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IMPLANTAÇÃO

O projeto busca criar oportunidades de convívio entre o ser 
humano e o meio ambiente, promovendo oportunidades de 
contemplação, passeios, meditação e encontro.
Considerando esse aspecto, optou-se por implantar os edi-
fícios de moradia ao longo de uma das laterais do terreno, 
disposição que enfatiza o suave aclive do relevo, a fim de 
configurar uma grande área ajardinada que estabelece con-
tinuidade visual e física com as áreas de APPs vizinhas. Esta 
área ajardinada se estende sobre a cobertura do edifício de 
vivência, transformada em praça mirante, permitindo visu-
ais sobre todo o campus universitário. 

Afirmação na paisagem
Optou-se por implantar o conjunto de moradias direcionan-
do as visuais dos edifícios às belas vistas panorâmicas do 
entorno e garantindo orientação norte e leste para os dor-
mitórios. Mas buscou-se principalmente a constituição de 
um conjunto arquitetônico integrado, que se afirmasse na 
paisagem e traduzisse a idéia de moradia coletiva. A cria-
ção de uma rota privilegiada de pedestres é feita ancorada 
pela disposição linear do conjunto. Essa rota inicia-se no 
centro de vivência (cota 585), espaço de uso coletivo geral 
caracterizado por um pátio descoberto de onde se observa 
todas as atividades presentes no edifício. Neste pátio, uma 
escada-arquibancada, proposta para abrigar público para 
pequenas apresentações, interliga o centro de vivência à 
praça ajardinada (cota 589,20) e aos térreos em pilotis das 
edificações residenciais. Os pilotis abrigam os espaços de 
uso coletivo intermediários (terraços, estudos e estares dos 
moradores) e interligam os três acessos verticais dos edifí-
cios, constituindo uma rua coberta de circulação e encontro 
no nível da praça, e possibilitam a conexão física e visual 
com as APPs vizinhas. A circulação de acesso aos dormi-
tórios nos andares superiores passa a participar e animar 
a praça, transformando o que seria uma simples conexão 
num passeio elevado.

A rua que delimita de um dos lados o grande jardim confi-
gura uma rota secundária de uso compartilhado entre veí-
culos, pedestres e bicicletas, e articula os três acessos que 
servem ao lote: a da rua projetada prevista na parte alta do 
terreno, cota 595, onde se prevê o estacionamento de visi-
tantes pela ligação mais direta com a cidade; do acesso ao 
centro esportivo do Campus, previsto na cota 590; e da rua 
projetada na cota inferior do terreno, cota 585, por onde se 
acessa os demais edifícios da universidade.

Organização das moradias
Uma única tipologia resolve todas as habitações, havendo 
alterações somente no arranjo dos quartos e no seu com-
primento (mais curto no caso da moradia de casais) para 
atender aos requisitos de área.  Os espaços de uso coletivo 
imediato (copa-estar e sanitários), foram tratados como es-
paços de franca relação com a circulação coletiva através 
de grandes áreas envidraçadas. Dessa forma as circulações 
transformam-se em extensões do estar, em terraços opor-
tunos para a permanência.  Os dormitórios configuram uma 
zona privada, dispostas no fundo da unidade e com visuais 
mais preservadas. As unidades para pessoas com necessi-
dades especiais localizam-se ao lado da circulação vertical 
no primeiro andar dos edifícios e possui mesmo arranjo das 
demais unidades.
A distribuição das moradias (quartos individuais, duplos ou 
quarto família) foi organizada por faixas: O edifício sobre o 
centro de vivência abriga as moradias com quartos individu-
ais e pequena faixa com moradias de quartos duplos. O blo-
co seguinte, que enfrenta as curvas de nível, abriga somente 
unidades de quartos duplos. A lâmina disposta na cota mais 
alta do terreno, por estar mais resguardada, abriga os apar-
tamentos de estudantes casados.

VISTA AÉREA DO CONJUNTO

VISTA DO ACESSO AO CENTRO DE VIVÊNCIA
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PAVIMENTO NÍVEL 585.00

LEGENDA:

ESPAÇOS DE USO PRIVATIVO
01  Quarto Individual
02  Quarto Compartilhado
03  Quarto Família
04  Quarto Adaptado

ESPAÇO DE USO 
COLETIVO INTERMEDIÁRIO
05  Estar Moradores
06 Estudo Moradores
07 Terraço

ESPAÇO DE USO COLETIVO GERAL
08  Hall de Acesso
09  Espaço Multiuso
10  Biblioteca Comunitária
11  Cine clube e Miniteatro
12  Salão de Jogos
13 Ateliê Comunitário
14 Cozinha Central e Copa
15 Lavanderia Central Automatizada
16  Banheiros
17 Academia de Ginástica

ÁREAS TÉCNICAS
18  Bicicletário
19 Cabine Primária
20  Depósito Central
21  Depósito Coleta Seletiva
22 Manutenção
23 Administração
24  Sala Segurança
25 Vestiário Terceirizado
26  Copa Terceirizados
27  Descanso Terceirizados
28  Utilidades

ESC. 1:400

PAVIMENTO NÍVEL 589.20

ESC. 1:400

PAVIMENTO NÍVEL 592.35

ESC. 1:400
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PÁTIO DO CENTRO DE VIVÊNCIA VISTA DO TETO JARDIM DO CENTRO DE VIVÊNCIA VISTA DO CONJUNTO A PARTIR DA VIA DE ACESSO COMPARTILHADO
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CORTE TRANSVERSAL AA

LEGENDA:

ESPAÇOS DE USO PRIVATIVO
01  Quarto Individual
02  Quarto Compartilhado
03  Quarto Família
04  Quarto Adaptado

ESPAÇO DE USO 
COLETIVO INTERMEDIÁRIO
05  Estar Moradores
06 Estudo Moradores
07 Terraço

ESPAÇO DE USO COLETIVO GERAL
08  Hall de Acesso
09  Espaço Multiuso
10  Biblioteca Comunitária
11  Cine clube e Miniteatro
12  Salão de Jogos
13 Ateliê Comunitário
14 Cozinha Central e Copa
15 Lavanderia Central Automatizada
16  Banheiros
17 Academia de Ginástica

ÁREAS TÉCNICAS
18  Bicicletário
19 Cabine Primária
20  Depósito Central
21  Depósito Coleta Seletiva
22 Manutenção
23 Administração
24  Sala Segurança
25 Vestiário Terceirizado
26  Copa Terceirizados
27  Descanso Terceirizados
28  Utilidades

PAVIMENTO NÍVEL 595.15

ESC. 1:400

PAVIMENTO NÍVEL 597.95

ESC. 1:400 ESC. 1:250

TIPOLOGIAS DOS APARTAMENTOS
ESC. 1:125

QUARTO INDIVIDUAL QUARTO COMPARTILHADO QUARTO COMPARTILHADO 
ADAPTADO

01
02

03

04

05

06

07

QUARTO FAMÍLIA ADAPTADOQUARTO FAMÍLIA

LEGENDA:

01  Quebra-sol e painéis em chapa de aço 
expandida tipo camarão.

02  Caixilho de alumínio de correr e bascu-
lante para ventilação cruzada.

03  Bandeira basculante sobre a porta.

04  Portas de alumínio de correr.

05  Banco em chapa de aço dobrada.

06 Painel em chapa de aço expandida.

07 Estrutura de concreto moldada “in loco“.

SEM ESCALA

B

A A

B

B

A A

B

user
Texto digitado
35



CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DE ARQUITETURA MORADIA ESTUDANTIL - UNIFESP
CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 4/4

CORTE LONGITUDINAL BB

Linguagem arquitetônica
A expressão do edifício evidencia as estratégias de conforto am-
biental passivo que foram empregadas, buscando alta performance 
ambiental e de economia de energia. 
Os dormitórios são orientados para norte e leste e possuem pro-
teção solar através de venezianas móveis; na circulação coletiva 
brises fixos em chapa expandida oferecem proteção às áreas com 
pequenos bancos de estar, e todos os ambientes tem acesso à ilu-
minação natural e ventilação cruzada.
As coberturas dos edifícios foram tratadas como teto-jardim. No 
centro de vivência foi pensada como cobertura verde intensiva fun-
cionando como acumulador de água destinada à reuso na irrigação 
das áreas verdes. Na cobertura do edifício laminar utilizou-se co-
bertura verde extensiva, visando a proteção térmica do edifício.
Exceto nas áreas molhadas e na divisão das unidades, onde a alve-
naria facilita a estanqueidade acústica e passagem das instalações, 
as demais divisórias serão de gesso acartonado.
O emprego de estrutura convencional de concreto armado, com vãos 
de 7.70m x 7,00m, e balanços de 2m, além de baratear a constru-
ção pelo emprego de vãos econômicos, define lajes que podem ser 
facilmente readaptadas para outros usos conforme a necessidade 
pela disposição da estrutura na periferia das unidades. A pequena 
altura das peças estruturais permite entrepisos menores, gerando 
alta economia no volume de materiais. 

ESC. 1:250

VISTA ELEVAÇÃO LESTE DO CONJUNTO 
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