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Histórico


 

Duplo Diploma França-Bélgica


 
Constituição da Comissão: 
–

 

Comissão da EPUSP: Henrique Lindenberg
 

Neto 
(Departamento de Engenharia de Estruturas e Fundações -

 coordenador); Francisco F. Cardoso (Departamento de 
Engenharia de Construção Civil -

 
secretário); Kikuo

 
Tamada

 e Luis César de Souza Pinto (Departamento de Engenharia 
Hidráulica e Sanitária); José

 
Alberto Quintanilha

 
e Liedi

 Legi
 

Bariani
 

Bernucci
 

(Departamento de Engenharia de 
Transportes); Rafael Magalhães Laurindo (representante 
discente).



Histórico

–

 

Comissão da FAU: Siegbert
 

Zanettini
 

(Departamento de 
Projeto -

 
coordenador); Francisco Segnini

 
Jr. (Departamento 

de Tecnologia da Arquitetura –
 

secretário); Paulo Bruna 
(Departamento de História da Arquitetura e Estética do 
Projeto); Heliana

 
Comin

 
Vargas (Departamento de Projeto); 

Katia
 

C. Zanelatto, Larissa
 

C. De Rosso
 

e Tatiana Abramovicz 
(representantes discentes).


 

Proposta Básica – Outubro 2003


 

Proposta Final – Janeiro 2004



Histórico


 

“Trata-se de um trabalho de aproximação 
entre as duas unidades, a fim de 
proporcionar uma formação ampliada a uma 
parcela dos arquitetos e urbanistas e dos 
engenheiros civis que virão a nelas se 
formar.”


 

Intercâmbio entre as duas unidades.



A Eng. Civil e a Arquitetura


 

Escolas separadas há mais de 50 anos.


 
Necessidade de um salto qualitativo dos 
profissionais através de uma formação 
mais ampla.


 

Expansão dos limites de cada curso.


 

Programa piloto.



Estrutura do Programa







Duração do Programa


 

Alunos de ambas as instituições 
deverão cursar 2 anos, em período 
integral,

 
na unidade de destino, 

perfazendo, no mínimo,
 

7 anos de 
graduação.


 

Em qualquer momento o aluno 
poderá

 
desistir do curso e voltar para 

a sua unidade de origem.



Conteúdo do Programa


 

Escolha das disciplinas para os alunos da FAU 
na EPUSP, visando um aprofundamento de:
– Ciências da engenharia e questões tecnológicas;

– Processos construtivos ;

– Infra-estrutura urbana e regional;

– Logística;

– Meio ambiente;

– Gestão de projetos, de empreendimentos e da 
obra.



Conteúdo do Programa


 

Escolha das disciplinas para os alunos da 
EPUSP na FAU, fornecendo uma visão 
abrangente de:
– Projeto de edificações; 

– Planejamento urbano e regional; 

– Planejamento paisagístico;

– Historia da arte, da arquitetura e do urbanismo;

– Representação gráfica;

– Conforto ambiental.



Créditos obrigatórios e optativos



 
Alunos da FAU na EPUSP:

– Total  de 112 créditos mínimos = 28 créditos/semestre


 

78 créditos obrigatórios


 

34 créditos optativos (mín)



 
Alunos da EPUSP na FAU

– Total de 122 créditos mínimos = 30,5 créditos/semestre


 

87 créditos obrigatórios


 

35 créditos optativos (mín)



 

Na FAU todas as disciplinas serão consideradas optativas.


 

Na POLI estas deverão ser escolhidas dentre um “menu” pré- 
estabelecido. 



Tutoria


 

Será constituída por professores das

duas unidades.


 

Orientar o encaminhamento do curso 

de acordo com o objetivo de cada 
aluno.



Número de vagas


 

Serão aceitos até 20 alunos de cada 

unidade, submetidos a um  processo 

de seleção.


 

As vagas deverão ser revistas a cada 

ano.



Requisitos para ingresso



Ingresso


 

Para alunos da FAU
– Deverá ter cursado no mínimo 90% dos 

créditos correspondentes até o 7º semestre 
ideal.

– Não será permitido o ingresso de alunos 
matriculados no TFG.

– Deverá ter sido aprovado em todas as 
disciplinas obrigatórias da grade básica, até 
o final do 6º semestre.



Ingresso


 

Para alunos da EPUSP
– Deverá ter concluído o sexto semestre e ter 

sido aprovado em todas as disciplinas dos 2 
primeiros anos.

– Para a primeira seleção (2005) serão aceitos 
alunos com até duas reprovações.



Processo seletivo


 

Para alunos da FAU
– Classificação de acordo com a média ponderada que 

considera todas as disciplinas cursadas com ou sem 
reprovação (média “suja”).


 

Para alunos da POLI
– Média ponderada calculada de acordo com as regras de 

transferência interna.
– Haverá uma única prova de habilidades específicas cujo 

programa é o mesmo da Fuvest: Geometria, Linguagem 
Arquitetônica 1 e Linguagem Arquitetônica 2.



Ingressantes em 2004



Início em 2004


 

Sem a aprovação em todas as instâncias 
universitárias – sem oficialização.


 

O aluno aprovado assumirá por sua conta e 
risco a possibilidade do Programa não ser 
aprovado. Nesse caso,ele retornará para sua 
unidade de origem com as matérias cursadas 
e concluídas na outra unidade incluídas no seu 
histórico escolar, concluindo normalmente o 
curso.



Particularidades


 

Número reduzido de vagas. 


 
Processo seletivo mais flexibilizado

– Alunos EPUSP: 2 dependências até 2005, sendo que 

o aluno se responsabilizará por se enquadrar nos 

processos  de seleção para 2005 .

– Alunos FAU: Os alunos matriculados no TFG no 

1º semestre de 2004 poderão participar do Programa 
contanto que retifiquem a matrícula do TFG.



Programação



 
11/02 – Palestra informativa



 
11, 12 e 13/02 - inscrições

– Alunos EPUSP: Secretaria  da COD-CIVIL ( PEF )
– Alunos FAU: Seção de alunos



 
16/02 - Prova de habilidades específicas (alunos 
EPUSP apenas) 

– 9:00 às 13:00 horas, na FAU



 
18/02 - Divulgação dos resultados nos locais de 
inscrição



 
Início de março - Alunos selecionados deverão fazer 
retificação de matrícula  
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