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1. Histórico

Antes de pertencer à Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (EFLCH) da UNIFESP, o endereço da

Estrada do Caminho Velho, 333, bairro dos Pimentas, pertencia à municipalidade de Guarulhos, tendo abrigado 

diferentes órgãos municipais e uma central de abastecimento de  horti-fruti-granjeiros1.

Nos anos 2000 a Prefeitura de Guarulhos desenvolveu projeto de instalação no local do “Centro Municipal 

de Educação dos Pimentas” (CMEP), Escola Técnica, prevendo-se para tanto: a reforma do galpão principal da 

Central de Abastecimento, a ser convertido em local para laboratórios e incubadoras; a reconfiguração geral do 

acesso, incluindo a demolição da antiga zeladoria e portaria; a construção de um Teatro; a construção, na mesma 

implantação de edificação preexistente para tanto demolida, de um bloco linear de “oficinas”. Foram executados o

Teatro e o bloco linear de “oficinas”, com dois andares. ( prancha 01)

No primeiro semestre de 2007 entrou em funcionamento no local a recém-criada Escola de Filosofia, Letras

e Ciências Humanas (EFLCH) da UNIFESP, tendo como edifício principal o bloco linear previsto e construído 

inicialmente para “oficinas” da referida Escola Técnica, que não chegou a entrar em funcionamento. Neste 

edifício, de cerca de 4.000m2, conhecido como “edifício Arco”, funcionaram, mediante pequenas e sucessivas 

reformas, as secretarias, salas de aula, gabinetes de professores, biblioteca e outros.

O Teatro veio a ser construído em 2006, já durante a instalação da Unifesp no local. Pertencendo à Unifesp,

mantém-se vinculado à programação da rede de Centros Municipais para a qual originalmente fora previsto, 

recebendo programações tanto da própria Unifesp quanto da Prefeitura.

Em 2012, em atendimento emergencial à contínua expansão de vagas, foi construído o chamado “edifício 

anexo”. Em concreto pré-moldado, com 710m2 de área construída em três andares, oferecia 5 salas de 108m2 

cada, sendo 4 salas de aula e um laboratório de informática. Incluiu-se na obra uma ligação entre os segundos 

andares do Edifício Anexo e do Edifício Arco por passarela metálica não prevista inicialmente em projeto e que se

encontra fora de norma em especial quanto à declividade.

Áreas administrativas foram abrigadas em mezanino existente no antigo galpão do Centro de 

Abastecimento e posteriormente na edificação existente junto ao acesso, remanescente do mesmo complexo, hoje 

conhecida como “Antigo Administrativo” (fotos 21-22).

Em 2009 foi executada, nos fundos do terreno, um pequeno pavilhão para servir de Restaurante 

Universitário; construção precária, encontra-se em mau estado.

Desde o início do funcionamento da EFLCH procedeu-se a tratativas visando ao provimento de uma 

edificação de maior porte para atender às demandas em contínua expansão. Os estudos preliminares do chamando 

“prédio novo” iniciam-se já em 2007, sendo o projeto executivo contratado em 2010. A EFLCH muda-se em 

Outubro de 2013 para uma Unidade Provisória de modo a possibilitar o início das obras, que estão no momento 

em fase final, com entrega prevista para Abril do corrente ano de 2015.

O Predio Novo compõe-se de embasamento em subsolo e dois blocos, de térreo mais três andares cada, 

ligados por um corredor comum. O subsolo abriga entre outros estacionamento e almoxarifados. O térreo 
1 No mesmo logradouro, n. 100, permanece em funcionamento o CEAG (Central de Abastecimento de Guarulhos), 

órgão privado. No n.333, funcionou um equivalente, Municipal.



apresenta uma esplanada de acesso em pilotis sob o bloco anterior, e, no bloco posterior, café, auditório e 

restaurante universitário. Nos andares superiores encontram-se, no bloco anterior, a biblioteca e outros 

laboratórios de apoio e, no posterior, sanitários e salas de aula.

A construção do Prédio Novo possibilita que outros setores, com demandas sensivelmente reprimidas, 

ganhem espaço nos edifícios Arco e Anexo, mediante reforma geral, objeto da presente contratação.

2. Descrição geral da reforma

A reforma proposta pode ser descrita a partir de dois desafios que se buscou equacionar:

Primeiro, evitar, ao multiplicar o número de salas e espaços privativos no edifício Arco, um agenciamento 

excessivamente burocrático, com corredores extensos e estreitos, buscando pelo contrário espaços comuns que 

sirvam não apenas à circulação mas também à interação e copresença garantindo ao mesmo tempo a manutenção 

da qualidade das interfaces hoje existentes entre este edifício e o espaço geral do Campus.

Segundo, reequacionar a inserção do Edifício Anexo no Campus, reelaborando aspectos diversos que 

concorriam para uma situação de relativa marginalidade ou baixa integração, buscando situá-lo de maneira mais 

orgânica no conjunto.

programa

Tendo a biblioteca e todas as salas de aula, entre outros, passado a serem locados no Prédio Novo, o 

programa a ser contemplado nos edifícios pré-existentes consistiu de 240 postos de trabalho para professores 

(gabinetes de professores) e 136 postos em áreas administrativas. Essas, compostas por servidores da carreira de 

“técnico administrativo em educação” (TAE), são tradicionalmente divididas na Universidade em áreas de TAEs 

“do setor acadêmico” (secretarias de graduação e pós, secretarias de cursos, secretaria da direção acadêmica etc. - 

total de 89 postos de trabalho) e “do setor administrativo” (patrimônio, almoxarifado, compras, controladoria, 

diretoria administrativa etc. - total de 47 postos de trabalho).

Além destes, prevê-se também áreas para grupos de pesquisa. A ampliação da área total havida com o 

advento do prédio novo não foi suficiente para que as áreas existentes pudessem atender à totalidade das 

demandas. No Arco e Anexo a previsão de áreas para grupos de pesquisa seguiu, nesse contexto, um princípio 

negativo: assegurar a maior área possível de ser disponibilizada uma vez atendidas as demandas, positivamente 

quantificadas, de postos de trabalho para professores e áreas administrativas.

Ed. Arco

Os gabinetes de professores ocupam todo o segundo andar do Edifício Arco. Estendem-se num renque 

único, com janelas para a fachada de fundos e acesso por terraço aberto que percorre continuamente toda a 

extensão do edifício. (prancha 14)

Tal solução dependeu do reagenciamento das escadas existentes. Em dois lanços, voltadas para a linha 

mediana do edifício, as escadas existentes limitavam a profundidade máxima das salas do renque dos fundos e 

induziam seu espelhamento em torno de um extenso e estreito corredor central que seria gerado em prejuízo da 

interface do edifício com o restante do Campus e com sensível distanciamento de cada gabinete – e cada 



pesquisador – em relação a outros espaços vivos.

Procede-se portanto à demolição das escadas existentes, provendo-se escadas metálicas em lanço único 

paralelas à extensão principal do edifício. Tais escadas ocupam vazios pré-existentes (sem necessidade de rasgar-

se as lajes), vazios que deverão ser, no demais, fechados, compondo partes do piso do terraço.

Nessa nova disposição as escadas se colocam também em continuidade com os desníveis existentes ao 

longo do edifício, eliminando a situação anterior em que, à saída de uma escada, tomando-se à direita, voltaria-se 

a descer um degrau após haver subido a escada.

O corredor externo existente fica incorporado ao terraço, mediante supressão da caixilharia deste flanco em

toda extensão do edifício. O guarda-corpo existente, que não atende à norma, também é retirado, passando o limite

exterior do terraço a ser constituído por trechos ajardinados e abertos que se alternam com trechos providos de 

paramento vertical (guarda-corpo em alvenaria, painéis em cobogó ou outro, segundo estudo a ser desenvolvido).

No térreo dispõe-se, em continuidade com a circulação do andar superior, espaços de pesquisa e gabinetes 

de professores e, com acessos independentes, secretarias e órgãos de apoio a alunos.

Os agenciamentos do térreo levam em conta o vigamento existente, bastante pronunciado.

Afora a caixilharia da face interna do segundo piso, retirada com a constituição do terraço, a demais 

envoltória do edifício é mantida na hipótese apresentada. Poderá ser demandado estudo de viabilidade de alteração

na modulação das janelas da fachada posterior de modo a permitir a subdivisão dos gabinetes de professores.

ed. Anexo

O antigo “Edifício Anexo” é reproposto como “Centro Administrativo”.

Como referido, este edifício foi originalmente concebido em regime de urgência para prover salas de aula 

suplementares às existentes no Arco. Com salas maiores, destinou-se ao curso de Letras, que contava com as 

maiores turmas do Campus. O fluxo de usuários, antes da construção do prédio Novo, dando-se num tronco único 

ao longo do Arco, com um sentido de hierarquia decrescente de integração desde o acesso, a localização do Anexo

era relativamente “de fundos”. Não foi provido de sanitários. Sua volumetria, embora compreendendo uma 

pequena fração da área total do conjunto, é verticalizada; o acesso ao terceiro piso é interno, e aos dois outros 

pontuais e marginais em relação à circulação de massa existente. A rampa de ligação entre o segundo piso e o 

corredor externo do Arco é disposta ortogonalmente a esse e com inclinação superior a16%. Em conjunto, trata-se 

de fatores que contribuíram para que o Anexo tenha permanecido em situação, efetivamente, “anexa”, tendo sido 

significativamente apelidado de “puxadinho”.

O agenciamento do antigo Anexo como Centro Administrativo dota o edifício de um caráter de centralidade

que, por um lado, condiz com sua condição plástica e situação topológica, e, inversamente, contribui para sua 

integração no conjunto. Com efeito, e especialmente na situação resultante da construção do Prédio Novo, trata-se 

de edifício – o único, além do Teatro –  “solto” em meio ao terreno (“freestanding building”), ao mesmo tempo 

que situado em ponto relativamente equidistante dos demais setores do Campus, favorecendo sua apropriação 

como centro administrativo. No sentido inverso, essa destinação multiplica os fluxos que demandam o edifício. 

Em especial a localização de grande parte do administrativo no terceiro andar garante um fluxo diário de pessoas a

este ponto mais distanciado do térreo e das circulações principais. A disposição de uma copa/refeitório no mesmo 

piso convida ainda outros a acessarem o piso, oferecendo vista panorâmica sobre o novo pátio configurado entre o

Prédio Novo e o Teatro e, em sentido inverso, provendo o antigo Anexo de uma fachada viva para esta nova face.



A nova disposição proposta para a rampa de ligação entre os segundos andares do Arco e do Anexo procura

corrigir sua declividade, trazendo-a de mais de 16% para menos de 8%, tornando também possível a efetiva 

contabilização do elevador do Anexo como ponto de acessibilidade universal ao Arco. Em continuidade com 

fluxos vindos de uma das escadas do Arco, a disposição da nova rampa contribuirá também para uma maior 

fluidez entre os dois edifícios e consequentemente, ainda uma vez, uma melhor integração do Anexo.

Edifícios do antigo Administrativo e do antigo R.U. e outros pontos de projeto.

Como já referido, o edifício “do antigo Administrativo” é remanescente do conjunto do Centro de 

Abastecimento, não se contando com sua manutenção em caráter permanente. Este edifício tem sido usado pela 

construtora responsável pela obra do prédio novo, que deverá entregá-lo em condições de uso, não sendo portanto 

objeto deste contrato. Nele permanecerão espaços de convívio e de representação discente, e espaços para grupos 

de pesquisa no piso superior.

O edifício do antigo R.U. (fotos 17-18) é uma edificação precária e se encontra em área que poderá servir a 

uma expansão futura do ed. Arco. Deverá ser reconfigurado como galpão rústico, para servir a atividades 

corporais, mediante reforma com baixo investimento, e que consistirá de: retirada dos painéis de vedação e forro 

existentes, frágeis e em mau estado; recomposição da cobertura com acréscimo de manta aluminizada, a ser 

deixada aparente pelo lado inferior; execução de fechamento em alvenaria independente da estrutura de madeira 

existente, com porta de acesso e sem janelas, com ventilação e iluminação naturais providos pelo vão entre este 

"cercado" e a cobertura, em todo o perímetro (sem janelas); piso regularizado e com linóleo.

Além dos elementos elencados, o projeto que ora se contrata deverá ainda contemplar os seguintes itens: 

projeto de paisagismo, com previsão de mesas e bancos; revisão do telhado do ed. Arco; revisão do sistema de 

drenagem de águas pluviais, em especial ao longo da parte fronteira do Arco, procedendo a novo projeto de 

drenagem se necessário; projeto de caixa d´água suplementar (foto 20).
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Foto. 01. 
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Foto. 01. 
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Foto. 02. Edifício Arco em construção. Jun/2005.

Foto. 01. Vista aérea do futuro Campus Unifesp-Guarulhos. Dez/2005.



Foto. 01. 
Fonte: 

Foto. 01. 
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Foto. 04. Edifício Arco construído; à direita, Teatro em construção. Dez/2005

Foto. 03. Edifício Arco construído. Dez/2005.



Foto. 01. 
Fonte: 
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Foto. 06. Arco construído. Jan/2006..

Foto. 05. Arco construído e Teatro em construção. Jan/2006.



Foto. 01. 
Fonte: 

Foto. 01. 
Fonte: 

Foto. 08.Vista interna do ed. Arco, na região do mezanino. Jan/2006.

Foto. 07. Vista interna do ed. Arco, na região do mezanino. Jan/2006.



Foto. 01. 
Fonte: 

Foto. 01. 
Fonte: 

Foto. 10. Pequenas reformas para acolhimento da EFLCH-Unifesp: demolição de salas no andar superior 
para constituição de salas de aula. Mai/2006 

Foto. 09. Pequenas reformas para acolhimento da EFLCH-Unifesp: subdivisões no Térreo. Mai/2006.



Foto. 01. 
Fonte: 

Foto. 01. 
Fonte: 

Foto. 12. Teatro em fase final de construção. Out/2006.

Foto. 11. Teatro em construção. Ago/2006.



Foto. 01. 
Fonte: 

Foto. 13. Ajustes para acolhimento da EFLCH. Jun/2006.

Foto. 01. 
Fonte: 

Foto. 14. Água em sala de aula. Jan/2007. O projeto contratado deve contemplar revisão e diagnóstico da 
cobertura existente.



Foto. 01. 
Fonte: 

Foto. 01. 
Fonte: 

Foto. 16. Vista do ed. Arco, aparecendo partes do Teatro e Galpão; ao centro, local onde viria a ser 
construído o ed. Anexo. Fev./2007.

Foto. 15. Vista do ed. Arco desde o acesso; à esquerda o Galpão (demolido). Fev/2008.



Foto. 01. 
Fonte: 

Foto. 01. 
Fonte: 

Foto. 18. Construção do antigo R.U. Mar/2009.

Foto. 17. Construção do antigo R.U. Mar/2009.



Foto. 01. 
Fonte: 

Foto. 01. 
Fonte: 

Foto. 20. Vista aérea do CEU-Pimentas, com edifícios da Unifesp aos fundos: Galpão (hoje demolido), 
Teatro e Arco. Fonte: http://www.archdaily.com.br/br/01-26029/ceu-pimentas-biselli-mais-katchborian-
arquitetos

Foto. 19. Vista aérea. Gleba da Unifesp-Guarulhos destacada em laranja. Início da construção do Prédio 
Novo, com galpão já demolido. Fonte: Google Earth.



Foto. 01. 
Fonte: 

Foto. 01. 
Fonte: 

Foto. 22. Vista Sudoeste do edifício do Antigo Administrativo.

Foto. 21. Vista Sudeste do edifício do Antigo Administrativo.



Foto. 01. 
Fonte: 

Foto. 01. 
Fonte: 

Foto. 24. Vista da fachada posterior do Arco. O projeto deve prever solução de gradeamento para as janelas 
desta fachada, em especial do Térreo.

Foto. 23. Vista do Arco tomada desde o corredor externo no segundo piso do mesmo, aparecendo galpão da 
obra do Prédio Novo (provisório) e parte do Teatro.



Foto. 01. 
Fonte: 

Foto. 01. 
Fonte: 

Foto. 26. Vista parcial do edifício Arco, com parte do Teatro.

Foto. 25. Vista parcial do edifício Arco.



Foto. 01. 
Fonte: 

Foto. 01. 
Fonte: 

Foto. 28. Vista da passarela de ligação entre os edifícios Arco e Anexo. Apresenta inclinação acima do 
permitido em norma, sendo sua reconstrução, em novo agenciamento, prevista em projeto.

Foto. 27. Vista parcial do edifício Arco, com parte do Teatro e do Anexo.



Foto. 01. 
Fonte: 

Foto. 01. 
Fonte: 

Foto. 30. Vista da região das caixas d´água do ed. Arco. Além da caixa em concreto que aparece na foto, 
foram desmontadas 4 caixas de 20.000 l. em fibra devido a invasões e uso para banhos das mesmas; solução 
de reposição desta reservação faz parte dos encargos do projeto que ora se contrata.

Foto. 29. Vista do corredor externo e cobertura do Arco, tomada desde o terceiro andar do Anexo. 
Verificação das condições de estanqueidade do telhado e rufos é parte dos encargos previstos.



Foto. 01. 
Fonte: 

Foto. 01. 
Fonte: 

Foto. 32. Vista interna do térreo do Arco; trecho onde funcionou a biblioteca (segundo módulo).

Foto. 31. Vista interna do térreo do Arco; trecho onde funcionou a biblioteca (primeiro módulo).



Foto. 01. 
Fonte: 

Foto. 01. 
Fonte: 

Foto. 34. Vista parcial do antigo ed. Anexo, a ser reproposto como Centro Administrativo. Empena a receber
acréscimo para sanitários (primeiro piso) e copa (segundo piso), criando uma fachada viva com vista para o 
novo pátio sobre o estacionamento em subsolo, entre o Teatro e o Prédio Novo. Em primeiro plano, 
equipamento de ar-condicionado que serve o Teatro, a ser relocado, possibilitando a continuidade dos 
caminhamentos desde o corredor interno do Anexo até o Prédio Novo.

Foto. 33. Vista parcial do ed. Arco desde a extremidade Norte, aparecendo o Anexo.



Foto. 01. 
Fonte: 

Foto. 01. 
Fonte: 

Foto. 36. Vista do novo pátio, entre o Teatro e o Prédio Novo, em sentido inverso à anterior.

Foto. 35. Vista do novo pátio, entre o Teatro e o Prédio Novo sobre estacionamento em subsolo, desde o 
acesso.



Prancha 01. “Levantamento cadastral”, datado de Julho de 2002.



Prancha 02. “Levantamento planialtimétrico”, datado de Julho de 2008.

Foto. 01. 
Fonte: 

“Levantamento planialtimétrico”, datado de Julho de 2008, com Arco e Teatro construídos; Galpão, remanescente 
do Centro de Abastecimento, ainda presente. Unifesp funcionava no local desde início do ano anterior.



Prancha 03. “Planta de terraplanagem”, Março de 2011.

Foto. 01. 
Fonte: 

“Planta de terraplanagem”, Março de 2011, parte do Projeto Executivo do Prédio Novo, atualmente em 
construção, no lugar do antigo Galpão, indicado em vermelho.



Prancha 04. Projeto Executivo do “Prédio Novo”, Março de 2011.

Foto. 01. 
Fonte: 

Outras plantas – “Implantação” e Arquitetura do 3o Pavimento – do Projeto Executivo do Prédio Novo, Março de 
2011. Prédio atualmente em fase final de construção.



Prancha 05. P.E. do Edifício Anexo, 2010.

Foto. 01. 
Fonte: 

Pranchas do Projeto Executivo do Ed. Anexo, datadas de Julho de 2010. Projetado em função da expansão de 
vagas ofertadas, compõe-se de cinco salas de 108m2 e foi entregue em 2012. Passando o conjunto, expandido, de 
salas de aula a estar alocado no Prédio Novo, o projeto de reforma dos edifícios pré-existentes que ora se 
encaminha designa este antigo edifício Anexo como Centro Administrativo do Campus.



Prancha 06. Projeto estrutural do ed. Arco.

Foto. 01. 
Fonte: 

Prachas do projeto e estrutural – formas da fundação e do pavimento superior – do ed. Arco, datadas de .Abril de 
2004. A planta-base para o desenvolvimento dos estudos de reforma deste edifício, foi desenhada a partir das cotas
deste projeto estrutural, cabendo conferir e revisar conforme medidas no local para efeito do Executivo que ora se 
contrata. Dispõe-se também do P.E. de instalações hidráulicas deste prédio.



Prancha 07. ed. Arco – projeto original: Centro Municipal de Ensino Integrado (CMEI) - Térreo.

Foto. 01. 
Fonte: 

No Térreo, o projeto original do edifício que veio a sediar a EFLCH - “edifício Arco” – constituía-se de uma 
sequencia de dez “oficinas”, destinadas ao ensino técnico.



Prancha 08. ed. Arco – projeto original: Centro Municipal de Ensino Integrado (CMEI) - Superior.

Foto. 01. 
Fonte: 

Seis salas de diferentes tamanhos e um vazio (pé-direito duplo) sobre cada uma das dez oficinas.



Prancha 09. ed. Arco – ocupação em 2012 – Térreo.

Foto. 01. 
Fonte: 

Subdivisão de parte das oficinas, na maioria para alocação de áreas de atendimento acadêmico (secretarias), 
concentradas junto do acesso (à esquerda no desenho).



Prancha 10. ed. Arco – ocupação em 2012 – Superior.

Foto. 01. 
Fonte: 

Os espaços maiores, resultantes da fusão de algumas salas (comparar com prancha 08), serviam como salas de 
aula. Entre essas e junto das escadas (destacadas em azul), as salas que foram utilizadas como gabinetes para 
professores. Em 2007, quando da implantação da EFLCH-Unifesp no local, esses gabinetes abrigavam 3 
professores cada; em 2012 havia-se passado a 20 professores por gabinete, desvirtuando-se a possibiliade de uso 
adequado. Desde 2010 havia projeto propondo a duplicação dessas salas, reproduzindo cada par, “espelhado”, 
sobre os vazios defronte.



Prancha 11. Planta-base do ed. Arco.

Foto. 01. 
Fonte: 

Com a transfrência das salas de aula para o Prédio Novo, todo o segundo andar do Arco passa a ficar livre para 
abrigar gabinetes para professores, antendendo à demanda expandida. Uma primeira diretriz, dada pelo próprio 
Campus, levava um passo além a proposta anterior (vide texto na prancha 10, supra) de espelhamento dos 
gabintes existentes: além de espelhá-los por sobre o vazio, seriam replicados longitudinalmente ao longo de toda a
extensão do Arco. Nesse caso seria gerado um extenso corredor central, duplicando-se o corredor externo que 
permaneceria existindo. As salas do renque criado junto ao corredor externo são devassadas e sofrem insolação 
excessiva. O corredor interno – com mais de 200m de comprimento e menos de 1,5m de largura – afasta os 
gabinetes de outros espaços vivos do Campus. Por fim, o renque criado junto do corredor externo eliminaria a 
abertura que o edifício hoje apresenta para o espaço exterior e o Campus como um todo.



Prancha 12. Planta-base do ed. Arco.

Foto. 01. 
Fonte: 

“Planta base”, desenhada a partir das cotas do projeto estrutural (prancha 06, supra), devendo ser conferido no 
local para fins do Projeto Executivo. O edifício apresenta inúmeras singularidades que eludem sua aparente 
modularidade: variação do entre-eixos padrão (5,00m e 5,05m), inflexões, juntas de dilatação e degraus de 10cm 
(marcados na planta pelos eixos estendidos) em intervalos assistemáticos.



Prancha 13. Estudo preliminar Ed. Arco – setorização: Térreo.

Foto. 01. 
Fonte: 

Setorização da reforma proposta. Em azul-claro (tal como nas pranchas 10 e 11), gabinetes de professor; em azul 
-escuro áreas de pesquisa; áreas técnicas em amarelo (setores do acadêmico) e verde (setores do administrativo). A
locação de áreas do acadêmuico (amarelo), não mais junto do acesso (à esquerda – cf. prancha 08) leva em conta a
nova localização do R.U., no Prédio Novo, e a proximidade do antigo anexo, reproposto como “Centro 
Administrativo”. As envoltórias são mantidas.



Prancha 14. Planta-base do ed. Arco.

Foto. 01. 
Fonte: 

Setorização da reforma proposta. Em azul-claro (tal como nas pranchas 10 e 11), gabinetes de professor; áreas 
técnicas em amarelo (setores do acadêmico) e verde (setores do administrativo). A alteração da situação das 
escadas (comparar pranchas 07 a 10) permitiu concentrar os gabinetes num renque único, dispensando corredor 
central (prancha 11). Amplia-se o antigo corredor externo, convertendo-o num terraço contínuo, com jardins, 
entendido como área não apenas de circulação mas também de convívio. A caixilharia que delimitava o corredor 
externo é retirada; no demais, as envoltórias não sofrem alteração.



Prancha 15. Estudo preliminar Ed. Arco – setorização: Térreo.

Foto. 01. 
Fonte: 

Setorização da reforma proposta. Áreas técnicas em amarelo (setores do acadêmico) e verde (setores do 
administrativo). A ocupação do antigo “ed. Anexo” e em especial desse terceiro andar com áreas administrativas 
garante a ocupação diuturna de um local à margem das circulações de massa. Em cinza, local indicado para 
construção de uma copa, com vistas sobre o pátio do Prédio Novo.



Prancha 16. Estudo preliminar reforma Ed. Arco e Anexo – Prancha A1: Térreo.

Foto. 01. 
Fonte: 

(disponibilizado na rede)



Prancha 17. Estudo preliminar reforma Ed. Arco e Anexo – Prancha A1: Superior.

Foto. 01. 
Fonte: 

(disponibilizado na rede)



Prancha 18. Estudo preliminar reforma Ed. Arco e Anexo – Prancha A1: Cobertura.

Foto. 01. 
Fonte: 

(disponibilizado na rede)



áreas de projeto (m2)

Arco antigo Anexo antigo 

R.U

TOTAIS

Térreo Superior Térreo 1o pavto. 2o pavto.

gabinetes e salas de 

pesquisa

779,82 1373,80 - - - - 2.153,62

áreas administrativas

(setores acadêmico e

administrativo)

390,03 - - 237,72 258,18 - 885,93

sanitários e copa 152,56 - - 50,00 (*1) 50,00 (*2) - 252,56

circulação e 

convívio

710,84 941,10 3,36 82,18 (*3) 33,58 - 1771,06

área técnica 39,15(*4) - - - - - 39,15

áreas 

especiais

auditório - - 118,86 - - - 118,86

espaço 

expositiv

o

- - 50,00 (*5) - - - 50,00

galpão - - - - - 150,00 (*6) 150,00

TOTAL 5.421,18

*1 – estimativa do sanitário a projetar

*2 – estimativa da copa a projetar

*3 – inclui rampa de ligação com ed. Arco

*4 – sala de trafos e depósito materiais de bombeiro

*5 – a projetar, no espaço defronte ao auditório

*6 – galpão rústico: projeto simplificado – cf. memorial e foto correspondente

obs.: além das áreas do conjunto dos edifícios Arco e Anexo, conforme tabela acima, fazem ainda 

parte do escopo do projeto os seguintes itens:

• projeto de paisagismo, com previsão de mobiliário (mesas, bancos etc);

• projeto de muro ou gradil do limite no trecho aos fundos do ed. Arco;

• revisão do telhado do ed. Arco;

• revisão do sistema de drenagem de águas pluviais, em especial ao longo da parte fronteira 

do Arco, procedendo a novo projeto de drenagem se necessário;

• projeto de caixa d´água.


