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SECRETARIA DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO

Circular nº 11/2020/ PPG/FAU /FAU

Em 15 de junho de 2020.

Para: Corpo discente do PPG-FAU/UnB
Assunto: Preenchimento de ques onários ins tucionais e par cipação em grupos de trabalho e
comissões permanentes
Caros discentes do PPG-FAU,
O programa de pós-graduação, conforme relatado na reunião discente em 09 de junho de
2020, está executando a nova reestruturação do PPG-FAU com ações de autoavaliação e planejamento
interno desde outubro de 2019. Gostaríamos de convidar a todos os alunos a par ciparem de forma mais
efe va das discussões e ações internas deste planejamento.
Paralelamente, o Comitê de Coordenação das Ações de Recuperação (CCAR) foi criado por
meio do Ato da Reitoria nº 0557/2020, visando ao enfrentamento dos efeitos da pandemia de Covid-19
nas a vidades administra vas e acadêmicas da UnB. No âmbito da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, o Ato da Direção 11/2020, cons tuiu o Conselho da FAU a criação de subcomitês temá cos a
saber: (i) de Ensino, (ii) de Infraestrutura e Serviços, (iii) de Comunicação e (iv) de Apoio Discente.
Diante do exposto, gostaríamos de convidar os membros do corpo estudan l do PPG-FAU a
par ciparem da seguinte forma:

1. Preencher detalhadamente os questionários indicados a seguir: um externo, relativo à
UnB; e outro interno, com dados mais específicos do PPG-FAU;
Link ques onário UNB: h ps://ques onarios.unb.br/
Link ques onário PPG-FAU DISCENTE: h ps://forms.gle/RFVpsSn7XK8Hfpg67
2. Integrar os grupos de trabalho, os comitês, de forma a fomentar o debate e es mular
discussões e planejamento das ações de retomada das a vidades estudan s da FAU/UnB, como também
colaborar nas comissões permanentes de autoavaliação e planejamento do PPG.
Para tanto, pedimos aos interessados que encaminhem as suas manifestações de interesse
contendo (i) nome, (ii) matrícula, (iii) endereço eletrônico e (iv) telefone para o e-mail (ppg-fau@unb.br),
até quarta-feira, dia 17/06/2020, impreterivelmente.
Muito cordialmente,
A coordenação.

Documento assinado eletronicamente por Luciana Saboia Fonseca Cruz, Coordenador(a) do
Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, em 16/06/2020, às 16:08,
https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6000679&infra_sistema=…

1/2

16/06/2020

SEI/UnB - 5358466 - Circular

conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 5358466 e
o código CRC 3799A7EB.
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