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As plantas baixas se desenvolvem a partir 
do núcleo de circulação vertical, que está 
localizado na intersecção entre a torre e barra. 
As salas vão se distribuindo ao longo do hall e 
dos corredores, que recebem alargamentos 
em pontos estratégicos para gerar espaços de 
estar, convivência e descompressão. 
O objetivo das circulações generosas é 
proporcionar, desde o espaço público no 
térreo, percursos interessantes, incentivando 
as caminhadas.
A escolha por trabalhar com uma tipologia 
volumétrica de torre e barra permitiu que a 
altura da edificação fosse menor na esquina, 
fazendo uma transição mais suave de altura 
entre ela e as edificações do entorno, que 
são mais baixas. Ainda, permitiu a criação 
de um terraço sobre a barra, conectado com 
o pavimento que abriga cantina e diretório 
acadêmico, locais mais descontraídos, que 
poderão usufruir de uma segunda praça, esta 
elevada.
A base dos volumes é marcada, revestida em 
pedra, como se aflorasse do solo, fazendo 
referência às fundações e muros de pedra 
das edificações históricas locais, incluindo a 
existente no lote.

Em um volume simples acomodado na 
topografia natural do terreno, está a 
biblioteca. Ela ocupa o nível da rua em um 
gesto simbólico: o de democratizar o acesso 
ao acervo produzido pelo conhecimento que 
se dispõe no mundo e do mundo. Porém, um 
conhecimento produzido horizontalmente. 
O conhecimento que não é unívoco, mas 
que dialoga com as pessoas, usuárias finais 
desse conhecimento. A biblioteca, também 
aberta ao público externo, é o convite para 
adentrar nesse universo de oportunidades 
e conexões que a universidade pode e deve 
promover.
Para potencializar a presença da 
comunidade no espaço da universidade e 
em tempo integral, propõe-se um pequeno 
café ocupando a edificação histórica pré-
existente, mais um pequeno anexo para 
abrigar sanitário e algumas mesas extras. 
Isso proporciona ao público geral, que 
tem acesso livre à biblioteca e ao café, 
vivenciar a arquitetura contemporânea e 
histórica convivendo de forma respeitosa 
e harmoniosa, incentivando a comunidade 
a olhar para o patrimônio edificado de toda 
a cidade como uma potencialidade. No 
espaço gerado entre a entre a biblioteca 
e a pré-existência previu-se um acesso 
controlado de veículos de serviço, em 
horários específicos. Esse acesso se dá uma 
por uma rua/praça compartilhada, que , na 
maior parte do tempo, será usada como 
extensão do café e estar externo.
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Subsolo: 
1 - Hall serviço 
2 - Apoio infraestrutura 
3 - Copa e apoio funcionários 
4 - Área de apoio 
5 - Depósito de mobiliário e equipamentos 
6 - Reservatórios inferiores 
7 - Vestiários e sanitários 
8 - Circulação vertical 
9 - Depósito de manutenção 
10 - DML 
11 - Abrigo de resíduos sólidos urbanos 
12 - Abrigo de resíduos químicos laboratoriais 
13 - Cafeteria 
14 - Biblioteca 
15 - Sala multiuso
16- Brinquedoteca

 
Térreo:  
 
14 - Sala multiuso 
15 - Biblioteca 
16- Brinquedoteca 
17 - Antecâmara hall 
18 - Hall principal
19 - Laboratório de apoio  
20 - Laboratório física/química 
21 - Sanitário masculino 
22- Sanitário feminino

Segundo Pavimento: 
 
23 - Foyer 
24 - Auditório 
25 - Apoio auditório 
26 - Sala de lógica e TI 
27 - Sanitário masculino 
28 - Sanitário feminino 
29 - Sala de reunião
30 - Laboratório Informática 

planta de subsolo (escala 1:500)


