Edital CGFAU N° 01/2020
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO - USP
Critérios para Transferência Externa 2020-2021

Vagas para a transferência de estudantes de
graduação de outras instituições de Ensino
Superior para a FAUUSP – Curso de Design.

1) ABERTURA E INSCRIÇÃO:
A Comissão de Graduação da FAUUSP comunica que esta Faculdade
oferecerá 01 (uma) vaga para ser preenchida pela transferência de
estudantes do curso de Design.
Para a inscrição, o interessado deverá estar matriculado no curso de Design,
deve ter concluído o 1° 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) PROCESSO DE SELEÇÃO:
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 1ª etapa, de Pré-Seleção, consistirá em uma prova com conteúdo das
disciplinas: Língua Portuguesa, Inglês e Conhecimentos sobre Cultura
Contemporânea; a 2ª etapa, de Seleção, consistirá de 3 (três) provas
específicas, baseadas nos conteúdos descritos nos programas das disciplinas
da FAUUSP, conforme segue:
Prova 1 (peso 2) Fundamentos de Projeto (englobando os conteúdos
das disciplinas “AUP2318 - Linguagens Visuais” e “AUP2422 - Fundamentos
do Projeto: Experimentação e Materialidade”).
Prova 2 (peso 1) Fundamentos de História do Design (englobando o
conteúdo da disciplina “AUH2806 - História do Design I”).
Prova 3 (peso 1) Fundamentos de Tecnologia do Design (englobando o
conteúdo da disciplina “AUT2518 - Materiais e Processos de Produção I”).
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3) LOCAL E DATAS DE PROVA:
As provas específicas de 2ª etapa do processo de Transferência Externa
2019-2020 serão realizadas nos seguintes dias e horários, nas dependências
da FAUUSP:


Prova 1 – Fundamentos de Projeto:
Dia 22/02/2021 – 2ª feira, das 14h às 18h;



Prova 2 – Fundamentos de História do Design:
Dia 23/02/2021 – 3ª feira, das 14h às 18h;



Prova 3 – Fundamentos de Tecnologia do Design:
Dia 24/02/2021 – 4ª feira, das 14h às 18h.

4) NOTAS MÍNIMAS DE APROVAÇÃO:



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

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

(ver no site da Fuvest, link edital transferência externa)
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 integralizada no curso de origem;
3. O aluno mais velho.

6) DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:
O resultado será divulgado no dia 05 de março de 2021, devendo o(a)
aluno(a) manifestar o aceite de vaga, nos dias 08 e 10 de março, 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 Design. 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 etapa do processo.
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7) MATERIAL DE USO NAS PROVAS:












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 como base
para corte com estilete;
jogo de esquadros 30°/45°(20 cm, no mínimo);
régua milimetrada (20 cm, no mínimo);
opcional: régua paralela ou régua “T”;
fita adesiva transparente e fita crepe;
cola bastão (ou similar que não seja a base de água).

8) BIBLIOGRAFIA DE APOIO PARA AS PROVAS:
As provas versarão sobre os conteúdos de algumas disciplinas do 1° ano do
curso de Design:
-

“AUP2318 - Linguagens Visuais”
“AUP2422 - Fundamentos do Projeto: Experimentação e Materialidade”
“AUH2806 - História do Design I”
“AUT2518 - Materiais e Processos de Produção I”

Programas disponíveis em:

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=16&codcur=161
00&codhab=4&tipo=N
Aprovado pela Comissão de Graduação em 18.03.2020
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