assistência Acadêmica

encaminhar a presente documentação à Pró-Reitoria de Graduação.

Atenciosamente,

Prof. D .ntânio JorgeLu
Preàidentig''d issão de Graduação

USP

Profa. Dra. Ana Lucia Duarte Lanna
Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP
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Edital CGFAU NO O1/20lg
FACULDADE DE ARQuITETURA E URBANISMO - USP

Critérios para Transferência Externa 2018-2019

«agas para a transferência de estudantes de
graduação de outras instituições de Ensino
Superior para a FAUUSP - Curso de Arquitetura e
Urbanismo

1)

A Comissão de Graduação da FAUUSP comunica que esta Faculdade
oferecerá 02 (duas) vagas para serem preenchidas pela transferência de
estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo.

Para a inscrição, o interessado deverá estar matriculado no curso de
Arquitetura e Urbanismo, deve ter concluído o lo semestre do curso e não
poderá estar cursando os dois últimos semestres, conforme prevê o
Regimento Geral da USP (Artigos 77 e 78). Caso o candidato não atenda às
condicionantes acima. não será permitida sua inscrição.

2)

O exame será dividido em duas fases: a Pré-seleção, de caráter geral, a
cargo da FUVEST e a Seleção, com base em conteúdos específicos, sob
responsabilidade da FAU.

A la etapa, de Pré-Seleção, consistirá em uma prova com conteúdo das
disciplinas: Língua Portuguesa, Inglês e Conhecimentos sobre Cultura
GontenTporâneat a 2a--etapas de Seleçãoi consistirá de 3'(três provas
específicas, baseadas nos conteúdos descritos nos programas das disciplinas
da FAUUSP, conforme segue:

Eleva..l (peso 2) Fundamentos de Projeto (englobando os conteúdos da

disciplina "n(./P0608 - Fur?lamentos de P/oyefo") que tem como objetivo

. Fornecer ao aluno fundamentos conceituais e metodológicos, que
possibilitem a criação de um embasaménto teórico-prático, necessário
ao desenvolvimento de trabalhos de projeto, nos diferentes níveis de
abordagem das áreas de conhecimento desenvolvidas no
Departamento de Projeto, ou seja, da arquítetura do edifício, do

básico

Ü 2



e nulo

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

Rua do Lago. 876 Cidade Unixrersitária - 05508.080 - Butantã - São Paulo - SP - Brasil
www.fau.usp.br p fau@usp.br a Caixa Postal: 72003 (05339.005)
+55 ll 3091.4796/3091.4797

planejamento físico e territorial, do paisagismo nas suas escala
urbana e ambiental, do desenho industrial e da programação visual

Breve..2 (peso 1) Fundamentos de Historia da Arquitetura e
Urbanismo (englobando os conteúdos das disciplinas ",4C/F/0.250 - F//star/a e

Teorias da Arquitetura 1" e "AUH0308 - História da Arte 1") que \em como
objetivos básicos:

© Introdução ao estudo da História da Arquítetura. O estudo da História
na formação do arquiteto e do urbanista. Definições de Arquitetura.
Análise e crítica das obras de arquítetura. Questões de método no
estudo da História da Arquitetura Pré-Moderna. Arquitetura e
Antropologia: arquitetura primitiva. arquitetura vernácula, arquitetura
erudita. Arquitetura das primeiras civilizações da Antígüidade
Arquitetura da Antiguidade Clássica. Formação e consolidação dos
classicismos que antecederam o Renascimento. Arquitetura paleocristã
e bizantina. A arquitetura românica e a sociedade medieval. A
arquitetura muçulmana no Mediterí-âneo e na Península Ibérica. As
arquiteturas manuelina em Portugal e isabelína em Espanha. A
arquitetura gótica e os ideais religiosos e políticos.

Enfocar o estudo da história das realizações artísticas no mundo
moderno em relação à produção industrial, focalizando o
desenvolvimento da expressão artística a partir da ética realista,
abrangendo os antecedentes românticos, em particular a visualidade
impressionista e o rompimento do espaço representativo, desde os
movimentos de vanguarda. a partir do cubismo até as tendências mais
recentes como a presença da arte conceptual ou efêmera e o retorno
da pintura na década de 80.

.''''\

Prova..3 (peso 1) Fundamentos de Tecnologia da Arquitetura
(englobando os conteúdos das disciplinas ",4t/70.282 - Construção do Ed//7é/o

1" e 'AUT0510 - Geometria aplicada à produção arquitetõnica") que \em
como objetivos básicos:

e Desenvolver a percepção da natureza enquanto fonte, suporte e
cenário oara a transformação do esDaco da arqutetura e do
urbanismo, introduzindo, parcialmente. o conhecimento dos materiais
de construção mais usuais no Brasil, a começar por aqueles que são
utilizados êm seu estado mais natural;

e Desenvolver a metodologia do uso da linguagem gráfica como modo
de ordenar plasticamente o espaço, visando ao preparo para a
linguagem arquitetânica. Estudar a organização tridimensional do
espaço e os meios gráficos criados para representa-lo. Oferecer
treinamento específico na habilidade de desenhar
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3) !:QCN: ! PATAS PE PRQV

As provas específicas de 2a fase do procesÉ'o de Transferência Externa 2018-
2019 serão realizadas nos seguintes dias e horários, nas dependências da
FAUUSP:

Prova 1 - Fundamentos de Projeto:

Dia 02/09/lg - 2a feira, das 14h às 18h;

Prova 2 - Fundamentos de Tecnologia da Arquitetura
Dia 03/09/lg - 3a feira, das 14h às 18h;

Prova 3 - Fundamentos de História da Arquitetura e Urbanismo
Dia 04/09/lg - 4a feira. das 14h às 18h.

4) NO'rAS MÍNIMAS PF APBQVAÇÃQ:

- Em cada prova: 3,0 (três) inteiros;
- Média final, com os devidos pesos: 5,0 (cinco) inteiros

Qbservacão imoortante: Caso o aluno obtenha nota inferior a 3.0 (três
inteiros) em qualquer uma das provas, estará automaticamente eliminado
do processo.

5) CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Em caso de empate, na média final das provas, serão utilizados os seguintes
critérios de desempate. pela ordem:,''''''\

1. Aluno USP (conforme Art. 78, $2o do Regimento Geral da USP);

2. Candidato com maior carga horária íntegralizada no curso de origem;
3. O aluno mais velho.

6) D!](yLGACÃO DOS RESULTADOS

O resultado será divulgado no día OI de outubro de 2019. devendo os
alunos manifestar o aceite de vaga, nos dias 14 e 15 de outubro, na Seção
de Alunos da FAUUSP(Serviço de Graduação), das 14 às 18 horas.

Os alunos aprovados estarão sujeitos à adaptação curricular em relação ao
currículo do curso de Arquitetura e Urbanismo. Não se garante, portanto,
que o aluno ingresse no mesmo ano que estava cursando na Faculdade de
origem .

Ressaltamos que não haverá vista de provas da 2a fase do processo
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7)

lápis ou lapiseira, caneta esferográfica azul ou preta;
lápis B2 ou lapiseira com grafite 2B a 6B;
lápis de cor (mínimo 12 cores);
apontador de lápis;
tesoura e estilete;
cartão (duplex, por exemplo 20x30cm) para ser usado
para corte com estilete;
jogo de esquadros 30'/45'(20 cm, no mínimo);
régua milímetrada(20 cm, no mínimo);
opcional: régua paralela ou régua "T";
fita adesiva transparente;
cola bastão( ou similar que não seja a base de água).

como base

r''-

8)

As provas versarão sobre os conteúdos de algumas disciplinas do I' ano do
curso de Arquitetura e Urbanismo:

Fundamentos de Projeto: Para embasamento teórico, consultar
programa da disciplina "4UP0608 - f:andamentos de Pro/el-o";

Fundamentos de Tecnologia da Arquitetura: Para embasamento
teórico, consultar programa das disciplinas ",4(./70.282 - Construção do
Edifício 1" e "AUT0510 - Geometria aplicada à produção
arquitetõnica",

Fundamentos de História da Arquitetura: Para embasamento
teórico, consultar programa das disciplinas ".4UÉ/0.250 - H/slór/a e
Teorias da Arquitetura 1" e "AUH0308 - História da Arte I".


