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AMBIENTAL:
O uso de Brises laminares, em chapa perfurada, contribui para proteção solar 
sem impedir a permeabilidade visual dos ambiente internos. As Rampas do 
edifício na fachada Norte também cria uma proteção para essa fachada. Sistema 
de captação de águas pluviais e energias solares, também devem ser previstas 
na cobertura do efício.

ESTRUTURA:
O uso da modularidade na estrutura do edifício, contribui para um melhor 
aproveitamento dos espaços, facilitando também a sua exequibilidade. A 
estrutura de pilares vigas e lajes é composta por concreto. O fechamento da 
fachada do corpo do edifício é em vidro com perfil de alumínio.
A
CESSOS E SETORIZAÇÃO:
Por ser um edifício vertical, além dos elevadores, o uso de rampa se torna uma 
alternativa eficaz e inclusiva para o alto fluxo de pessoas. Além das rampas, 
atendendo ao código de obras, o edifício possui escadas enclausuradas, 
elevador de emergência.
O acesso ao auditório, acontece pela “praça coberta” possibilitando que 
eventos aconteçam em horários distintos da universidade.

ESQUEMA DO CONCEITO:
Nosso gesto projetual para valorizar essa edificação, foi elevar o edifício em 
toda esquina, para que conseguíssemos conectar “Rua” com “Praça” com 
“Edificação Histórica”.
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 O núcleo de circulação e serviços, foram 
previstas áreas técnicas, banheiros 
generosos e sala para equipamento de 
ar-condicionado de fácil acesso para 
manutenção em todos os andares.  As 
rampas da circulação vertical possuem 
inclinação de 8%, atendendo as normas de 
acessibilidade e também trazendo conforto 
para o alto fluxo de alunos que transitam 
verticalmente. 

Cada pavimento, conta com espaço multiuso 
e de convivência generoso, com áreas onde 
alunos ou docentes, possam utilizar entre 
aulas, gerando conectividade e promovendo 
encontro, ou até mesmo espaços para 
descontração e descompressão. Nota-se a 
importância desses espaços, quando 
observamos que o sistema de ensino hibrido, 
principalmente em universidade, tem se sido 
cada vez mais adotado. 

O sistema construtivo é composto por um 
número reduzido de elementos. Sendo 
composta com pilares, vigas e lajes em 
concreto. Sua estrutura parte de um grid 
simples, que modulariza o sistema 
construtivo, o que permite, a um só tempo, 
que sua volumetria se mostre leve na fachada 
e que sua construção seja rápida e 
econômica.  

O fechamento da fachada é composto por duas 
camadas, a interna com caixilhos de alumínio e 
vidro, o que permite uma conexão com o entorno, 
trazendo grande luminosidade para os ambientes 
internos. E a camada a externa pelos brises 
perfurados, que protegem e filtram a incidência 
solar, principalmente nas fachadas noroeste, 
onde acontece a maior incidência. Internamente, 
divisórias internas de dry-wall e vidro.


