
RESUMO DA PROPOSTA 

 Edifício projetado em estrutura de concreto armado, com utilização de lajes mistas, 
em EPS e do tipo Bubbledeck, mais leves e que permitem maiores vãos, fundamentais para 
reduzir os custos com as ferragens, paredes com 20cm em alvenaria “deitada”, permitindo 
maior isolamento térmico e acústico, além das coberturas impermeabilizadas com tubos de 
queda direcionados ao reservatório de reaproveitamento. Apresenta também dois acessos 
aos usuários: o principal, voltado para a nova praça, e um secundário, pela lateral da 
edificação, obtido pelo desnível natural do lote e consequente afloramento do 1º subsolo, 
diretamente ao Auditório e a Biblioteca. 

 Com intuito em agregar e contribuir com as qualidades da educação superior, 
primordiais para o desenvolvimento intelectual e econômico do país, das atividades culturais 
e de lazer da região, igualmente importantes, apresentamos um projeto contemporâneo 
que mantém as características históricas do Município, mesclando os elementos de fachada 
replicados pelos frisos horizontais, similares a edificação existente no lote, com as 
esquadrias de alumínio em sistema "pele de vidro" e as estruturas revestidas em aço. Sua 
disposição e características construtivas permitem a permeabilidade visual em diversos 
campos de visada, tanto internos como no entorno público, de maneira a se integrar ao 
espaço urbano com o mínimo de interferência. Cabe ressaltar a aplicação de vidros com 
baixa refletividade e leve opacidade, com os vãos de acesso e posterior "protegidos" por 
avanços da edificação, para que permitam a transparência visual, a eficiência energética e 
mínima interferência ambiental, principalmente relacionada as aves da região. 

 Em razão do alto índice pluviométrico, todas as janelas móveis possuem aberturas do 
tipo basculante, permitindo a constante circulação do ar nas áreas internas do edifício e, 
consequentemente, minimizando a necessidade do uso de sistemas elétricos para o 
condicionamento microclimático. 

 Ainda, todas as áreas de circulação dos halls, salas, laboratórios e secretaria 
apresentam a Praça Capitão Pedro da Silva Chaves e a Igreja da Matriz como "pano de 
fundo", além da principal Avenida do Município, no sentido oposto. Tais elementos, 
somados as baixas taxa de ocupação do lote (62,6%) e altura da edificação (24,7m totais e 
eficazes 17,7m até a laje da cobertura) e a preservação de ambas as Araucárias, atuam 
efetivamente nos objetivos da nova unidade. 

 São reforçados pelas facilidades de manutenção, com utilização de coluna hidráulica 
que atende a 90% da edificação, pelo sistema estrutural adotado, pelo acesso às atividades 
oferecidas, incluindo a Brinquedoteca e a Cantina, o reaproveitamento das águas pluviais, 
além da especial atenção ao corpo docente e administrativo da unidade, conforme 
detalhado no "Partido Arquitetônico" da Prancha 1/4 do Projeto Preliminar. 

 Por fim, possui previsões para inclusão de novo subsolo, caso exigido maior 
quantitativo de vagas, e futura ampliação da unidade, com 550m² na cobertura, atualmente 
disponível para atividades momentâneas e de contemplação. 


