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A ACPUR, atualmente, está organizada em três linhas de pesquisa:
economia, sociedade e território, políticas públicas urbanas, urbanismo e
planejamento, contando com 23 orientadores. No dia 27 de agosto foi realizada
mesa-redonda da área, visando a uma avaliação da mesma, enfocada,
principalmente, sobre sua identidade e suas condições didáticas, de forma a
nortear seu aperfeiçoamento e evolução, no contexto da pós-graduação da
FAUUSP.
As discussões se orientaram para estabelecer uma base sobre questões
críticas que envolvem a identidade da área: seu perfil, sua demanda, sua
didática, as linhas de pesquisa, e o próprio processo para sua avaliação.
No desenvolvimento dos trabalhos, ficou explicitado que o perfil da área não
é fruto de voluntarismos, mas vem sendo construindo historicamente.
A área tem três campos básicos de atuação, sendo dois deles os objetos
principais de pesquisa: a produção do território; e a ação do Estado sobre o
território; e o terceiro campo é a produção do conhecimento.
A ênfase didática da área tem sido o ensino da crítica e não o ensino do
como fazer, o que condiciona sua demanda. De qualquer forma, é necessário
conhecer o perfil dos alunos, para caracterizar melhor aquela demanda e para
orientar a política do ensino perante as duas tendências que se observam,
atualmente, naquele perfil: o acadêmico e o profissionalizante.
Às pesquisas não bastam ter um professor responsável, mas precisam se
integrar em uma política mais ampla, a ser formulada na área e também na pós, a
apresentar estrutura de suporte adequada, com a vinculação de alunos tanto da
pós como da graduação, capaz de obter, sistematicamente, financiamentos e
bolsas de estudo. É importante que aquela política também considere os
trabalhos e pesquisas dos laboratórios atuais da FAU.
O processo de avaliação que a área deve manter, permanentemente, tem de
ter, como referência, os critérios que vêm sendo utilizados pela USP e pela Capes.
Aí se inserem, entre outros, as produções dos orientadores e alunos, a integração
das linhas de pesquisa com os projetos de pesquisa, o tempo de formação dos
alunos.
Posteriormente, a ACPUR disponibilizará documento com o conjunto de
manifestações apresentadas durante a mesa-redonda, extremamente ricas e
oportunas.
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