
RESUMO DA PROPOSTA: Baseamos nossa proposta na construtibilidade, na versatilidade 
funcional, na habitabilidade, na sustentabilidade, na acessibilidade, na segurança e na 
economia da construção. Buscamos uma linguagem formal contemporânea, que reflita as 
funções e hierarquias programáticas e, ao mesmo tempo, instigue a integração da pessoa 
comum ao ambiente cultural da unidade. São Chico necessita de espaços culturais e não 
possui áreas abrigadas de grandes dimensões que possam receber públicos mais amplos em 
dias de tempo adverso, que são comuns. Em nossa proposta, além de cumprir suas funções 
pedagógicas, de Centro Universitário, o edifício atuará como um verdadeiro Centro Cultural. 

O acesso principal se dá na esquina da José Bonifácio com a Três de Outubro. O Hall 
Principal dá acesso imediato aos espaços de uso extensivo à comunidade – Biblioteca, 
Brinquedoteca, Auditório e Cantina - de forma integrada. Os volumes destes ambientes 
projetam-se ao exterior do pavimento térreo, de forma convidativa às pessoas em geral, em 
linguagem diferenciada, lúdica e até divertida, desfazendo o senso comum de hermetismo de 
uma instituição de ensino superior. No centro da edificação há um vazio que possibilita a 
compreensão visual de todos os pavimentos pelo usuário e, ao mesmo tempo, oferece 
iluminação e ventilação naturais permanentes a todo o conjunto através de um grande domo 
na cobertura. A circulação vertical se dá por elevadores panorâmicos no vazio e pela escadaria 
à prova de fumaça, ambos situados em pontos estratégicos para acesso e saída otimizados. 

O trecho da José Bonifácio exclusivo para pedestres visa a integração da comunidade à 
vida universitária e do edifício à paisagem. Previmos a utilização do palco do Auditório para 
espetáculos ao ar livre, através de sua inversão, possibilitada pela existência de fechamentos 
removíveis em seu fundo, na fachada do edifício. No espaço externo, previu-se um largo para 
acumulação de público em frente ao palco. Mesas na rua, com possibilidade de atendimento 
pela Cantina, e um chimarródromo externo, com fogo de chão, completam os equipamentos 
oferecidos ao público, além de jardins, bancos e arborizações integrados à praça lindeira. 

O térreo da Três de Outubro dispõe de um acesso de serviço, com previsão de vagas para 
veículos da direção, de autoridades visitantes, de manutenção e de descarga de suprimentos, 
e vaga para PNE. Neste térreo, estão localizados os Laboratórios de Físico-Química e de Apoio, 
áreas de serviço, sob o vazio um jardim central contemplativo, e um bicicletário. A edificação 
pré-existente, a ser preservada, está destinada ao Diretório Acadêmico, podendo ser utilizada 
de forma independente e menos impactante à unidade. 

Os 2o, 3o e 4o pavimentos têm planta flexível, com subdivisão interna por paredes 
divisórias leves e/ou vidro, permitindo fáceis readequações de layout nos setores 
administrativos e educacionais. O 5o e último pavimento é destinado a espaços multiuso, com 
visual panorâmico de 360o para a cidade, que poderá ser utilizado para eventos especiais, 
como aulas magnas, coquetéis, exposições ou vernissages. Sua utilização poderá ser integral 
ou subdividida, com terraços externos dotados de cobertura vegetal. 

Em cada pavimento há sanitários para ambos os sexos, sanitário para pessoas com 
necessidades especiais (PNE), copas, DMLs e salas para ar-condicionado. Onde há salas de 
aulas, previu-se escaninhos e vestiários para alunos e professores. 

Foram adotadas medidas de controle natural das condições ambientais, sem dependência 
exclusiva do ar-condicionado, como fatores de sombra nas fachadas leste e oeste, coberturas 
verdes, panos de vidros duplos nas fachadas, ventilação cruzada e isolamentos térmicos. 

Estruturalmente, o conceito é de uma edificação modulada, que permita a 
industrialização dos elementos construtivos, visando a construtibilidade, a economia, a 
disponibilidade de materiais, a rapidez na construção e o uso da mão-de-obra disponível na 
região.  


