
MEMORIAL
O edifício foi concebido como um espaço de intenso convívio, tendo a interculturalidade na 
universidade pública como ponto de partida. Os espaços pedagógicos são fl exíveis, procuram 
se abrir para a diversidade das apropriações humanas e para as mudanças relacionadas ao 
tempo. Não menos importantes, a leitura cuidadosa do contexto, o respeito pelos elementos 
edifi cados preexistentes e a sustentabilidade foram determinantes para sua concepção.

O projeto fundamenta-se numa sequência de operações diretamente relacionadas à inserção 
do edifício na paisagem de São Francisco de Paula:
1. Ocupar a maior projeção permitida pela legislação, de modo a evitar a 
verticalização. O contexto do terreno – vizinho a uma praça com características de mirante, 
muito próximo ao marco visual da igreja e num tecido urbano de gabarito predominantemente 
baixo – ensejou o esforço de se limitar o número de pavimentos.

2. Garantir visuais da igreja a partir do principal eixo de acesso. Para isso, o prisma, 
cuja geometria em planta resulta diretamente do lote e das vias que o tangenciam, teve uma 
de suas arestas seccionada. Essa operação potencializa as visuais da paróquia a partir da rua 
Três de Outubro, compreendida como o principal vetor de acesso ao terreno, derivando da Av. 
Julio de Castilhos.

3. Estabelecer uma relação delicada entre a nova edifi cação e a pré-existência. O 
seccionamento de uma segunda aresta confi gura um afastamento entre as edifi cações; é por 
meio do vazio que se evidencia o respeito pela pré-existência.

4. Organizar as áreas educacionais em torno de um átrio. Essa operação garante 
iluminação natural para a porção central da planta e enriquece as dinâmicas de convívio na vida 
universitária.

Como resultado, o edifício é constituído, sinteticamente, por três elementos: embasamento, 
fresta e anel superior.

O acesso principal se dá em nível pela Rua José Bonifácio. Esse pavimento – compreendido 
como uma fresta envidraçada entre o embasamento e o anel superior – desfruta das 
perspectivas da cidade. Tem o hall principal como catalisador das áreas comuns e como 
acesso às escadas que percorrem o átrio central ascendendo aos pavimentos superiores, que 
concentram as atividades educacionais. 
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A cota 893,50 – nível aproximado da soleira da casa a ser preservada – acomoda o auditório e 
os setores da administração e serviços. Com isso, o acesso a essas áreas pode ocorrer de forma 
independente pela Rua Três de Outubro, oferecendo fl exibilidade na gestão do edifício.

A administração foi disposta junto à divisa leste, no trecho em que o embasamento ‘abraça’ a 
fachada posterior da edifi cação preservada. Tal operação permite integrá-la ao novo edifício de 
maneira franca, justamente pela fachada cuja recomposição está previamente determinada. A 
casa preservada acomoda a sala de apoio universitário: um espaço destinado a mediar múltiplas 
interações entre universidade, campus e cidade.

A articulação do embasamento com o hall principal se dá por meio do Foyer, espaço que adquire 
uma dimensão de uso cotidiano, como lugar de chegada e encontro.

A solução estrutural em concreto moldado in loco parte da articulação cuidadosa de uma 
retícula ortogonal de pilares de aproximadamente 7x7m com a geometria irregular resultante 
do traçado viário e das operações de subtração descritas anteriormente. Essa malha funciona 
como sistema ordenador para a acomodação dos programas em todos os pavimentos. A caixa 
de circulação vertical integra-se a esse sistema como elemento de contraventamento. As 
paredes perimetrais do auditório no nível inferior também se articulam ao sistema de pilares, 
assegurando a continuidade na transmissão das cargas até as fundações.

Sobre as fachadas do anel superior, aplicam-se brises verticais em tijolo maciço armado. 
Tal solução: 1) garante controle da incidência solar direta – elemento crítico na na fachada 
oeste, reiterando o compromisso com o conforto térmico por meio de estratégias passivas; 
2) determina a unidade e integridade na leitura do volume irregular que fl utua sobre o 
embasamento; 3) remete à tradição construtiva local, na qual o tijolo cerâmico foi largamente 
empregado; 4) garante integração visual das salas de aula do anel superior voltadas não apenas 
para o átrio central (olhar para dentro, a universidade) mas a integração com a paisagem (olhar 
para fora, a cidade).

concentram as atividades educacionais. 
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SETOR ÁREA  (m²)
SUBTOTAL ÁREA 

CONSTRUÍDA  (m²)

TOTAL ÁREA 

CONSTRUÍDA (m²)

ÁREA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE 50,35 50,35

ÁREAS COMUNS 1293,00

ADMINISTRATIVO 299,33

EDUCACIONAL 1293,52

SERVIÇO 371,62

CIRCULAÇÕES HORIZONTAIS 268,79

ÍNDICE DE APROVEITAMENTO 2,62 TAXA DE OCUPAÇÃO 80%

NÚMERO DE PAVIMENTOS 4 ALTURA DA EDIFICAÇÃO 13,50m

PROJEÇÃO 1096,15

TERRENO 1367,51

QUADRO DE ÁREAS

3576,61
3526,26

IMPLANTAÇÃO ESCALA 1:1000
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RUA MANOEL VICENTE FERREIRA


