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1. INTRODUÇÃO 
 

Historicamente e anualmente, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Braz Cubas organiza 

sua semana de curso, com a participação intensa do corpo docente e discente, evento que, além de 

privilegiar e divulgar as atividades acadêmicas desenvolvidas durante o ano, proporciona o diálogo 

aberto entre o corpo docente e discente Braz Cubas e a comunidade científica local e regional, 

profissionais da área e interessados afins, debatendo sempre pautas atuais e que contribuem para a 

ampliação do repertório acadêmico e científico dos alunos.  

A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Braz Cubas completa 50 anos de existência em 

2020, sendo um dos primeiros cursos de Arquitetura e Urbanismo do estado de São Paulo e do Brasil. 

Escola fundada na cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo, pelos arquitetos Eduardo Knesse de Melo e 

Eduardo Corona, autor do projeto arquitetônico do Campus 01 – Braz Cubas é considerada a segunda 

escola privada mais antiga do Estado de São Paulo, superada apenas pela Faculdade de Arquitetura 

Mackenzie. 

Um curso tradicional e reconhecido, nacionalmente, que teve em seu corpo docente 

expoentes da arquitetura e do urbanismo que contribuíram com a construção da escola de arquitetura, 

conheça no site www.faubc.com 

 

No momento em que completamos meio século de existência, nos consolidando como um dos 

cursos mais tradicionais e antigos de São Paulo e do Brasil, fomos acometidos por uma pandemia que 

parou o mundo e mudou completamente o modo vida e relações humanas das sociedades, alterando 

o cenário urbano internacional em todos os níveis.  

Esse evento extremo nos permitiu uma reflexão aprofundada sobre a importância dos 

profissionais da área de arquitetura e urbanismo, principalmente, no que refere às questões associadas 

aos espaços públicos e privados das cidades e sua relação com a melhor qualidade de vida e saúde 

pública das pessoas. 

A discussão central da Semana de Arquitetura e Urbanismo será, não apenas as formas que 

os questionamentos assumem e quais suas consequências imediatas, mas como os profissionais da 

área de arquitetura e urbanismo e a comunidade científica poderão contribuir para o “novo normal”, 

http://www.faubc.com/
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produzindo soluções ativas para as diversas situações, tratando não apenas de ações finalísticas, mas 

ações estratégicas de intervenção do espaço urbano, de maneira participativa e consciente - as táticas 

urbanas deverão ser utilizadas para engendrar respostas objetivas, factíveis com a realidade 

apresentada. 

Em razão da existência de pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), nos termos declarados 

pela Organização Mundial da Saúde, bem como o disposto no Decreto nº 64.684/2020, o evento da 

semana de curso será realizado remotamente, por meio das ferramentas da plataforma institucional 

Braz Cubas. 

 

2. SITE FAUBC 
Diante da necessidade de realizarmos uma semana de arquitetura e urbanismo virtualmente, 

organizamos um portal eletrônico, no qual é possível acompanhar toda a programação do evento. 

No portal poderá acessar nas abas: 

• Em home, poderá conhecer mais sobre o tema da semana internacional de arquitetura e 

urbanismo Braz Cubas; 

• Em Palestras, poderá conhecer mais sobre os palestrantes, fazer inscrição e cadastrar-se para 

receber certificados; 

• Em Concurso, poderá conhecer sobre o logo atual da FAUBC, acompanhar o concurso interno 

FAUBC para a criação do logo comemorativo 50anos e conhecer o logo vencedor; 

• Em Exposição Virtual FAUBC 2020, poderá conhecer os melhores trabalhos desenvolvidos nas 

disciplinas do curso, uma forma de integrar os trabalhos desenvolvidos, bem como valorizar os 

trabalhos dos alunos e professores; 

• Em Comissão da Semana, poderá conhecer os membros da comissão de professores e alunos, 

responsáveis pela organização do evento; 

• Em Corpo Docente FAUBC 2020, poderá conhecer o corpo docente atual, bem como conhecer 

alguns dos professores que já passaram pela instituição. 

• Em Memória FAUBC, será possível acompanhar o desenvolvimento de um projeto de iniciação 

científica, que será responsável pelo é resgatar e registrar a história do curso de arquitetura e 

urbanismo da Braz Cubas. 
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3. TEMA DA SEMANA  
 

Semana Internacional de Arquitetura e Urbanismo Braz Cubas - 50FAUBC 

TEMA “URBANISMO TÁTICO”:   

Táticas urbanas| ações estratégicas e formas de intervenção do espaço urbano 

A 50ª Semana da Arquitetura e Urbanismo Braz Cubas, além de abordar o tema da atualidade 

e suas consequências e realidades, marcará os 50 anos do curso e o início de um novo ciclo de reflexões, 

produções técnicas e científicas. 

 

 

PROGRAMAÇÃO GERAL 
 

 

03.11.2020 | Terça-feira: mediadores Prof. Dr. José Francisco Xavier Magalhães e Prof. Msc Júlio Strelec 

 

19h – 19h30:  Abertura do Evento  

▪ Comissão de professores e alunos| 50ª Semana de Arquitetura e Urbanismo de FAUBC 

▪ Lançamento do Concurso do Logotipo Comemorativo 50ª FAUBC 

▪ Lançamento do Portal Eletrônico FAUBC| Semana 50FAUBC | Mostra Virtual FAUBC 2020| 

Memória FAUBC 

 

19h30 – 20h30: Post it Cities' - Usos Transgressores e Transitórios do Espaço Público" com um grupo de   

pesquisadores do mundo todo, exposições em BCN, SP, Santiago, Buenos Aires, Montevideo  

Arquiteto e Urbanistas| Prof. Dr. Pedro Salles| ex-professor FAUBC 

O link para assistir a palestra é: https://www.youtube.com/watch?v=rCDnqenee7I 

20h30 – 20h45: Intervalo 

20h45 – 21h30: Debate -  o link para participar do debate é: 

https://ca.bbcollab.com/guest/8f58539def064400a03e281e46fe5ea1 

21h30 – 21h45: Encerramento e próximas atividades da semana 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rCDnqenee7I
https://ca.bbcollab.com/guest/8f58539def064400a03e281e46fe5ea1
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04.11.2020 |Quarta-feira:  mediador Prof. Msc Erineuda e Prof. Msc Fátima Martins  

 
19h – 19h30:  abertura e informes da Comissão de Alunos | 50ª Semana de Arquitetura e Urbanismo de FAUBC 

19h30 – 20h30: “Cidade, Inovação Tecnológica e Sustentabilidade: Limites e Desafios para o Desenho Urbano”.  

Arquiteto e Urbanista| prof. Dr. Humberto Kzure | ex-professor FAUBC                               

O link para assistir a palestra é: https://www.youtube.com/watch?v=55hFK9lTTic 

20h30 – 20h45: Intervalo 

20h45 – 21h30: Debates - o link para participar do debate é: 

https://ca.bbcollab.com/guest/2d4db7a728fb41c3aef0fbd730daa161 

21h30 – 21h45: Encerramento e próximas atividades da semana 

 

 

 

05.11.2020 | Quinta-feira: mediador Prof. Dr. Elvis José Vieira e Prof. Dra. Eliene Coelho 

  

19h – 19h15:  abertura  

19h15 – 20h: Densificación urbana y verticalidad en México. Reflexiones sobre las políticas actuales y posibles 

escenarios. Arquiteta e Urbanista| prof. Dra. Elizabeth Rivera Borrayo | Universidad de Guadalajara Centro 

Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 

                              O link para assistir a palestra é: https://www.youtube.com/watch?v=qZiVn0vG1ZY 
 

 
20h – 20h45: Cidades participantes Arquiteto e Urbanista| Gustavo Restrepo  Lalinde | Medellín, Colombia 

O link para assistir a palestra é: https://www.youtube.com/watch?v=q_-ZL3TGDhg 
 

20h45 – 20h50: Intervalo 

20h50 – 21h30: Debates: o link para participar do debate é: 

https://ca.bbcollab.com/guest/cc701b1fc7964b87b0e1868c0c8717b7 

21h30 – 21h45: Encerramento e próximas atividades da semana 

https://www.youtube.com/watch?v=55hFK9lTTic
https://ca.bbcollab.com/guest/2d4db7a728fb41c3aef0fbd730daa161
https://www.youtube.com/watch?v=qZiVn0vG1ZY
https://www.youtube.com/watch?v=q_-ZL3TGDhg
https://ca.bbcollab.com/guest/cc701b1fc7964b87b0e1868c0c8717b7
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06.11.2020 |Sexta-feira: 

 

19h – 21h45 | Oficina de Urban Sketch: escala do edifício 

                                Ministrado por Adriano Melo | Folim 

 

o link para participar da Oficina de Urban Sketch: escala do edifício é: 

https://ca.bbcollab.com/guest/ae48356077c74819abbf600986d48997 

 

 

19h – 20h00 | Oficina de Diagramação de Pranchas: Introdução ao tema  

                Ministrado pelo Arquiteto e Urbanista Danilo Bio | ex-aluno da FAUBC 
 

o link para participar da Oficina de Diagramação de Pranchas: Introdução ao tema é: 

https://ca.bbcollab.com/guest/b21f4cb843bb4076b64721637da282e1 

 

 

 

 

07.11.2020 | Sábado  

 

9h – 11h00 |   Oficina de Urban Sketch: escala da cidade 

                Ministrado pelo Arquiteto e Urbanista Homero Moisés | ex-aluno da FAUBC 
o link para participar da Oficina de Urban Sketch: escala da cidade é: 

https://ca.bbcollab.com/guest/f0cc5213d21c43619cb8bbade1e10fd1 

 

 

             14h – 15h00 |   Oficina de Diagramação de Pranchas: atividades práticas 

                                                  Ministrado pelo Arquiteto e Urbanista Danilo Bio | ex-aluno da FAUBC 

o link para participar da Oficina de Diagramação de Pranchas: atividades práticas é: 

https://ca.bbcollab.com/guest/df678f3aa71143e191bf9702f03959a0 

 

 

 

09.11.2020 | Segunda-feira  

 

19h – 21h45 | Abertura e palestra do Congresso Internacional Acadêmico Braz Cubas - CIABC 

 

 

16.12.2020 

o Premiação do Concurso Logotipo 
o Premiação da Mostra Virtual FAUBC | 2020 

https://ca.bbcollab.com/guest/ae48356077c74819abbf600986d48997
https://ca.bbcollab.com/guest/b21f4cb843bb4076b64721637da282e1
https://ca.bbcollab.com/guest/f0cc5213d21c43619cb8bbade1e10fd1
https://ca.bbcollab.com/guest/df678f3aa71143e191bf9702f03959a0

