
c. setor pedagógico e laboratorial: cota 340
ocupa o primeiro piso de modo a favorecer o acesso 
de estudantes e professores. O pavimento é composto
por cinco laboratórios, herbário, sala multiuso, sala 
para bolsistas, sala de estudos de pós graduação
e torre de circulação e banheiros.
d. setor pedagógico, aulas e preleção: cota 680
situado no segundo pavimento encerra dez salas
de aula e torre com serviços de apoio.
e. setor administrativo e apoio estudantil: cota 1020
funcionam atividades relacionadas ao apoio estudantil,
sala de professores, secretaria, biblioteca e demais 
serviços complementares.

CONCEITO

O partido adotado para esta proposta se fundamenta
na observação rigorosa aos aspectos condicionantes 
do terreno, da legislação e  das necessidades 
programáticas estabelecidas pelo edital.

1. Terreno; o lugar e suas características: 
a. preservação dos elementos naturais e construídos
existentes (construção histórica e araucárias);
b. planimetria inalterada;
c. altimetria sofrerá pequena intervenção de modo
a abrigar um pavimento semi enterrado (cota -300).
2. Legislação; ocupação:
a. volumetria resultante dos índices urbanísticos, 
afastamentos, taxa de ocupação de 73% e indice de
aproveitamento de3,21. 

3. Programa de Necessidades:

As necessidades programáticas foram distribuidas por
quatro macro setores a partir da utilização de matrizes
de correspondências e proximidades entre setores 
e ambientes:

a. setor de serviços na cota -300 
em pavimento semi enterrado abrigando garagens 
para 10 veículos, cantina voltada ao jardim, centro 
acadêmico (ocupando a antiga edificação), oficinas 
de manutenção, monitoria, segurança, zeladoria e 
depósito de resíduos e central de gases;
b. setor cultural e coletivo: cota 000
no paviemento térreo, nivelado com a Rua José
Bonifácio, comporta o auditório, foyer, cabines 
multimídia, brinquedoteca, acolhimento, pátio coberto,
salão multiuso, banheiros dml e torre de circulação 
vertical.

Áreas estimativas:

Setor Serviços Cota -300:
999,20m2

Setor Cultural Cota  000:
948,75m2

Setor Pedagógico Laboratorial  Cota +340:
817,90m2

Setor Pedagógico Aulas Cota +680:
817,90m2

Setor Administrativo Cota +1020:
817,90m2

Área Total:
4.401,65m2

Índice de Aproveitamento: 
3,21

Número de Pavimentos: 
05 (cinco)

Taxa de Ocupação:
73,06%

Altura da Edificação: 
13,60m  

IMPLANTAÇÃO  1:1000

SKYLINE  1:1000

VISTA DA ESQUINA RUA JOSÉ BONIFÁCIO COM RUA 3 DE OUTUBRO
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