
A complexidade do programa de necessidades com tantos cursos, funções e especificidades pode 
parecer um desafio, mas por outro lado a reunião de indivíduos com experiências e informações tão 
diferentes pode ser muito enriquecedora. 

O estímulo à serendipidade (importância do acaso em descobertas científicas), ao encontro, ao 
acaso, à integração e à comunicação entre indivíduos de diferentes cursos,  dos novos edifícios com 
o edifício existente e do campus com o entorno – através da expansão dos espaços públicos e da 
acessibilidade total são traduzidos nesta proposta arquitetônica.

No espaço central gerado pelo vazio entre os edifícios está a praça central com arquibancadas. A 
praça é proposta como elemento estimulador da integração e comunicação entre os usuários do 
campus e remete à Ágora da antiguidade clássica: um espaço democrático e multifuncional onde os 
cidadãos se relacionam.

Há um contraste entre as relações da barra principal e da praça central com seu entorno. A barra, 
localizada nos limites do terreno, atua como um filtro entre as relações da vida real e vida universitária, 
enquanto a praça central – como um furacão- reúne em seu centro uma profusão de ideias que serão 
transmitidas à sociedade.

A seção longitudinal na barra principal permite a iluminação e ventilação natural nas salas de aula e 
circulações, e cria uma via secundária de pedestres, ligando a praça Isaac Milder ao Jardinete 
Jornalista Samuel G. da Costa, com o monumento ao arquiteto Vilanova Artigas. Seja no primeiro ou 
quarto andar, na barra principal, o usuário tem a sensação de estar em um ambiente externo. 

O pavimento térreo encontra-se em um piano nobile, criando um palco implícito em relação à praça 
Brigadeiro Marcio C. Eppinghauss, o mesmo acontece na área de exposições – que se abre completa-
mente para o exterior através de suas portas pivotantes, porém mantém sua hierarquia imposta pela 
diferença de nível com a via pública. 

Apesar das diferenças de nível em relação às vias públicas, garante-se a acessibilidade universal de 
pedestres e ciclistas através do uso de escadas e rampas, da criação de vias internas e dos percursos 
e vagas de veículo em nível, com diferenciação apenas nas cores de pavimentação. Dessa forma, as 
vagas de veículos podem dar espaço a novos propósitos, cedendo o espaço às pessoas em detri-
mento do veículo. 

Os veículos circulam apenas nas extremidades do lote, onde estão as vagas descobertas e a via de 
desaceleração que permite o embarque e desembarque e o acesso ao subsolo sem causar trans-
torno ao trânsito do local. 

O Campus – que ocupa uma quadra em meio a um bairro consolidado – deixa de ser um obstáculo, 
atua como o espaço público que é, criando novos pontos de transposição – ou permanência – para 
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