
ESTRUTURA

Buscando liberar o térreo para um acesso mais livre e generoso, bem como possibilitar nos andares tipo espaços

institucionais com uma conformação diversa, o edifício se apoia basicamente em apenas 4 pilares centrais – com

dimensões de 0,80m x 3,60m cada – suportando as lajes nervuradas de todos os pavimentos – com 0,50m de espessura.

Na porção interior do conjunto o vão livre chega a até 10,0m de comprimento, abrigando os eixos de circulações verticais,

circulações horizontais e átrio, enquanto que na porção perimetral o balaço de 6,5m recebe os diversos espaços solicitados.

A determinação pelo concreto parte do pressuposto de entender a importância que a materialidade construtiva desse

composto tem na arquitetura, através de sua expressão tectônica. Optamos por essa escolha no sentido de fomentar

também o uso de mão de obra local, assim como viabilizar a construção por se tratar de um método mais econômico e

simplificado, se considerarmos as circunstâncias.

CIRCULAÇÕES

As circulações contam com um traçado muito bem definido, uma que vez que nos pavimentos de conexão com as ruas, o

acolhimento é feito de forma gradativa, onde o desenho de piso trata-se de uma continuidade da praça, sendo uma

extensão do percurso da cidade. O controle é feito através de grandes painéis pivotantes, que cerram no momento de não

funcionamento do edifício. Na dinâmica interna, o par de circulações verticais atende a demanda dos bombeiros para gerar

a segurança necessária em caso de incêndios. As distâncias a serem percorridas são confortáveis, e a configuração das

escadas respeita o desenho necessário para a fuga, proporcionando tranquilidade em um momento caótico. Na proposta

evidenciada, um desses eixos apresenta um traço mais lúdico (não enclausurado), uma vez que entendemos que apenas o

outro par cumpre com a função exigida, porém, caso seja julgado necessário é perfeitamente possível reverter a respectiva

necessidade. As circulações horizontais acontecem de forma natural, entre as colunas verticais – no vazio central – visando

promover a convívio entre as pessoas que ali permanecerem ou passarem. O percurso dos funcionários se alinha também

com os espaços de serviços, gerando maior comodidade no exercício das tarefas e privacidade nos momentos de descanso.

AMBIENTAÇÃO

Internamente buscamos dar uma ambientação adequada que contribuísse para o bem estar e eficiência das atividades

desejadas, liberando os espaços pragmáticos para um uso livre e flexível. Tratamos de forma cuidadosa o vazio central,

instigando os percursos e encontros, visadas diretas e inusitadas, cheios e vazios com efeitos de luz e sombra. Tratamos a

questão de acessibilidade sob uma ótica única, a qual o design universal faz parte de todo um processo de projeto inclusivo

– não restritivas apenas àqueles em situação de mobilidade reduzida, mas sim a todos os usuários do conjunto. As

dimensões e decisões atendem a todos os públicos de forma democrática, visando gerar uma experiência justa e igualitária.

PLÁSTICA

A proposta tem uma presença marcante na paisagem atual da cidade, apresentando uma leitura clara e emocionante de

dois volumes significativos: 1 – Grande bloco de 24m x 28m x 20m que dispõem os cinco pavimentos de uso

acadêmico/administrativo, envelopado por uma chapa metálica microperfurada. Tal adoção configura leveza à massa

construída, mitigando o impacto no cenário e promovendo uma relação mais amigável com a escala altimétrica das

edificações do entorno, sobretudo com a casa protegida. Além disso, tal envoltória proporciona permeabilidade visual, que

além de filtrar a radiação solar, permite uma conectividade satisfatória entre dentro e fora; 2 – Polígono com diagonais

anguladas revestido de chapa metálica opaca preta fosca, afim de marcar a base da edificação e compor o conjunto.
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Perspectiva do observador, na espalhada de acesso ao pavimento 1º subsolo. Observa-se o Diretório Acadêmico à direita, 

situado na casa preservada, e o conjunto da Universidade à frente. 


