
Nas fachadas, a grelha e subgrelha do projeto aparecem 
marcadas, delimitando o tamanho dos painéis de 

fechamento

Esses painéis são esquadrias envidraçadas do piso ao teto, 
buscando uma ampla conexão visual do ambiente interno 
com o externo, além do maior aproveitamento possível 
da iluminação natural, que pode ser escassa em dias de 
inverno, já que são mais curtos e com bastante neblina. 
Essas esquadrias possuem grandes janelas operáveis, que 
oferecem acesso ao ar fresco quando conveniente. Na 
barra, painéis de madeira móveis, por fora do vidro, fazem 
o controle da incidência solar, já na torre, utilizou-se painéis 

de chapa metálica branca, visualmente mais leves.

O projeto utilizou materiais locais e os manteve próximos ao 
seu estado natural, sem acabamento. Inclusive o concreto 
armado da estrutura, que foi explorado na sua estética 

aparente.

A materialidade da pedra e da madeira se conectam 
ao contexto através de um sentido de familiaridade e 
regionalidade. Ao mesmo tempo, são empregadas numa 
linguagem contemporânea, e no, conjunto, se propõem a 
criar novos sentidos e significados para o local, conectados 

ao mundo moderno que vivemos no presente.

Nas coberturas e terraço foram propostos pisos drenantes 
e telhados verdes, capazes de acumular água da chuva para 
reaproveitamento. Para um uso mais eficiente da energia 
elétrica, propomos o uso de lâmpadas LED e sensores de 

presença.

painéis de abrir
de madeira

painéis de correr
de chapa metálica

Quinto pavimento: 
 
45 - Sala de apoio 
46 - Sala de bolsistas 
47 - Sala de pós-graduação 
48 - Diretório Acadêmico 
49 - Terraço 
50 - Cantina 
51 - Sanitário Masculino 
52 - Sanitário Feminino

Sexto Pavimento: 
 
53 - Hall administrativo 
54 - Sala de direção regional 
55 - Sala coordenação 
56 - Gabinete docentes 
57 - Secretaria e almoxarifado 
58 - Sala de reunião 
59 - Sanitários 
60 - Copa de apoio

6° pavimento (escala 1:250)

5° pavimento (escala 1:250)

planta de cobertura

Cobertura: 
 
61 - Laje técnica


