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APRESENTAÇÃO
A Unifesp Zona Leste é resultado não apenas da ação do governo federal e da
Unifesp, mas sobretudo da mobilização de movimentos sociais para a instalação de
universidades públicas.
Atualmente, a Unifesp Zona Leste abriga o Instituto das Cidades e dispõe de um
primeiro edifício reformado (com salas de aula, laboratório de informática, biblioteca, salas para docentes e de grupos de pesquisa, administração e secretaria) e um
corpo docente formado por 15 professores doutores, concursados em regime de
Dedicação Exclusiva. Desde 2018, é oferecido o curso de Pós-Graduação Latu Senso
Cidades, Planejamento Urbano e Participação Popular, que está em sua segunda
turma. A partir deste ano de 2020, o campus oferece dois cursos de graduação: Licenciatura e Bacharelado em Geografia.
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Localização do campus Zona Leste na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP)
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BACHARELADO E LICENCIATURA EM GEOGRAFIA
O Bacharelado e a Licenciatura em Geografia foram definidos como cursos
precursores da Unifesp Zona Leste para a ampliação e potencialização de diálogo e
ações com a sociedade civil, com o Estado e com as organizações sociais, políticas e
econômicas em múltiplas escalas para o fortalecimento da indissociabilidade entre
ensino-pesquisa-extensão.
O curso tem como foco a dinâmica contemporânea da urbanização da sociedade
e do território, com ênfase nos estudos geográficos da cidade, objetivando realizar
pesquisas de ponta que contribuam para a avanço do conhecimento e formação de
profissionais capazes de atuar na construção compartilhada de proposições políticas
que objetivem melhorar as condições de vida da maioria da população.
Vale ainda destacar que a escolha do curso de Geografia na Unifesp é resultado
de uma confluência entre a luta histórica dos movimentos sociais por educação da
creche à pós-graduação na zona leste, lugar de moradia da classe trabalhadora na
metrópole, hoje com mais de 4,5 milhões de habitantes, muito embora com apenas
2% de vagas no ensino superior público, e da iniciativa da Unifesp de instalar seus
novos campi em regiões periféricas e vulneráveis da macro-metrópole, de forma
dialogada com os movimentos sociais e especialistas nacionais e internacionais,
contextualizada e socialmente referenciada.
A Unifesp Zona Leste ainda permite que várias camadas históricas do lugar, de
uso e ocupação da gleba permaneçam de algum modo ativos, física e pedagogicamente. São elas: a Área de Preservação Permanente - APP de cerca de 25 mil m2, com
mata nativa e duas nascentes e córregos afluentes do Rio Jacu; o primeiro uso antrópico da gleba como chácara de família de imigrantes japoneses, produtora de horti-fruti e integrante do cinturão verde leste de São Paulo; sua conversão em área
industrial no final dos anos 1970 com a instalação da Metalúrgica Gazarra, uma das
principais fábricas da Zona Leste e importante lugar de memória operária; e, por fim,
sua transformação em Campus Universitário, uma mini-cidade em diálogo com esses
patrimônios materiais e imateriais, ambientais e construídos.
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A REFORMA DO EDIFÍCIO PADRE TICÃO
O projeto de arquitetura para a reforma e a readequação do Edifício Padre Ticão
vem sendo desenvolvida a partir da reflexão da importância do espaço como um
processo pedagógico, destinados à ampliação de espaços para os recentes cursos em
Bacharelado e em Licenciatura em Geografia e futura expansão de atividades acadêmicas e novas graduações da Unifesp Zona Leste.
A intervenção arquitetônica neste galpão se estrutura em três ações:
1. Em sua área central, um “teatro aberto” destinado a eventos acadêmicos, culturais
e sociais que se abre para as áreas externas e para a sociedade;
2. Em um dos lados, biblioteca, salas de aula, laboratórios e espaços pedagógicos;
3. No outro lado, volumes que abrigam atividades especificas de secretarias e auditórios.
FICHA TÉCNICA:
Área do galpão: 3500m²
Previsão orçamentária:
Etapa 1 (2021): R$ 3 milhões
Etapa 2 (2022): R$ 3 milhões.
Total: R$ 6 milhões

1

CAMPUS ZONA LESTE - INSTITUTO DAS CIDADES

planta - pavimento térreo

6

1

2
7

4

3

5

1 - Auditório
2- Anfiteatro
3- Secretaria Acadêmica
4- Biblioteca
5- Centro de Memória
6- Laboratório de informática
7- Sala multiuso
0 1 5m
5

N

CAMPUS ZONA LESTE - INSTITUTO DAS CIDADES

planta - pavimento superior

4
4
1
2
4

3

4

3

4

1 - Auditório
2- Anfiteatro
3- Laboratórios
4- Salas de aula
0 1 5m

6

N

CAMPUS ZONA LESTE - INSTITUTO DAS CIDADES

cortes
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FICHA TÉCNICA DO PROJETO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA
André B. Caram
EQUIPE TÉCNICA PRÓ-PLAN
Alex de Carvalho Matos
Alex de Oliveira Sartori
Guilherme Adamo
Ricardo Moreno
PROJETO EXECUTIVO
PJJ Malucelli
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