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APRENDER, UM ATO SOCIAL
 
a proposta urbana busca reconhecer o potencial do existente, qualificar 
e ativar os espaços abertos da cidade gerando um sistema de praças 
públicas interligadas que possam acolher atividades educativas de forma 
orgânica e heterogênea pondo em pauta reflexões sobre os espaços de 
aprendizagem.

assim, em conjunto com o edifício, o espaço público torna-se elemento 
imprescindível à proposta com a configuração de uma nova praça: a praça 
da universidade. 

o reconhecimento das relações urbanas e da topografia particular do 
terreno possibilita a configuração de uma plataforma, um amplo espaço 
de interface entre os usos propostos e a cidade.

a esplanada proporciona a extensão do espaço público conectando o 
edifício com a praça capitão pedro da silva chaves que, por sua vez, 
conecta-se ao largo em frente à igreja. os patamares da praça, com os 
característicos muros de pedra, transformam-se em um anfiteatro que 
podem acomodar, com o edifício como fundo, um espaço para projeções. 

nessa articulação de espaços urbanos também é proposta a qualificação 
da praça do anfiteatro ‘nossas raízes’ de forma a propor a utilização desta 
área como uma aula aberta da própria universidade. 

o tratamento da rua josé bonifácio com arborização e mobiliário busca 
incentivar o uso cotidiano deste espaço como prolongamento da 
esplanada e qualificar o centro da cidade com um espaço público flexível 
que possibilite múltiplos usos e apropriações. 
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UM EDIFÍCIO PÚBLICO,
INFRAESTRUTURA PARA A CIDADE

a conexão proposta do edifício com a avenida júlio de castilhos aparece 
como uma possibilidade de atravessamento do quarteirão e de 
permeabilidade do programa público. 

o nível base, com acesso ao auditório, em conjunto o espaço cultural 
proposto na preexistência configura uma praça interna, um jardim - 
sombreado pela araucária - um espaço de descanso e de encontro para 
os alunos e para a comunidade. 

através deste nível base semienterrado, o edifício mantém uma relação 
com a altura dos telhados das edificações históricas existentes e 
possibilita o acesso à universidade por ambas as ruas que conformam o 
lote, ampliando o caráter público da edificação. 

nesse sentido, como premissa da proposta está a possibilidade de uso 
dos equipamentos pela comunidade reforçando o vínculo da universidade 
com a cidade e destacando a importância de programas como auditório e 
espaços multiuso, assim como espaços que possam ser disponibilizados 
para todos os moradores de são chico como o laboratório de informática, 
a brinquedoteca e a biblioteca, com internet gratuita por exemplo, 
possibilitando amplo acesso da população ao conhecimento e à informação.

ESCALA EQUIPAMENTOS

ESCALA DA CIDADE

ESCALA DO TERRITÓRIO
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7 . FACHADA NOROESTE   |   8 . CORTE LONGITUDINAL   |   9 . CORTE TRANSVERSAL   |   10 . O EDIFÍCIO, AS PRAÇAS E A CIDADE   |   11 - 12 . ESPAÇOS PÚBLICOS   |   13 - 16 . A PRAÇA DA UNIVERSIDADE EM QUATRO MOMENTOS: FEIRA, AULA ABERTA, EVENTO, FESTIVAL

1 . AV. JÚLIO DE CASTILHOS
2 . PRAÇA DA UNIVERSIDADE
3 . PRAÇA CAPITÃO PEDRO DA SILVA CHAVES 
4 . PRAÇA DO ANFITEATRO
5 . RUA JOSÉ BONIFÁCIO
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ESCALA MONUMENTAL


