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A setorização do edifício é realizada através do direcionamento de fluxos semelhantes, e as atividades 
não relacionadas às funções didáticas – MAE, TV e Rádio UFPR, auditórios, escritórios modelo, café e 
livraria da editora UFPR – possuem acessos independentes. 

A livraria e café da ufpr são compartilhados com a biblioteca – que tem acesso direto à barra com 
salas de aula. esse volume se destaca em relação aos demais, devido às aberturas que se deslocam 
em direção ao sul proporcionando a iluminação adequada para leitura, e da escada monumental 
que contorna o edifício da TV e Rádio UFPR,  dando o acesso independente.

Através da rampa que corta a arquibancada na praça central é possível acessar os auditórios, localiza-
dos no subsolo. Os auditórios estão integrados ao foyer coberto e descoberto das salas de exposição 
pelos elevadores que também dão acesso à biblioteca, ao café e à livraria da editora UFPR. Neste 
espaço, o auditório está representado pelos pilares que se inclinam em direção às linhas de protensão 
da estrutura, marcando a mudança da estrutura do auditório para a biblioteca. 

As funções administrativas foram locadas no edifício central preservado, as salas de menor dimensão 
permitiram a retirada e intervenção em poucas paredes, e o programa com menor fluxo de pessoas 
garante a redução do desgaste deste edifício.  

Na porção da barra que abriga as funções didáticas, cada andar é representado pelo agrupamento 
de salas e gabinetes de professores que atendem às funções de cada curso.

No térreo e no primeiro andar estão locados em grande parte as salas e laboratórios de uso compartil-
hado – o maior fluxo de pessoas não percorre outros andares para chegar às suas salas. Os segundo 
andar abriga grande parte dos laboratórios do DeCom, no terceiro andar encontra-se o DeArtes, e final-
mente, no quarto andar estão localizadas as salas do curso de design. 
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