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Etapas do projeto:

Set-Nov 2014
desenvolvimento da proposta geral de reforma do ed. Arco
04/12/2014 - aprovação pela Congregação do proposta geral da reforma

Jan-Mar 2015
desenvolvimento da proposta de alocação dos espaços de pesquisa
Dez14/Jan15 – envio pelos departamentos das planilhas com dados dos grupos de pesquisa
Jan-Mar – tabulação preliminar, entrevistas e desenvolvimento da proposta
19/03/2015 – apresentação da proposta à comissão de espaços19/03/2015 – apresentação da proposta à comissão de espaços

Ago-Nov 2015
retomada pela Congregação da proposta de alocação de espaços; ajustes e “fechamento” da alocação
27/08 – Congregação extraordinária para definição dos critérios de distribuição
03/09 – aprovação pela Congregação das prioridades de alocação, com base em propostas enviadas pelos 
departamentos: 1. espaços de uso comum/ interdepartamentais; 2. espaços essenciais ao funcionamento dos 
cursos/ exigências MEC; 3. espaços de pesquisa departamentais. Aprovação da alocação dos espaços de uso 
comum e da suplementação de salas para defesas.
17/09 – aprovação pela Congregação extraordinária da indicação das salas de defesa suplementares e definição 
dos critérios de alocação dos espaços essenciais dos cursos/ exigências MEC
22/09 – apresentação às chefias e coordenações de propostas para o bloco de gestão
01/10 – aprovação pela  Congregação dos espaços essenciais dos cursos e exigências MEC; aprovação dos 
critérios de rateio dos espaços de pesquisa departamentais: igualdade de área entre os departamentos 
proporcionalmente à quantidade de professores de cada um
23/10 – apresentação às chefias da proposta de setorização dos gabinetes por departamento23/10 – apresentação às chefias da proposta de setorização dos gabinetes por departamento
05/11 – aprovação pela Congregação da distribuição dos gabinetes e espaços de pesquisa departamentais

Nov/15 –definição pelos departamentos sobre conformação desejada para os gabinetes de 05 subdivisíveis em 
03+02

10/12/2015 - aprovação pela Congregação da proposta de alocação transitória de espaços do P. Novo (reocupação do Campus) até 
entrega do ed. Arco
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Ajuste gabinetes - Abril 2017
Para alocação seis novos professores

Ajuste indicação de espaço do mini-estúdio de Web rádio e TV
Cf. Congregação de Out 2016



Mapas das Salas
Jun/2017
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Ed. Arco



Ed. Arco

Depto. Letras
gabinetes, pesquisa e chefia cf. congregação de 05 Nov 2015



Ed. Arco

Depto. C. Sociais
gabinetes, pesquisa e chefia cf. congregação de 05 Nov 2015



Ed. Arco

Depto. História
gabinetes, pesquisa e chefia cf. congregação de 05 Nov 2015



Ed. Arco

Depto. Filosofia
gabinetes, pesquisa e chefia cf. congregação de 05 Nov 2015



Ed. Arco

Depto. Educação
gabinetes, pesquisa e chefia cf. congregação de 05 Nov 2015



Ed. Arco

Depto. História da Arte
gabinetes, pesquisa e chefia cf. apresentação ao departamento em 31/03/2015 e 
congregação de 05 Nov 2015



Ed. Arco

Áreas administrativas, auditório, salas de reunião, áreas técnicas



Ed. Arco



Ed. Principal
3º, 2º e 1º pavimentos



salas de pesquisa departamentais
cf. congregação de 05 Nov 2015

Ed. Principal
3º, 2º e 1º pavimentos



Ed. Principal
3º, 2º e 1º pavimentos

salas de aula



Ed. Principal
3º, 2º e 1º pavimentos

salas de pesquisa EFLCH, exigência 
MEC e interdepartamentais; salas de 
defesa; lab. Informática e biblioteca
cf. congregações de  2015; ajuste da sala web 
rádio e TV cf. Congregação de Out 2016; Web 
TV -> 318, 319 e salas de defesa 318, 319 -> 
301, 302



Ed. Principal
3º, 2º e 1º pavimentos



Térreo e subsolo
Ed. Principal



Térreo e subsolo
Ed. Principal

salas de pesquisa departamentais
cf. congregação de 05 Nov 2015



Térreo e subsolo
Ed. Principal

apoio - auditório, refeitório, livraria; 
divisão de materiais, áreas técnicas 
e de terceiros



Térreo e subsolo
Ed. Principal



Distribuição das mesas

Critérios:

1. As mesas já patrimoniadas para um departamento permanecem no departamento
2. A distribuição das demais disponibilizadas se dá proporcionalmente à quantidade faltante em cada 

departamento
3. Atendimento a questões de lay-out3. Atendimento a questões de lay-out

● Mesas de 120cm para os gabinetes em que eram previstas conforme lay-out
● Padronização de marcas/ modelos nas salas e setores



Distribuição das mesas

hachuradas em cor: mesas que já eram patrimoniadas dos departamentos

Inclui tanto as distribuídas inicialmente conforme programação da Secretaria dos Departamentos 
quanto outras localizadas em salas do P. Principal após a mudança dos setores administrativos e 
identificadas como pertencentes ao patrimônio dos departamentos



Distribuição das mesas

hachuradas em cor: mesas que já eram patrimoniadas dos departamentos
hachuradas em cinza: mesas redistribuídas do administrativo, novas, doação da Receita

Obs.: no depto. de H da Arte, distribuídos gaveteiros doados pela Receita



Distribuição das mesas



Nota:
após a apresentação à Congregação foram feitos os seguintes ajustes neste documento, neste mesmo dia de 03/08:
●complementação dos eventos elencados no slide #02 - etapas do projeto
●Inclusão do slide #16;
●desdobramento de um ícone em dois, no slide #09, diferenciando a pesquisa interdepartamental das salas de defesa, e ajustes conforme nos slides #10 a 
#27


