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 1 - Introdução 

A expansão do acesso ao ensino superior no território nacional, através da ampliação da 

quantidade de vagas e de instituições de ensino, e da implantação de novos sistemas de seleção 

abrangentes a todo o território brasileiro, assim como o SISU - Sistema de Seleção Unificado –, o 

PROUNI – Programa Universidade para Todos -, e o FIES – Fundo de Financiamento Estudantil -, 

resultou em uma nova demanda por estudantes universitários em todo o Brasil. A maior 

acessibilidade da população de baixa renda à educação delineou uma nova e crescente dinâmica 

de fluxo migratório pelo país e um novo quadro socioeconômico universitário. Os jovens deixam seus 

locais de origem em busca de melhores oportunidades de educação, e isso exige um equilíbrio 

quanto a nova demanda por subsídios e infraestrutura voltada para a assistência estudantil. 

A possibilidade de ingressar em uma universidade distante de sua cidade 

ou mesmo Estado gera uma demanda por apoio a esse universitário para 

garantir sua permanência e conclusão do curso na Instituição escolhida, 

cabendo à AE cumprir esse papel (DUTRA, 2017, p. 158) 
 

Entre os anos de 2000 e 2015 verificou-se um aumento significativo na quantidade de 

instituições de ensino superior – IES - no território nacional, de 176 instituições públicas e 1004 

privadas (Gráfico 1), passaram a 295 públicas e 2069 privadas (Gráfico 2), e consequentemente 

houve um aumento na quantidade de vagas, de cursos e de matriculadas realizadas (Gráfico 3). 

Esse processo não ocorreu de forma igualitária pelo território brasileiro, assim como exposto no 

Gráfico 4, sendo assim, a heterogeneidade regional de oferta e demanda de educação superior é 

um dos principais fatores que influenciam na migração entre municípios. Essa questão pode afetar 

diretamente tanto o indivíduo, como um único migrante, ou um núcleo familiar inteiro.  
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Gráfico 1: Número de Instituições de Nível Superior no Brasil no ano 2000. Fonte: INEP, 2019. 

Gráfico 2: Número de Instituições de Nível Superior no Brasil no ano 2015. Fonte: INEP, 2019. 
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No ano 2000, foram oferecidas 1.222.717 vagas para 4.047.912 inscritos, enquanto em 2015 foram 

6.142.149 vagas para 15.582.238 inscritos (INEP, 2015), o que revela um aumento na quantidade de 

vagas ofertadas e na de estudantes que as disputam. Sendo assim, considerando-se que parte das IES do 

país são públicas ou vinculadas à sistemas de seleção abrangentes a todo o território brasileiro, é comum 

que ocorram deslocamentos intramunicipais e intermunicipais em virtude da oportunidade de se obter uma 

educação acessível e de qualidade. Assim como apresentado no Gráfico 5, a plataforma de seleção do 

Enem permite o ingresso em instituições públicas e privadas, abrangendo indivíduos das diversas classes 

sociais. Nesse contexto, a assistência estudantil é essencial para a manutenção do ensino e a permanência 

dos estudantes no mundo acadêmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como evidenciado no Gráfico 4, a região Sudeste, composta por grandes polos de desenvolvimento 

econômico e educacional, possui o maior número de IES do país, em vista disso, é caracterizada por um 

forte movimento migratório intermunicipal (LI, 2016), e também por deslocamentos pendulares diários por 

conta de estudo. Os jovens são atraídos principalmente pela oportunidade de se obter uma boa educação 
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Gráfico 5: Número de alunos ingressantes pela plataforma Enem no ano 2015. Fonte: INEP, 2019. 
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e, consequentemente, boas ofertas de emprego, porém, uma das maiores dificuldades enfrentadas por 

eles é a capacidade de se sustentar por conta própria. A migração se torna uma alternativa viável a partir 

do momento em que existem soluções capazes de conciliar a busca por uma boa educação e a viabilidade 

de se obter uma qualidade de vida apropriada. 

A temática do complexo estudantil surge como uma alternativa para que estudantes de outras 

cidades, municípios e até estados possam desfrutar de infraestrutura, boas condições habitacionais e 

espaços qualificados para o estudo, em uma realidade a qual não estão habituados. Isto posto, trabalhar a 

questão da moradia pretende suprir as necessidades sociais e individuais dos estudantes, bem como a 

criação de um polo voltado para a produção e propagação de conhecimento busca oferecer um espaço 

potencializador da aprendizagem para além dos limites das universidades. 
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 2 - Metodologia 

2.1 - Objetivo 
Tendo como premissa o constante deslocamento de estudantes universitários por conta dos 

estudos, o objetivo da pesquisa é analisar os benefícios de se introduzir um complexo estudantil 

nas proximidades de três das maiores universidades da cidade de São Paulo – Mackenzie, PUC-

SP e Santa Casa -  proporcionando uma análise da questão do habitar em conjunto ao estudar.  

Assim, são definidas condições de espacialização, que levam em consideração questões 

como ventilação natural, iluminação natural, e versatilidade funcional dos espaços favoráveis à 

dinâmica do conjunto, para estabelecer uma relação entre a conformação espacial e a sua 

influência no potencial de aprendizado e na qualidade de vida de estudantes universitários. 

2.2 - Método 
1. Levantamento do Referencial Teórico 

2. Estudo sobre o surgimento do conceito de moradia estudantil e a sua relação com a 

propagação do ensino; 

3. Análise de estudos de caso: estudo do desenvolvimento do pensamento arquitetônico por 

trás dos alojamentos estudantis, ressaltando as diretrizes adotadas para solucionar as questões 

de iluminação e ventilação naturais, e desempenho energético; 

4. Análise de dados nacionais de deslocamento de estudantes; 

5. Estudo acerca da relação do estudante migrante com a sua moradia, visando conhecer 

suas necessidades cotidianas afim de estabelecer critérios para solucioná-las; 

6. Estudo sobre o benefício da vida em conjunto para o estudante; 

7. Análise da área: estudo dos principais fluxos de pedestres e transportes públicos, 

morfologia do entorno e facilidade de acesso a universidades e transporte públicos (ônibus, metrôs 

e trens); 

8. Simulações de conforto ambiental: iluminação natural; 

9. Experimentação com modelos tridimensionais físicos e virtuais: espacialização do volume 

e do programa; 

10. Proposta inicial de projeto; 
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11. Processo de desenvolvimento; 

12. Proposta final de projeto;
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3 - Histórico 

O surgimento das universidades 

data do final do século XI e início do 

século XII, e, desde a sua consolidação 

como polos de concentração urbanos, na 

Europa do século XIII, a movimentação 

estudantil por conta dos estudos se 

tornou um fator recorrente, gerando uma 

demanda por novos espaços para se 

habitar (BARRETO, 2014). A exemplo 

disso, a Universidade de Paris (Figura 1), 

criada a partir da união da Escola de 

Artes Liberais, Teologia, Direito e 

Medicina, se tornou um centro 

acadêmico atrativo para estudantes de 

todo o território francês; e a cidade de 

Bolonha, no século XIV, foi uma das 

primeiras a viabilizar o desenvolvimento 

de universidades de grande porte em seu 

território, com a criação da universidade 

de Bologna (Figura 2), e a oferecer 

suporte estudantil quanto a questão da 

moradia.  

De modo geral, os alunos das instituições de ensino superior pertenciam as camadas mais 

abastadas da sociedade, e podiam arcar com os gastos referentes a moradia e alimentação. Ainda 

que algumas faculdades oferecessem suporte a moradia, era necessário que o aluno comprovasse 

que possuía patrimônios familiares (GRENDLER, 2002 apud BARRETO, 2014), o que demonstrava 

o pouco ou nenhum interesse da instituição em permitir o ingresso de indivíduos das classes mais 

baixas. 

Figura 1: Universidade de Paris. Fonte: SORBONNE, 2017 

 

 

 

Figura 2: Universidade de Bologna. Fonte: ROSSHELEN, 2017 
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Na França do século XIX, após a Revolução Francesa, houve uma aproximação entre o Estado e o 

ensino superior, fazendo com que as instituições assumissem uma responsabilidade social, promovendo 

ideais como educação acessível e apoio governamental aos estudantes. A partir dessa nova ideologia, 

abriu-se caminho para uma maneira alternativa de morar, e assim surgiu um novo conceito, o “campus”, 

caracterizado pelo seu caráter público e pensado a partir da implantação de prédios e equipamentos 

públicos vinculados à instituição de ensino, sendo abertos à livre circulação da população. Dessa forma, 

foi estabelecida uma relação de vida coletiva entre a comunidade universitária e a comunidade local 

(JÚNIOR, 2003). 

Posteriormente, ao longo do século XX, houve uma reinterpretação do conceito, surgindo a Cidade 

Universitária, caracterizada por uma conformação espacial delimitada, cujo enfoque se dá na vida 

universitária dentro do conjunto, e não mais na relação desse com o meio urbano no qual estava inserido. 

A Cidade Universitária se restringe as suas necessidades e interesses internos, impedindo que a cidade 

interfira no seu território, e essa interfira na cidade (FERNANDES, 1974 apud NAWATE, 2014). Assim, é 

definido um modelo de moradia capaz de oferecer infraestrutura e áreas de convívio para professores, 

alunos e funcionários das instituições de ensino (NAWATE, 2014). 

No Brasil, as primeiras universidades apareceram no início do século XX, resultado da união de 

institutos profissionalizantes existentes, a exemplo disso, a universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 

(1920), a Universidade de Minas Gerais (1927) e a Universidade de São Paulo – USP (1934). Porém, as 

residências estudantis datam da metade do século XIX, surgindo primeiramente em Ouro Preto (MG) para 

atender aos alunos e professores da Escola de Minas de Ouro Preto. Ao final do século, a cidade passou 

por uma transição; com a transferência da capital para Belo Horizonte, houve uma diminuição populacional, 

e a existência das moradias estudantis foi fundamental para a manutenção e divulgação do patrimônio 

cultural (MACHADO, 2003).  

Em meados dos anos 40, surgem entidades promovedoras de assistência estudantil, que procuram 

oferecer suporte à moradia, porém a falta de recursos dificulta a manutenção das repúblicas e estas se 

tornam parte do patrimônio da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP. Apenas nos anos 50 e 60, 

com o fortalecimento dos movimentos estudantis, é reivindicado, em parte, a criação de um sistema 

eficiente de assistência estudantil (GOMES, 2015), e isso influenciou na criação de novas Repúblicas 
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Estudantis, com o intuito de oferecer mais suporte aos estudantes. A exemplo disso, surgiu a República 

Reino de Bacco (Figura 3) fundada em 1951 e em funcionamento até os dias de hoje. 

No final do século XX e início do século XXI houve um aumento significativo na quantidade de 

universidades e de novos cursos, passando de 1097 instituições de ensino superior em 1999 para 2378 

em 2010 (INEP, 2010). Tal fato foi de grande influência para a dinâmica do fluxo de estudantes no território 

nacional, e, por consequência, no aumento da demanda por infraestrutura universitária e assistência 

habitacional.  

 

 

 

 

Figura 3: República Reino de Baco, fundada em 1951 na cidade de Ouro Preto. Fonte: REINO DE BACO, 1951. 
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4 - Contextualização 

4.1 - O estudante universitário em foco 

De acordo com a autora Priscilla Nawate (2014), a ampliação da quantidade de vagas 

oferecidas por instituições de ensino superior – IES - e a implantação de novos sistemas de seleção 

para o ingresso do aluno em tais instituições, assim como o Sistema de Seleção Unificado - SISU, o 

Programa Universidade para todos - PROUNI, que procura incentivar estudantes cujas famílias 

possuem baixo poder aquisitivo, e o Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, que financia a 

graduação na educação superior de estudantes matriculados em instituições particulares, resultou 

em uma nova demanda por estudantes universitários em todo o Brasil. De um sistema 

descentralizado e independente, passou para um sistema majoritariamente centralizado e amplo, 

promovendo a democratização do acesso ao ensino superior brasileiro (LI; CHAGAS, 2016). A oferta 

de educação de nível superior e a dinâmica de fluxo migratório de estudantes possuem uma forte 

relação, definindo novos centros de desenvolvimento e potencializando a dinâmica local. 

O deslocamento entre regiões pode ter vários fatores de influência, sendo um deles a análise 

das condições atuais as quais o indivíduo está submetido e as oportunidades em uma área distinta 

(SAHOTA, 1968 apud BARUFI, 2012). A Região Metropolitana de São Paulo – RMSP -, por exemplo, 

é marcada pela segregação entre as áreas de atividades econômicas, de estudo e de moradia, 

sendo assim cenário de uma dinâmica constante de movimentos pendulares por conta de trabalho 

e estudo (ÂNTICO, 2005). Os jovens são atraídos principalmente pela oportunidade de se obter uma 

boa educação e, consequentemente, boas ofertas de emprego, enquanto os adultos tendem a se 

deslocar por conta do mercado de trabalho. Em meio a esse quadro, a proximidade aos centros 

econômicos e educacionais, a qualidade de vida e a possibilidade de residir no local são aspectos 

importantes ao se considerar a migração de uma região a outra. 

De modo geral, a migração corresponde a uma solução para os moradores que não veem em 

suas moradias atuais um ambiente capaz de suprir suas necessidades e preferências (PHIPPS; 

HOLDEN, 1985 apud BRANDLI, 2004), e dessa forma buscam alternativas que se adequem a suas 

novas perspectivas de vida. 
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(...) o sujeito sente desejo de passear em alguma outra localidade, e 

depois se estabelecer por lá. O sujeito pode inicialmente estudar em 

outra localidade e depois fixar residência. As políticas governamentais 

contribuem de alguma forma para isso no século XXI, (...) Neste contexto 

a imigração se encontra para dedicar-se as atividades de graduação e 

pós-graduação, em que os sujeitos desejam ou necessitam para uma 

melhor qualidade de vida, desapegar-se de sua terra de origem, 

aderindo aos vários destinos. (SANTOS, 2016, p.6) 
 

As localidades atrativas para a migração podem estar relacionadas a diversos fatores, tais como 

custo de vida, mercado de trabalho, potencial acadêmico e desenvolvimento local, sendo assim, a escolha 

por habitação se torna uma consequência de uma decisão externa. No caso dos jovens que ingressam no 

ensino superior, a migração por conta dos estudos configura um novo panorama sociodemográfico 

exigindo arranjos residenciais compatíveis com as suas condições de vida, e projetados para uma 

população transitória. Como Mulder e Clark (2002 apud BRANDLI, 2004) ressaltam, a moradia estudantil 

não configura um mercado habitacional definitivo, ou seja, o estudante não reside com seus familiares, mas 

também não é totalmente independente. 

As moradias estudantis federais cumprem papel fundamental, abrigando 

estudantes universitários que vivem em condições socioeconômicas 

desfavoráveis, e vêm de outras cidades, onde deixam suas famílias 

(BARRETO, 2014, p.36) 
 

O ingresso na universidade faz parte de um período importante de transição na vida dos jovens, 

principalmente por ser uma fase de desenvolvimento e afirmação da sua identidade pessoal e vocacional. 

Nesse momento, ocorrem mudanças significativas relacionadas a sua maior independência e ao seu 

caráter social, onde são determinantes as novas condições ambientais, a rotina e as interações sociais a 

que estão submetidos (OSSE; DA COSTA, 2011). As moradias estudantis substituem o ambiente de 

relações familiares e sociais anteriores, e estabelecem parâmetros e critérios para a convivência entre seus 

moradores, sendo assim fundamentais para o desenvolvimento pessoal do estudante.  

(...) moradias estudantis modernas: espaços geralmente mantidos ou 

ligados a uma instituição de ensino como forma de auxiliar na formação 

de pessoas que deixaram seus locais de origem para estudar e morar 

com outras pessoas em condições semelhantes. (SOUSA; SOUSA, 

2009 apud BARRETO, 2014, p. 27) 
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No Brasil, a evasão universitária é muito comum em estudantes dos primeiros semestres, e isso está 

relacionado ao sistema educacional do país, uma vez que o jovem deve fazer uma decisão vocacional no 

momento em que termina o ensino médio, sendo que ainda não desenvolveu uma pensamento crítico capaz 

de nortear uma escolha definitiva. Em alguns casos, a incerteza quanto a decisão do curso é um fator 

determinante para a evasão, assim como apontado em uma pesquisa realizada por Palma e alii (2003, 

apud BARDAGI; HUTZ, 2005) em uma instituição privada de São Paulo. Chegaram a conclusão de que 

nos primeiros três meses do ano letivo, a relação entre o estudante e a instituição é frágil, e a insatisfação 

com o curso pode levar ao distanciamento do estudante, principalmente nos cursos menos valorizados. 

Bardagi e Hutz (2005) e Li e Chagas (2016), por meio de uma análise da literatura voltada para a evasão 

estudantil, apontam outros aspectos que também influenciam nessa decisão, tal como insuficiência na 

integração entre o estudante e a instituição, descontentamento com o curso, dúvidas quanto a profissão, 

mau desempenho acadêmico e problemas financeiros.  Sobre o estudo realizado por Cunha et alii (2001, 

apud BARDAGI; HUTZ, 2005) na Universidade de Brasília – UnB – nos anos 1990 e 1995: 

(...) a maioria mencionou a desorientação e o desamparo na chegada à 

universidade, falta de informação, o despreparo para lidar com a 

diferença entre o ensino médio e a universidade, a dificuldade de acesso 

aos professores e a superficialidade nos contatos interpessoais como 

causas de saída. Em relação aos efeitos da decisão tomada, os alunos 

referem inicialmente uma predominância de sentimentos de tristeza, 

solidão, vergonha, culpa e raiva após a saída do curso (...) (BARDAGI; 

HUTZ, 2005, p.286) 
 

A evasão, no entanto, não significa exclusivamente um afastamento do ensino superior, mas pode 

estar relacionada a uma mudança de curso, devido a uma reinterpretação e amadurecimento do indivíduo. 

Além disso, a ineficiência da instituição de oferecer um ambiente receptivo capaz de solucionar os 

problemas enfrentados pelos estudantes, a precariedade de políticas sistemáticas institucionais em favor 

da permanência do aluno e a falta de políticas públicas que favoreçam a assistência estudantil, são 

aspectos significativos que influenciam na opção pela evasão (BARDAGI; HUTZ, 2005).  

As instituições de ensino superior devem promover situações e condições favoráveis a qualidade de 

vida dos estudantes durante todo o seu processo de formação, e para isso devem entender as suas 

necessidades, suas percepções e expectativas quanto a vida, o contexto no qual se relacionam, e no que 
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se constituem as suas relações sociais. A vivência acadêmica depende de uma estrutura que ofereça 

suporte e estabilidade ao jovem universitário, tal como alimentação, moradia e transporte público, e é 

caracterizada pelo conjunto de atividades realizadas pelos estudantes durante os seus anos de formação, 

que podem ser divididas entre atividades obrigatórias, como aulas e estágios, e não obrigatórias, como 

iniciação científica e representação estudantil. 

Em uma pesquisa realizada por Kuh (1995 apud GARRIDO, 2013) em universidades dos Estados 

Unidos foi constatado que as experiências extracurriculares têm impactos positivos quanto ao 

desenvolvimento acadêmico, social e mental dos estudantes. Já no Brasil, Capovilla e Santos (2001) 

fizeram um estudo em uma universidade particular no interior do Estado de São Paulo, e chegaram à 

conclusão de que as atividades extraclasse foram benéficas para o desenvolvimento da personalidade, da 

comunicação e do pensamento crítico. 

A experiência da moradia estudantil é vista como uma atividade acadêmica não obrigatória, cujo 

propósito é promover a integração entre estudantes, possibilitando o intercâmbio entre diversas culturas e 

valores (GOMES, 2015). Assim, da mesma forma que incentiva as interações sociais e a criação de novos 

vínculos, também oferece condições favoráveis e estimulantes para o seu aprendizado, proporcionando 

um quadro favorável para a permanência do estudante. A universidade, de uma perspectiva ampla, é vista 

como uma instituição acadêmica de caráter rígido e estruturado, em contrapartida ao modelo informal de 

uma residência estudantil (HEILWEIL,1973). Entender o contexto da vida cotidiana do estudante, suas 

relações e atividades, traz consigo a possibilidade de potencializar a experiência do indivíduo, bem como 

atender aos interesses acadêmicos. A arquitetura entra nesse cenário como uma forma de abrigar os 

indivíduos e promover a sua interação, construindo espaços caracterizados pela casualidade, pelo 

momento e percepção. Os espaços se constituem a partir de uma determinada ordem social, ou seja, se 

desenvolvem a partir da dinâmica e dos valores sociais a que são submetidos, sendo assim, é necessário 

assimilar tais questões para, então, fomentar o uso e apropriação do mesmo (SCOARIS, 2012). 

 Em um estudo realizado por Martin Heilweil (1973), foi apresentado um quadro no qual a 

Universidade da Califórnia em Berkeley - UC Berkeley, em 1959, investiu em um projeto de moradia 

estudantil com um design majoritariamente funcional, sem levar em consideração as principais 

necessidades dos estudantes. Inicialmente, a demanda por habitação supriu os interesses do conjunto e 
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após cinco anos houve uma expansão, atendendo a uma demanda ainda maior de estudantes. Porém, em 

1964, houve uma perda significativa de moradores, por questões relacionadas a falta de um suporte 

estudantil que atendesse às suas demais carências. A preferência dos estudantes por espaços 

individualizados e independentes, os levaram a optar por residências mais precárias, mas que oferecessem 

uma maior liberdade. 

A vida em conjunto tem um grande impacto no desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos, 

principalmente no que diz respeito aos estudantes universitários, uma vez que se encontram em condições 

de transição de vida semelhantes. Em um estudo realizado na Casa de Estudantes da Universidade de 

Brasília foi analisado o quadro socioeconômico dos universitários que usufruíam do benefício de assistência 

estudantil, e chegou-se à conclusão de que a maioria frequentava os primeiros semestres, não possuía um 

histórico familiar de alto nível educacional, e possuíam renda familiar baixa (OSSE; DA COSTA, 2011). 

Dessa forma, define-se um perfil de estudante que não dispõe de condições financeiras suficientes para se 

sustentar em um ambiente externo e necessita de uma alternativa viável para a sua firmação no mundo 

universitário.  

A coletividade que se origina a partir da criação de um polo estudantil comum faz parte de uma rede 

social que se mantém ao longo do período da graduação, tendo grande influência na formação acadêmica 

e no desenvolvimento da identidade do estudante. Os estudantes que não se relacionam ou não se sentem 

incluídos na comunidade acadêmica tendem a se afastar do ensino superior, prejudicando não apenas o 

indivíduo, mas também interferindo no processo de desenvolvimento e estruturação da instituição, uma vez 

que esta contava com um planejamento e um orçamento suprido por uma certa quantidade de alunos 

(NAGAI; CARDOSO, 2017). Porém, ao evadirem, estes deixam de constituir parte do corpo discente, 

diminuindo a arrecadação de verba, e a instituição se vê em uma situação em que deve realizar um novo 

planejamento para não prejudicar a estrutura adotada.  

De acordo com Bardagi e Hutz (2005, p. 280) “a evasão é um fenômeno que salienta a necessidade 

de espaços institucionais que deem suporte às dificuldades do aluno”, sendo assim, a universidade deve 

oferecer apoio no período de adaptação do indivíduo dependente da família para a vida universitária, 

promovendo um desenvolvimento acadêmico e pessoal que tenha um impacto positivo na sua qualidade 

de vida, e consequentemente sua permanência. 
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Cabe às instituições de ensino superior facilitar essa transição, 

promovendo a criação de contextos que visem à integração total do 

indivíduo para a permanência com qualidade do estudante na 

universidade até a conclusão do curso. Deve haver uma preocupação 

constante das universidades em conhecer as dimensões da qualidade 

de vida de seus estudantes (SANTOS, 1989) 
 

 

 Entende-se, então, a moradia estudantil como um componente social de fundamental importância 

na assistência universitária, oferecendo infraestrutura adequada aos seus moradores, de forma a fornecer 

uma qualidade de vida física, social e educacional. De acordo com Andrés (2011), o jovem universitário 

deve estar em constante contato com o ambiente acadêmico e social, se relacionando em espaços que 

potencializem a sua interação, de modo a realizar trocas de valores das mais diversas formas, sendo assim, 

discorre sobre uma pesquisa realizada pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e 

Estudantis – FONAPRACE para estabelecer o perfil socioeconômico e cultural dos estudantes:  

Os principais indicadores sociais de sobrevivência são a moradia, 

alimentação, transporte, saúde, manutenção e trabalho. (...) No que 

concerne à alimentação, o Restaurante Universitário (RU) constitui 

importante instrumento de satisfação de uma necessidade básica, 

educativa, de ação social e de convivência universitária (...) Concluem, 

ainda, que dada a sua importância para a vida acadêmica, é fundamental 

que o RU seja, também, espaço gerador de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão (...) (ANDRÉS, 2011, p.5 -6) 
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4.2 - A assistência estudantil no âmbito nacional  

 As políticas de assistência estudantil surgiram no começo do século XX, após a criação da Casa 

do Estudante Brasileiro, em Paris, cujo intuito era oferecer suporte aos estudantes que encontravam 

dificuldade em se manter na cidade. Isso induziu a criação da Casa do Estudante do Brasil, uma associação 

beneficente formada na cidade do Rio de Janeiro que viria a se tornar uma sede para as relações e o 

contato entre entidades estudantis no território brasileiro. Um dos marcos mais importantes para a 

afirmação de tais políticas, foi a Reforma Francisco Campos, em 1931, que resultou na Lei Orgânica do 

Ensino Superior pelo Decreto n. 19.851/1931. Tal lei defendia a implantação de medidas de suporte aos 

jovens universitários comprovadamente de baixa renda e incapazes de financiar os seus estudos, para que 

pudessem gozar de condições adequadas durante sua formação universitária (IMPERATORI, 2017).  

Ao longo do século XX ocorreram mudanças significativas no quadro educacional e acadêmico do 

país. O aumento na quantidade de IES procurou atender a crescente demanda socioeconômica nacional, 

dessa forma, permitindo à população das classes mais baixas o acesso ao ensino superior (PINTO, 2015). 

A atuação da Casa do Estudante do Brasil originou, no ano de 1937, uma das mais importantes entidades 

do movimento estudantil brasileiro, a União Nacional dos Estudantes – UNE, que reivindica direitos tal como 

moradia, assistência e passe livre estudantil. Em meio a esse contexto, as políticas de assistência estudantil 

se tornam essenciais para a manutenção do ensino e a firmação dos estudantes no mundo acadêmico.  

A princípio, a assistência é tida como uma concessão a alguns dos alunos que já gozam da 

oportunidade de ingressar no ensino superior, tornando-se um direito para os estudantes apenas na 

década de 60, período no qual se fortalecia o movimento estudantil em prol da reforma universitária 

(DUTRA, 2017). Atender as necessidades dos estudantes, oferecendo suporte para a manutenção do 

universitário no mundo acadêmico, é favorável a permanência do aluno nesse contexto, e 

consequentemente, a sua plena formação acadêmica. 

Os programas de assistência estudantil têm como objetivo garantir essa 

distribuição igualitária do saber, provendo ao estudante condições para 

participar da vida acadêmica e de fato, estudar e completar o seu curso 

(BARRETO, 2014, p.24)  
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Contudo, no decorrer da ditadura militar, a partir de 1964, a UNE perde o seu poder e 

representatividade, passando a atuar na ilegalidade. Apenas no período de “redemocratização” do Brasil, 

na década de 80, a assistência estudantil encontra um novo espaço onde possa ser implementada e 

crescer de forma sistematizada (DUTRA, 2017). No ano de 1987 foi criado o Fórum Nacional de Pró-

Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis - FONAPRACE, cujo propósito era a formulação de 

políticas e diretrizes capazes de nortear as políticas de assistência estudantil no território nacional 

(FONAPRACE, 2019). Atualmente, a UNE e o FONAPRACE são as principais entidades em favor da 

firmação da assistência estudantil como direito social e política pública, em contrapartida ao seu caráter de 

concessão e gasto desnecessário.  
 

As políticas foram reformuladas aos longo dos anos, ainda que aplicadas a casos isolados ou 

implementadas por conta da própria instituição de ensino, assim, com a democratização do acesso ao 

ensino superior, configurou-se um novo cenário socioeconômico universitário, o que exigia uma aplicação 

mais abrangente e eficiente. O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais – Reuni - criado em 2007 com o intuito de promover a expansão física, acadêmica 

e pedagógica da rede federal de educação superior (REUNI, 2010) e a instauração do Plano Nacional de 

Assistência Estudantil – PNAES – em 2010 como lei, que determina que instituições federais de ensino 

superior – IFES - devem oferecer auxílio aos estudantes durante o seu período de formação, de forma a 

evitar a evasão universitária (PNAES, 2010), foram frutos de diversas discussões e considerações que 

propunham diretrizes norteadoras para a adequação das instituições e a aplicação do programa de 

assistência ao estudante. Sobre a Política Nacional de Assistência Estudantil – PNAE – decreta pelo 

Congresso Nacional em 2015: 

Art. 1o. A Assistência Estudantil, direito do (a) cidadão (ã) e dever do 

Estado, no contexto da Política Nacional de Educação – PNE, compõe-

se de um conjunto de princípios e diretrizes quem orientam ações que 

visam contribuir para o processo de democratização do acesso de 

estudantes às Universidades Federais de Ensino Superior – UFEs e aos 

Centros Federais de Educação Tecnológica – CEFETs, com a finalidade 

de criar, garantir e ampliar as condições de permanência e conclusão, 

prioritariamente, do ensino de graduação na modalidade presencial. (...) 

(FONAPRACE, 2015) 
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As políticas buscam atender à parcela da população que usufrui do seu direito de ingressar em IES, 

independente do seu status socioeconômico, porém, não gozam de condições suficientes para se 

sustentar. São propostas alternativas que visam minimizar as desigualdades sociais, cooperar para a 

permanência do estudante na universidade e assegurar a conclusão do curso.  Em um estudo realizado 

por Adachi (2009 apud NAGAI; CARDOSO, 2017) na Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG -, 

chegou-se à conclusão que alunos pertencentes à uma classe socioeconômica baixa, quando favorecidos 

pelo sistema de assistência estudantil, tem um índice maior de conclusão quando comparado aos que não 

gozam desse direito. De acordo com Dutra (2017), a assistência estudantil aparece de diversas formas, 

podendo ser considerada tanto um direito social, quanto um investimento, porém, como aponta sobre os 

estudos de Josimeire Araújo em O elo assistência e educação: análise assistência/desempenho no 

Programa Residência Universitária alagoana (2003), essa dualidade de valores “implica em diferentes 

formas de operacionalização, a depender do entendimento adotado” (DUTRA, 2017, p. 162). 

Embora não haja um conceito único que defina a esfera da assistência estudantil no panorama 

brasileiro, nem a abrangência de atuação de tais políticas, a questão continua sendo discutida e 

desenvolvida a partir de novas concepções que se adequem da melhor forma ao quadro educacional 

vigente. As políticas atuam principalmente nas instituições públicas, mas um sistema eficiente de 

assistência ao estudante pode ser benéfico para as instituições de ensino superior como um todo. 
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5 - Estudos de Caso 

Os estudos de caso selecionados foram analisados de modo a introduzir uma série de parâmetros 

e diretrizes que pudessem nortear o desenvolvimento do trabalho, tanto do ponto de vista acadêmico, 

quanto prático. 

  5.1 - Alojamento Estudantil na Ciudad del Saber (Panamá, 2008 - 2014)| 11.300 m² 

[sic] arquitetura 

 

 

Figura 4: Alojamento da Ciudad del Saber. Fonte: ANA MELLO, 2014. 
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INSERÇÃO NO TERRENO 

 A análise do sítio, tanto sobre os seus aspectos geográficos e climáticos quanto espaciais, foi 

determinante para a implantação do partido arquitetônico em blocos transversais e paralelos entre si. 

Dessa forma, foi possível espaçar os blocos de acordo com a vegetação existente de modo a preservá-la. 

De acordo com o posicionamento dos principais pontos de acesso, como representado na Figura 5, 

no centro do conjunto há o cruzamento entre o projeto e o percurso de pedestres, sendo assim desenhado 

um espaço mais amplo, de sociabilidade e acesso ao edifício, com calçada alargada e um pátio maior. Os 

desníveis do terreno são utilizados para diferenciar os espaços de uso público, semi-público e privado, 

formando assim, uma praça central. 

Figura 5: Diagrama de pontos de acesso. Fonte: a partir de VITRUVIUS, 2008. 
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PROGRAMA DE NECESSIDADES 

A organização funcional do conjunto prioriza as áreas de serviço e apoio no térreo (Figura 6), e nos 

demais pavimentos os módulos habitacionais. Cada bloco é composto por tipologias habitacionais, 

individuais ou duplas, com instalações sanitárias próprias, e triplas, com instalações sanitárias externas e 

comuns (Figura 7). Também possuem uma área de estar localizada no eixo de circulação, um corredor de 

circulação interno, uma cozinha e um depósito de uso comum.  

 
Figura 6: Diagrama de usos| planta térrea. Fonte: a partir de VITRUVIUS, 2008. 
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Figura 7: Diagrama de usos| pavimento tipo. Fonte: a partir de VITRUVIUS, 2008. 

Tipologia Individual 

Tipologia Dupla 

Tipologia Tripla 

Instalações Sanitárias 

Cozinha/ Depósito 

Administração/ Lavanderia 

Salas de Estar 

Espaços Multiuso 

Legenda 
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

A forma do conjunto, distribuída em 9 blocos 

unidos por um único eixo de circulação, favoreceu o 

aproveitamento da ventilação natural, uma vez que 

a principal direção do vento está para NW (Figura 8), 

perpendicular as fachadas dos blocos habitacionais. 

As unidades habitacionais possuem amplas 

aberturas com proteção contra o sol e a chuva, e um 

sistema de grelhas sobre o forro que permite a 

ventilação transversal dos ambientes.  

Quanto ao aproveitamento da luz solar, foram 

projetados painéis para captação da luz, de maneira 

que essa fosse utilizada no aquecimento de água. A 

laje de cobertura possui painéis de argamassa 

armada que influenciam no sombreamento e na 

ventilação (Figura 9), melhorando o desempenho 

térmico do conjunto, assim, diminuindo os gastos 

com sistemas de climatização dos ambientes.  

 

 

 

 

 

Figura 8: Diagrama de direção do vento em % - Anual. Fonte: WINDFINDER, 2019. Figura 9: Esquema de ventilação e iluminação natural. Fonte: VITRUVIUS, 2008  
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SIMULAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL 

 
Figura 10: Estudo de Iluminação pelo uso da carta solar. Fonte: a partir da carta solar de GAISMA 
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5.2 - CSU Fullerton, Student Housing – Phase III (Califórnia, 2012)| 22.275 m² 

Steinberg Hart 

 

 

 

 

Figura 11: CSU Fullerton. Fonte: STEINBERG HART, 2012 
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INSERÇÃO NO TERRENO 

A inserção do projeto (Figura 

12) segue a mesma lógica de 

ocupação das fases anteriores, 

procurando estabelecer uma relação 

de gabarito e posicionamento 

(HART, 2012). Os dormitórios estão 

voltados para Sudeste, dessa forma, 

tanto a volumetria, quanto o 

posicionamento dos módulos em 

relação aos demais permite que a luz 

natural seja aproveitada ao máximo. 

PROGRAMA DE NECESSIDADES 

O programa elaborado para atender às 

necessidades dos estudantes integra a vida 

social, a moradia e o lazer (HART, 2012). Foram 

pensados espaços comuns, onde ocorrem 

encontros e atividades casuais, espaços privados, 

principalmente para estudo e descanso, e 

espaços para usos diversificados, em especial a 

praça central, que pode ser utilizada tanto para 

aulas ao ar livre, como para recreação (Figura 13). 

Figura 12: Diagrama de pontos de acesso. Fonte: a partir de GOOGLE MAPS, DATA. 

Figura 13: Organização funcional do conjunto - fases 1, 2 e 3 finalizadas. 

Fonte: a partir de STEINBERG HART, 2012 

Fase 1 e Fase 2 

Fase 3 – Dormitórios e áreas comuns 

Fase 3 – Centro Gastronômico 

LEGENDA 
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

As soluções adotadas para resolver as 

questões de sustentabilidade e eficiência 

energética do conjunto procuraram favorecer a 

experiência do estudante e incentivar 

comportamentos sustentáveis (HART, 2012). 

Dessa forma, foram incluídos aprimoramentos na 

infraestrutura, tal como placas fotovoltaicas nas 

coberturas e um sistema de água vinculado a uma 

fonte central (Figura 14) que só funciona quando o 

campus atinge metas de economia.  

Também foram utilizados vidros de alta 

performance nas fachadas, que possibilitam a 

redução do consumo de energia, junto a estruturas 

externas de sombreamento nos dormitórios (Figura 

15) e um sistema de “cool roof”. O sistema de 

irrigação implantado é subsuperficial e de controle 

climático, e para a drenagem e filtragem foram 

utilizadas biovaletas.  

 

CERTIFICAÇÕES: 

• Leed Platinum 

• 2013 CMACN/AIACC Concrete Masonry Design Awards, Award of Honor 

• 2013 Best Overall Sustainable Design for the California Higher Education Sustainability Conference’s Energy 

Efficiency and Sustainability Best Practices Awards Competition 

Figura 14: Fonte Central. Fonte: STEINBERG HART, 2012 

Figura 15: Elemento da fachada. Fonte: STEINBERG HART, 2012 
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SIMULAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATURAL 

 

Figura 16: Estudo de Iluminação pelo uso da carta solar. Fonte: a partir da carta solar de GAISMA 
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5.3 - 5° Lugar no concurso para Moradia Estudantil da Unifesp Osasco 

Bacco Arquitetos Associados 

INSERÇÃO NO TERRENO  

A distribuição espacial do 

conjunto (Figura 17) trabalha com a 

organização dos volumes em 5 

platôs definidos a partir da 

intervenção na topografia original 

(Figura 18). Dessa forma, o acesso 

é realizado pelo nível mais alto, 

diretamente conectado a rua, e pelo 

nível mais baixo, com acesso de 

pedestres. 

Figura 18: Corte esquemático da inserção do projeto no terreno. Fonte: BACCO ARQUITETOS 

ASSOCIADOS, 2015 

Figura 17: Modelo tridimensional virtual. Fonte: BACCO ARQUITETOS ASSOCIADOS, 2015 
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PROGRAMA DE NECESSIDADES 

Figura 19: Diagrama de modulação e implantação no terreno separado por usos e tipologias Fonte: BACCO ARQUITETOS ASSOCIADOS, 2015 
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Figura 20: Diagrama de modulação e implantação no terreno separado por usos e tipologias Fonte: BACCO ARQUITETOS ASSOCIADOS, 2015 
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A organização do programa de necessidades no terreno seguiu uma ordem de hierarquia entre as 

funções. No térreo de cada um dos blocos se encontram as áreas de serviço (manutenção, segurança, 

depósito, lixo, e copa e sanitários terceirizados) e as áreas comuns (biblioteca, cozinha comunitária, espaço 

multiuso, cineteatro, academia e salão de jogos) (Figura 20). 

 No segundo pavimento estão as salas de estar e estudo, que realizam a transposição de um nível 

a outro (Figura 22). E no pavimento superior situam-se as tipologias residenciais, priorizando os módulos 

individuais e duplos. 

 

  

Figura 21: Corte longitudinal dos módulos de tipologias 

habitacionais. Fonte: BACCO ARQUITETOS ASSOCIADOS, 2015 

Figura 24: Planta do 1º pavimento do módulo de sala de estudo 

Fonte: BACCO ARQUITETOS ASSOCIADOS, 2015 

Figura 23: Planta térrea do módulo de sala de estudo Fonte: BACCO 

ARQUITETOS ASSOCIADOS, 2015 

Figura 22: Corte longitudinal do módulo de sala de estudo. Fonte: 

BACCO ARQUITETOS ASSOCIADOS, 2015 
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As salas de estar e estudos realizam a conexão visual entre os módulos habitacionais e a 

transposição entre os platôs permitindo a livre circulação de pessoas pelo conjunto (Figura 23). As salas 

de estar são vedadas por divisórias móveis, podendo ser abertas e fechadas de acordo com a necessidade 

(Figura 24). Os módulos habitacionais, por sua vez, são divididos em tipologias individuais, duplas e 

quádruplas, sendo associados a áreas de serviço comuns. 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

Uma das principais soluções adotadas foi o uso de ventilação cruzada, com maior destaque nas 

habitações duplas, uma vez que possuem duplicidade de fachadas. A torre de circulação, por sua vez, é 

totalmente envolvida por venezianas, permitindo a passagem de ar nas habitações e o seu escoamento 

por fossos entre as unidades. 

No que diz respeito à insolação, a conformação espacial do conjunto é orientada a nordeste/sudeste, 

mantendo as aberturas na porção nordeste para maior aproveitamento da iluminação natural, e o 

espaçamento entre os módulos é favorável a insolação (Figura 25). O projeto aproveita da topografia do 

terreno para inserir reservatórios subterrâneos e se utiliza de um sistema de calhas para recolhimento da 

água da chuva para o seu reaproveitamento. 

O aproveitamento da energia solar foi trabalhado de duas formas: na primeira, foi também instalado 

um sistema de aquecimento solar de água na cobertura das áreas técnicas, e na segunda, sugere-se o uso 

de placas fotovoltaicas na cobertura dos módulos mais altos para ajudar no custo energético do complexo. 

Figura 25: Corte esquemático para análise da sustentabilidade do conjunto. Fonte: BACCO ARQUITETOS ASSOCIADOS, 2015 
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SIMULAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATURAL 

Figura 26: Estudo de Iluminação pelo uso da carta solar. Fonte: a partir da carta solar de GAISMA 
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6 - Proposta Projetua 

A ampliação do ensino superior no território nacional e a instauração de sistemas de 

financiamento estudantil permitiu que grande parte da população, em especial os indivíduos que não 

possuem condições suficientes para custear seus estudos, tivesse acesso a educação, o que 

resultou em uma nova demanda por estudantes universitários em todo o Brasil. A nova oferta de 

educação de nível superior influenciou em uma dinâmica de fluxo migratório estudantil, de modo a 

definir novos centros de desenvolvimento. 

 A temática do complexo estudantil surge como uma alternativa para atender a esse novo 

quadro socioeconômico universitário, propondo soluções que promovam condições adequadas para 

a permanência do jovem universitário no mundo acadêmico e diminuam o potencial de evasão 

universitária, no sentido de abandono total do ensino superior. 

A residência universitária tem como objetivo principal, além de 

oferecer abrigo ao estudante, propiciar condições adequadas 

de conforto, convívio social e desenvolvimento de atividades 

acadêmicas. (GOMES, 2014, p.14) 
 

 O complexo foi desenvolvido como uma proposta para solucionar problemas enfrentados 

por jovens universitários em todo o país. Por muitas vezes, os jovens deixam suas casas, cidades e 

famílias para ingressar no mundo universitário em busca de uma educação de boa qualidade. Ainda 

assim, boa parte dessa população não possui condições de se sustentar ou se manter em um local 

afastado de suas origens. Nesse contexto, a assistência estudantil se torna fundamental para a 

manutenção da educação e o acesso ao ensino para jovens das diversas classes sociais. 

O projeto foi idealizado na proximidade de centros de ensino de grande porte, em uma região 

central e com fácil acesso a transporte público, como apontado na Figura 27. A análise do entorno 

pelos parâmetros de parcelamento e uso do solo (Figura 28), instituições de ensino superior nos  

arredores (Figura 29), eixos de transporte público (Figura 30), áreas verdes existentes (Figura 31) e 

equipamentos culturais (Figura 32) demonstrou o potencial da região para a implantação de um 

projeto dessa dimensão. 

O redesenho do terreno e dos lotes existentes estabeleceu uma nova relação com a malha 

urbana, propondo uma segregação de espaços e uma permeabilidade que o desenho atual não 

permite. A partir da estruturação da praça como o elemento principal de conformidade entre os dois   
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polos, habitacional e acadêmico, a intenção inicial era a de abrir o espaço para a livre circulação de 

pessoas, contudo, por conta de questões de segurança foram posicionados controles de acesso de modo 

a compor um espaço amplo, porém reservado ao usuário do complexo. Ainda assim, o conceito de 

permeabilidade proposto se manteve com a valorização do eixo central pela inserção de uma passarela 

que conectasse uma nova portaria projetada na universidade à Rua da Consolação.  

A criação de um eixo central de circulação permitiu o aproveitamento do terreno de modo a trabalhar 

com os edifícios existentes e usufruir do desnível de 6 metros para a criação de um talude que percorresse 

todo o projeto, mantendo a mesma linguagem nas áreas públicas e semi-públicas. Foram desenvolvidos 

quatro edifícios que se conectam ao eixo de modos distintos, resultando em uma composição que ora 

incorpora a passarela, ora se vincula a ela por meios externos. 
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6.1 - Análise Do Entorno E Inserção Urbana: Diretrizes 
RECORTE TERRITORIAL 

 

Figura 27: Mapa do entorno. Fonte: a partir de GOOGLE MAPS, 2019. 
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PARCELAMENTO E USO DO SOLO  
Comércio e Serviços 
Residencial 

Figura 28: Mapa do uso e parcelamento do solo do entorno. Fonte: A partir de GEOSAMPA, 2019 
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INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR  
Instituições de Ensino 

Superior 

Figura 29: Mapa de instituições de ensino superior no entorno. Fonte: A partir de GEOSAMPA, 2019. 
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EIXOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ônibus – Linhas  

Ônibus – Pontos  

Metrô – Linha Laranja 
Metrô – Linha Amarela 

Metrô – Estação  

Figura 30: Mapa de transporte público do entorno. Fonte: A partir de GEOSAMPA, 2019. 
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ÁREAS VERDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas Verdes e Praças 

Arborização existente 

Figura 31: Mapa de áreas verdes do entorno. Fonte: A partir de GEOSAMPA, 2019. 
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EQUIPAMENTOS CULTURAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamentos Culturais 

Figura 32: mapa de equipamentos culturais do entorno. Fonte: A partir de GEOSAMPA, 2019. 
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6.2 - Proposta Conceitual 
A união dos conceitos de moradia e estudos, desenvolvidos como parte essencial de um projeto 

voltado para o público universitário, mostra grande potencial quando elaborado de forma eficiente e 

cômoda para o seu usuário. A moradia oferece ao jovem universitário um espaço individual, ao mesmo 

tempo que propõe espaços de convivência; o indivíduo tem um espaço para chamar de “seu”, onde pode 

guardar seus pertences, ornar como lhe for mais conveniente, e sentir-se de certa forma em casa, e a isso 

somam-se os espaços de uso comum, onde ocorrem encontros casuais ou presumidos, que promovem a 

interação entre os moradores.  

(...) a arquitetura do alojamento estudantil, ao menos em tese, 

é elaborada a partir de uma ideia de agrupamento social que 

não apenas justapõe as unidades individuais, mas, por meio de 

estratégias projetuais, condiciona e propicia o encontro, casual 

ou presumido, dos moradores próximos. (PRIDE, 1999 apud 

SCOARIS, 2012, p.100) 
 

O centro de estudos e pesquisa propõe uma forma de integrar os experimentos e a tecnologia em 

um espaço diferenciado e amplo, que expõe aos alunos alternativas para a propagação e produção de 

conhecimento. O projeto se desenvolve em pavimentos com plantas livres, o que favorece a circulação de 

pessoas, a apropriação do espaço de acordo com o interesse dos estudantes e a contribuição para o 

aprendizado, seja desenvolvendo atividades ou apenas observando. Da mesma forma, oferece espaços 

mais reservados para o estudo, que também permitem aos alunos de diferentes cursos e grupos sociais 

interagirem. Assim, incentiva as interações sociais e a criação de novos vínculos, ao mesmo tempo em que 

oferece condições favoráveis e estimulantes para o aprendizado. 

O espaço se constitui através de uma dinâmica e valores sociais intrínsecos a sua finalidade, 

portanto, a separação das esferas pública, semi-pública e privada foi pensada de modo a se apropriar da 

arquitetura como um elemento de segregação, porém, que realizasse um diálogo entre os diferentes 

programas e os introduzisse em um mesmo contexto como complementos um do outro.  

 A cartografia (Figura 33) apresentada como parte do conceito trabalha o desenho urbano do 

entorno, mostrando os pontos essenciais para a escolha do mesmo. Desde a proximidade aos centros de 

ensino, até a presença de pontos de ônibus e estações de metrô, a região se mostra propensa para a 
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atuação de políticas de assistência estudantil, capazes de promover o desenvolvimento de uma 

organização acadêmica eficiente que sirva de suporte para as instituições existentes. Além disso, um dos 

planos para a região, já em desenvolvimento, é a ampliação da estação Higienópolis-Mackenzie, que dará 

acesso a futura Linha 6 - Laranja do metrô. Um dos destaques para a implantação desse projeto é a 

organização das estações no desenho urbano da cidade; a linha contará com estações próximas a diversas 

universidades, tal qual UNIP, FMU, FGV, PUC, Mackenzie e FAAP, o que lhe conferiu o nome popular de 

“Linha das Universidades”. 

 O diagrama conceitual (Figura 34), por sua vez, estabelece as principais relações adotadas no 

desenvolvimento do conceito, firmando o seu alicerce na tríade ESTUDAR – HABITAR – SOCIALIZAR. 

Esses três pontos foram elementos significativos destacados nos estudos de caso; a organização do 

programa e o ambiente das relações sociais que potencializavam a experiência do estudante. Dessa forma, 

foram abordados como diretriz para a elaboração do projeto, a disposição espacial no terreno, e a definição 

do programa de necessidades. 
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CARTOGRAFIA SENSITIVA 

Centros Institucionais E Acadêmicos 

Terreno de Intervenção 

Metrô - Linha Amarela 

Metrô - Linha Vermelha 

Metrô - Linha Laranja  

Áreas Verdes e Praças 

Figura 33: Cartografia Sensitiva. Fonte:  a partir de GOOGLE MAPS, 2019. 
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DIAGRAMA CONCEITUAL 

Figura 34: Diagrama Conceitual. Fonte: Autoral. 
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6.3 - Concepção Projetual 
ESPACIALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Modelo Virtual. Fonte: Autoral. 
BIBLIOTECA 

CENTRO DE 

PESQUISA 

HABITACIONAL 

RESTAURANTE 

UNIVERSITÁRIO 

PLATAFORMA 
Figura 36: Diagrama de Implantação. Fonte: Autoral. 
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GRÁFICO DE USOS (M²) 

Gráfico 6: Gráfico de Usos do projeto por área construída. Fonte: Autoral. 
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6.4 - O Complexo 
  O projeto está localizado nas proximidades de três das maiores universidades da cidade de São 

Paulo – Mackenzie, PUC-SP e Santa Casa, e se desenvolve em um terreno composto por lotes 

majoritariamente subutilizados, tal como estacionamentos, terrenos baldios, e lotes edificados, com 

construções de até dois pavimentos (Figura 37). Buscando a valorização do conjunto e a apropriação de 

um programa diversificado, alguns dos usos preexistentes foram mantidos de forma a integrar com a 

composição espacial desenvolvida, e novos usos foram incorporados, de forma a atender às necessidades 

previamente estabelecidas. A Figura 38 apresenta a implantação do projeto, considerando todas as 

mudanças efetuadas nos lotes, inclusive os edifícios residenciais existentes que serão mantidos com uma 

proposta de serem integrados ao projeto, de modo a agregar unidades habitacionais para os estudantes. 

A implantação está inserida no entorno real, mostrando assim a nova relação que o conjunto estabelece 

com a malha urbana. 

 A principal diretriz do projeto foi a de valorizar o eixo de circulação central, destacado na Figura 39 

em rosa, que conecta a nova portaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie à Rua da Consolação, 

atravessando todo o conjunto e interligando as arquiteturas de forma coesa, como observado na Figura 

40. A proposta de abrir uma nova portaria surgiu como uma forma de valorizar o conjunto, possibilitando 

um acesso direto da universidade ao complexo estudantil. Assim, consolidou-se o eixo de circulação como 

ponto de partida para o desenvolvimento dos edifícios. 

Existem dois polos principais, que se qualificam por seus caráteres individuais; de um lado, o centro 

de estudos e pesquisa, composto por laboratórios, salas de experimentação, salas de estudo, biblioteca e 

restaurante universitário; do outro, o edifício residencial, que propõe uma forma de morar a partir da vida 

coletiva e da cooperação entre os seus moradores. Nesse contexto, o complexo estudantil busca 

potencializar a experiência do indivíduo através de seus usos e suas formas, da separação entre as esferas 

pública e privada, e da dinâmica do conjunto. 
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Figura 37: Terreno atual no entorno. Fonte: a partir de GOOGLE MAPS, 2019. 

Figura 38: Implantação no entorno. Fonte: A partir de GOOGLE MAPS, 2019 
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IMPLANTAÇÃO 

BIBLIOTECA CENTRO DE 

PESQUISA 

HABITACIONAL 

RUA DA CONSOLAÇÃO 
MACKENZIE 

RESTAURANTE 

UNIVERSITÁRIO 

Figura 39: Corte Longitudinal AA |Representação do eixo de circulação central. Fonte: Autoral. 

 

. 

Figura 40: Implantação |Representação do posicionamento dos edifícios no terreno. Fonte: Autoral 
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 Como observado na 

planta térrea (Figura 41), existe 

um controle de acesso para 

adentrar o conjunto, tanto pela 

base do residencial à direita, 

quanto pela própria rua Maria 

Antônia à esquerda. As 

portarias se abrem para uma 

praça interna, permitindo a livre 

circulação e fluxo de pessoas 

por toda a composição. Por Figura 42: Vista Aérea. Fonte: Autoral. 

 

ACESSO 

Figura 41: Planta térrea| Relação com a cidade. Fonte: Autoral. 

 

 

PASSAGEM 



[Digite aqui] 

 

65 

 

conta do desnível de 6 metros, a solução adotada nas áreas verdes foi a de trabalhar com taludes de modo 

a compor níveis diversos em volta da cafeteria e do centro de estudos, propondo uma área aberta onde as 

pessoas possam percorrer e usufruir como preferirem. A exemplo disso a  Figura 43 e a Figura 44 mostram 

pontos de vista distintos do talude, ora caminhando por ele, ora por cima da passarela. O desenho do 

talude percorre todo o terreno de intervenção, como já observado na Figura 41, trabalhando as áreas 

públicas e semi-públicas com uma mesma linguagem e criando uma conexão estética e visual entre elas.  

 

 

Ao nível +4.00 está a rua interna do conjunto e a passarela, que formam o eixo principal de 

circulação, cujo acesso é realizado pela rua da Consolação e pela universidade através da nova portaria 

criada. Na Figura 45 ficam mais claras as conexões entre os edifícios; a passarela atravessa a volumetria 

do centro de estudos, compondo parte do projeto estrutural, se estende por baixo da biblioteca, se conecta 

ao restaurante universitário e termina na praça elevada que serve de base para o edifício residencial. 

 

  

 

 

Figura 43: Vista do RU do Talude. Fonte: Autoral. Figura 44: Vista do Talude de cima da plataforma. Fonte: Autoral. 
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Figura 45: Planta do 1º Pavimento| Plataforma - eixo de circulação central. Fonte: Autoral. 

. 

ACESSO 
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RESIDENCIAL 

O primeiro foco, localizado na rua Maria Antônia, e com acesso principal pelo nível térreo (+0.00) 

é o polo residencial. No pavimento térreo está a portaria, que realiza o controle de acesso às torres 

residenciais, com acesso restrito aos moradores, ao centro acadêmico (CA) e ao complexo estudantil (CE) 

(Figura 46); dessa forma, é o ponto principal de confluência entre o espaço externo da cidade e a dinâmica 

interna do complexo. Por estar diretamente relacionado com a rua e o pedestre, foi projetada um praça 

(Figura 47) que recepcionasse o indivíduo e oferecesse uma pausa em meio ao movimento constante da 

região. 

 

 

Figura 46: Planta térrea do edifício residencial| controle de Acesso. Fonte: Autoral. 

C.A. 

C.E. 

RESIDENCIAL 
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O centro acadêmico foi proposto em 

meio as torres residenciais por conta de uma 

passarela externa preexistente que conecta a 

universidade à rua Maria Antônia, 

consequentemente, mantendo o fluxo de 

estudantes e criando uma espaço não apenas 

de passagem, mas do qual poderiam se 

apropriar da forma que lhes fosse mais 

conveniente. A idealização do projeto como um 

todo procurou trabalhar a flexibilidade dos 

espaços, possibilitando a realização de diversas 

atividades em prol do protagonismo estudantil. 

 

Figura 47: Imagem externa da praça. Fonte: Autoral. 

Figura 48: Imagem da plataforma reestruturada| Conexão Mackenzie - Maria 

Antônia. Fonte: Autoral. 
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A passarela foi reestruturada de 

modo a compor a mesma linguagem da 

passarela proposta no eixo central, assim 

como apresentado na Figura 48. 

Apoiadas sobre uma base única, as 

torres residenciais são projetadas 

verticalmente seguindo como parâmetro o 

gabarito do entorno existente, desta maneira, 

possuem gabaritos diferentes por conta dos 

edifícios em suas proximidades como 

evidenciado na Figura 50 e Figura 51.  

RUA MARIA 

ANTÔNIA 

MACKENZIE 

12.50 

4.00 

6.50 

9.00 

16.00 
17.00 

0.00 

Figura 49: Corte EE| Centro Acadêmico| Transposição 

Mackenzie – Maria Antônia 

Figura 50: Imagem externa do Centro de Estudantes. Fonte: Autoral. 
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Os primeiros pavimentos residenciais são 

compostos por espaços flexíveis que favorecem a 

socialização, oferecendo um ambiente descontraído 

para a interação entre os moradores. Em concordância 

com a proposta de unir os diferentes programas, tem-

se dois pavimentos de coworking, como representado 

na Figura 52 e Figura 53 com acesso livre, e mais três 

pavimentos que contemplam o programa com uma 

sala de jogos, espaço gourmet, lavanderia, academia e 

lounge com TV.  

0.00 

4.00 

8.70 

12.60 

16.50 

19.70 
22.90 
26.10 

29.30 
32.50 

36.40 

40.30 
43.50 
46.70 
49.90 
53.10 
56.30 

60.20 

USO COMUM 

APTOS 

COWORKING 

Figura 51:  Corte FF| Corte das torres residenciais. Fonte: Autoral 

Figura 52: Pavimento Tipo Social 01| Coworking. Fonte: Autoral. 
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As plantas tipo para essas áreas trabalharam 

com a valorização dos espaços internos e externos, 

através da disposição de cheios e vazios e da escolha por 

fechamentos de vidro na maior parte das fachadas, dessa 

forma permitindo um maior aproveitamento da luz natural 

nas áreas de convívio.  Nas fachadas Noroeste e Sudeste 

das áreas de coworking foram adotados vidros 

impressos, de modo a oferecer privacidade sem 

prejudicar a iluminação natural, uma vez que se 

encontram no mesmo nível do centro acadêmico. 

Logo acima, estão os pavimentos tipo residenciais, que são organizados em tipologias de 

tamanhos variados, podendo ser individuais ou compartilhadas. Como uma maneira de trabalhar variações 

na composição das fachadas, foram desenvolvidos pavimentos tipo que organizassem as tipologias de 

formas distintas, assim como representado na Figura 54 e na Figura 55, dessa forma, criam situações 

diversas, tal como tipologias com área externa ou com maior área interna útil. Como proposta do projeto, 

foi especificada uma abertura proporcional a cada tipologia, todas com fechamento em vidro, de modo a 

criar certa uniformidade aos elementos. Assim, tanto a ventilação natural, quanto a iluminação natural, 

ganham destaque na formulação da moradia. 

Figura 53: Pavimento Tipo Social 02| Coworking. Fonte: Autoral. 

Figura 54: Pavimentos Tipo Residenciais| esc. 1:500. Fonte: Autoral. 
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As tipologias residenciais possuem elementos 

de suporte básico à manutenção da vida do estudante, 

tal como banheiros internos, espaço para camas, 

bicamas ou beliches, tal qual o interesse dos seus 

habitantes, bancada para preparo de refeições e 

escrivaninha integrada ao ambiente. Todos os 

pavimentos possuem uma área comum que oferece um 

espaço descontraído para a socialização. 

As propostas de organização interna dos 

apartamentos foram pensadas de modo que pudessem 

ser adequados a maneira de cada um morar, 

oferecendo flexibilidade quanto aos seus layouts, assim 

a Figura 57 representa os diferentes layouts para a 

tipologia de 27m² . Na Figura 58 foi representado o 

modelo tridimensional do espaço interno da tipologia, 

apresentando a proposta de layout 1. 

As tipologias compartilhadas primam pela 

relação entre os seus habitantes, dessa forma 

apresentam um espaço mais reservado, onde o foco é 

estudar e descansar, e um ambiente separado onde 

ocorrem as atividades cotidianas, como comer, 

conversar e descontrair. O intuito de se criar tipologias 

compartilhadas é atender às questões sociais e de 

convívio essenciais à vida do estudante. 

Para o desenvolvimento das tipologias, de 

modo a manter uma padronização dos apartamentos, 

os banheiros e as áreas de preparo de refeição foram 

Figura 55: Pavimento Tipo Residencial 05| esc. 1:250. Fonte: Autoral. 

Figura 56: Vista Aérea das torres residenciais. Fonte: Autoral. 

Tipo 01 

Tipo 02 

Tipo 04 

Tipo 03 
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mantidos em um mesmo eixo, possibilitando a abertura do espaço para as tipologias compartilhadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: Tipo 01| Planta de 27m²| Diferentes layouts. Fonte: Autoral. 

Figura 58: Imagem interna da tipologia de 27m². Fonte: Autoral. 
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Como pode ser observado na Figura 

59 e na Figura 60, ambas tipologias 

de 23m², a organização do espaço 

varia de acordo com a quantidade 

de habitantes e da área útil interna, 

podendo conter arranjos 

diferenciados de acordo com a 

necessidade dos estudantes. 

Oferecer um espaço mais reservado 

no qual o estudante pode se 

acomodar e se sentir em casa, ou ter 

um momento para descansar ou 

estudar no conforto de um ambiente 

Figura 59:  Tipo 02| Planta de 23 m²| Diferentes Layouts com varanda. Fonte: Autoral. 

Figura 60: Tipo 03| Planta de 23m²|Diferentes layouts sem varada. Fonte: Autoral. 
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mais íntimo e familiar, condiz com a proposta de criar um ambiente acolhedor e que facilite a transição da 

vida do jovem que acabou de ingressar no mundo universitário. 

Na Figura 61 está representada a tipologia de 45m² e as diferentes formas de organização do 

espaço para comportar no mínimo três habitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61: Tipo 04| Planta de 45 m²| Diferentes layouts com varanda. Fonte: Autoral. 
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CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA 

O segundo foco, localizado na porção esquerda do terreno, com o térreo ao nível +1.00 é a parte 

acadêmica. O acesso ocorre ao nível térreo, pela rua Maria Antônia, e se abre para uma praça interna que 

serve de base para as arquiteturas (Figura 62); os edifícios são conectados pela passarela elevada, que 

confere unidade ao conjunto, e possui controle de acesso tanto pela universidade, quanto pela Rua Maria 

Antônia e Rua da Consolação. As três arquiteturas se desenvolvem a partir dos seus usos, propondo 

espaços diferenciados um do outro, e apesar da premissa de uni-los em um conjunto aberto e fluido, a 

necessidade de sistemas de controle de acesso levou ao surgimento de um espaço amplo, porém 

reservado ao complexo. 

O Restaurante Universitário – RU - tem acesso pelo nível +4.00, junto à passarela, e está apoiado 

sobre a cafeteria que tem acesso pelo nível térreo. A construção possui três pavimentos organizados de 

Figura 62: Planta térrea do Centro de Estudos e Pesquisa| Controle de Acesso. Fonte: Autoral.  
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modo a oferecer espaço para buffet e mesas para refeição, sendo que no segundo pavimento se encontra 

a cozinha para o preparo, assim como observado na Figura 63. A proposta do restaurante busca atender 

à demanda de estudantes e a necessidade de uma alternativa mais barata para que possam se alimentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 63: Pavimentos do Restaurante Universitário. Fonte: Autoral. 

Cozinha 

Recepção 

Cafeteria (+1.00) Acesso RU (+4.00) 

Planta Tipo 1º e 3º pavimentos (+8.00 e +12.00)  2º pavimento (+16.00)  
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A biblioteca está alinhada com o restaurante universitário, sendo desenvolvida entre dois dos 

edifícios existentes. A fachada principal, voltada para a rua Maria Antônia, busca trabalhar com a 

materialidade translucida do vidro impresso para conferir um aspecto leve em meio a seu entorno 

consolidado e também ter um maior aproveitamento da luz natural, como representado na Figura 65 e na 

Figura 66. Através da transposição por escada ou rampa, o acesso se dá pelo nível +8.00, onde está o 

controle de acesso e o hall, e nos demais pavimentos se concentra o acervo da biblioteca e espaços para 

estudo (Figura 67).  

 

Figura 64: Vista Aérea do RU, Centro de Estudos e Biblioteca. Fonte: Autoral. 

Figura 65: Fachada da biblioteca| Rua Maria Antônia. Fonte: Autoral. Figura 66: Fachada da biblioteca| Rua Maria Antônia. Fonte: Autoral. 
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Figura 68: Corte DD| Relação RU e Biblioteca. Fonte: Autoral. 

Figura 67: Plantas dos pavimentos da biblioteca. Fonte: Autoral. 

Acesso 

ADM 

Salas de 

Estudo 

Salas de 

Estudo 

Terraço 

1º Pav. (+8.00) 2º Pav. (+12,50) 3º Pav. (+17.00) 4º Pav. (+21.50) 
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 Na Figura 68Figura 68: Corte DD| Relação RU e Biblioteca. Fonte: Autoral. é possível ver a relação entre 

a Biblioteca e o RU, conectados ao nível da passarela, demarcada pela cor rosa. A biblioteca seguiu como 

parâmetro para suas dimensões os prédios que a cercam, não ultrapassando o menor gabarito e recuando 

a sua fachada, de modo a formar um espaço receptivo para o pedestre. Em sua fachada principal está a 

rua Dr. Vila Nova, que termina o seu trajeto no encontro com a rua Maria Antônia, ou seja, ao caminhar 

pela rua o pedestre é capaz visualizá-la, e ao se aproximar subindo a ladeira, encontra a escada que realiza 

a transposição para o primeiro pavimento da biblioteca como uma continuidade do percurso. 

O centro de estudos, por sua vez, está integrado a passarela, envolvendo-a de modo a assimilá-la 

como parte da sua composição (Figura 69). A partir desse pensamento, a idealização do edifício trabalhou 

o conceito de uma construção simétrica e proporcional, desenvolvendo o programa em uma matriz de um 

cubo (Figura 70). De modo a se apropriar da luz natural da melhor forma possível, foi adotado um sistema 

de fechamento de vidro na fachada, composto por dois tipos de vidro; nos painéis centrais seriam utilizados 

vidros transparentes de alta performance e baixa emissividade, enquanto nos demais elementos da 

fachada e na cobertura, seriam utilizados vidros impressos e translúcidos, permitindo a passagem da luz e 

amenizando o impacto dos raios solares.  

A fachada, desenvolvida em estrutura metálica, está afastada dos limites das lajes dos pavimentos, 

como se fosse uma “casca” inserida em volta do edifício. Além de conferir uma característica estética mais 

leve, o vidro impresso permitiu que as salas de estudo pudessem ter maior privacidade e ainda assim 

aproveitar a iluminação natural. A opção por fazer uma estrutura de vidro na cobertura favoreceu a 

Figura 69: Corte CC| Corte do Centro de Estudos e Pesquisa. Fonte: Autoral. 
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distribuição de luz natural no interior do projeto, tendo em vista que todos os pavimentos possuem um vão 

central e permitem a passagem da luz.  

Apesar de estar inserida no edifício, a passarela possui uma qualidade estética própria, que se 

mantém inalterada do começo ao fim; foi adotada uma estrutura metálica para suporte, e concreto para a 

laje e a cobertura, além disso foi inserido um sistema de ventilação permanente nas laterais. 

 

 

CIRCULAÇÃO VIDRO LAMINADO DUPLO – EXTRA CLEAR 

VIDRO IMPRESSO DUPLO LOW-E PLATAFORMA 
Figura 70: Diagrama de desenvolvimento do conceito do Centro de Estudos e Pesquisa. Fonte: Autoral. 
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O Centro de Estudos e Pesquisa possui salas de estudos, salas de reunião, espaços para estudo 

e experimentação e laboratórios de pesquisa. Como demonstrado na Figura 71, é desenvolvido em 7 

pavimentos distintos, sendo que o acesso ocorre pelo segundo pavimento, e as salas são organizadas de 

modo a possibilitar uma maior fruição pelo espaço. No térreo estão os laboratórios de pesquisa, voltados 

para estudos de experimentação, criação e produção de conhecimento. A partir do primeiro pavimento, 

Térreo (+1.00). 1º Pavimento (Passarela, +4.00) 2º Pavimento (+8.00)

3º Pavimento (+12.50) 4º Pavimento (+17.00) 5º Pavimento (+21.50) 

Figura 71: Pavimentos do Centro de Estudos e Pesquisa. Fonte: Autoral. 
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onde ocorre o encontro com a passarela (Figura 72), surgem as salas de estudo e o espaço multiuso, 

aberto para a livre circulação de pessoas e com uma proposta de propagação do conhecimento; o indivíduo 

divide o espaço com outros e o apropria da forma como lhe for conveniente, assim, aprende e compartilha 

seus conhecimentos, seja por uma troca direta ou apenas observando, como demonstrado na Figura 73. 

No 2º e 4º pavimentos existem as salas suspensas (Figura 74), ou seja, estruturas que avançam sobre o 

vão central e trabalham o avanço e o recuo das lajes como forma de se apropriar do vazio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73: Centro de Estudos e Pesquisa |Vista Interna. Fonte: Autoral. 
Figura 72: Encontro da Passarela e do Centro de Estudos e Pesquisa. 

Fonte: Autoral. 

Figura 74: Centro de Estudos e Pesquisa| Salas Suspensas. Fonte: Autoral. 



 

84 

 

 



[Digite aqui] 

 

85 

 

C
O

N
C

L
U

S
Ã

O
 

7 - Conclusão 

O surgimento das plataformas de seleção em favor da educação para todos permitiu o acesso 

ao ensino superior de uma parcela da população que não possui condições socioeconômicas 

suficientes para se sustentar em meio a um sistema educacional ineficiente. Apesar do aumento dos 

cursos e das vagas nas instituições de ensino superior – IES -, o sistema ainda não é capaz de suprir 

a grande demanda, e em algumas situações, os jovens vêm na migração uma oportunidade de obter 

uma boa educação, gerando assim um fluxo migratório universitário. 

O período de transição da adolescência para a vida adulta é uma fase de reestruturação na 

vida do jovem, onde, ao ingressar no ensino superior, se encontra em um ambiente distinto do que 

estava acostumado. São estabelecidas novas relações acadêmicas e sociais, que favorecem o 

desenvolvimento pessoal do indivíduo, dessa forma, as instituições de ensino superior devem 

promover situações e condições favoráveis a qualidade de vida dos estudantes durante todo o seu 

processo de formação. 

Em muitos casos, os jovens se encontram em condições socioeconômicas precárias e não 

são capazes de se sustentar por conta própria, sendo assim, necessitam de um sistema de auxílio 

que lhes proporcione condições suficientes para ingressar e concluir um curso no ensino superior. 

As políticas de assistência estudantil procuram oferecer suporte em prol da qualidade de vida do 

estudante e seu potencial de aprendizado, porém, não possuem recursos suficientes para atender 

a todos os indivíduos que se encontram em situações desfavoráveis. Os principais entraves na 

aplicação de políticas assistenciais são as discussões acerca dos melhores meios de operação, que 

procuram se adequar ao quadro educacional vigente, porém, acabam por delimitar a abrangência 

com que serão aplicadas. 

Embora o PNAES seja um órgão regulamentador para instituições públicas, é fato que 

estudantes de todas as classes sociais e a ampla gama de instituições privadas também se 

beneficiariam com a implantação de um sistema de assistência estudantil eficiente. Seja por motivos 

econômicos ou psicológicos, os estudantes abandonam seus estudos, afetando o seu próprio 

desenvolvimento individual e profissional, assim como prejudicam as instituições gerando um 

desequilíbrio entre a demanda e os gastos. A assistência entra nesse contexto como um mecanismo 

que além de reivindicar condições favoráveis e estimulantes para o aprendizado, também é 
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facilitadora para a permanência e conclusão dos cursos por parte dos alunos, em contrapartida ao 

quadro atual de grande evasão universitária.  

 O trabalho desenvolvido procurou expor as qualidades e vantagens de se investir em 

infraestrutura habitacional e acadêmica para alunos em universidades. O projeto foi implantado ao 

lado da Universidade Presbiteriana Mackenzie e se encontra nas imediações de outros centros de 

ensino superior de grande porte, além da proximidade e fácil acesso ao transporte público. A região 

demonstrou potencial para a inserção do projeto por conta da infraestrutura urbana existente, e 

dessa forma poderia servir de exemplo para a consolidação de um eixo educacional em 

concordância com a inserção da Linha 6 – Laranja do metrô, uma vez que contará com estações 

em pontos próximos a universidades. O estudante universitário encontra muitas dificuldades durante 

o seu período de formação, por muitas vezes se afastando ou abandonando o ensino superior, em 

meio a esse contexto, a assistência estudantil se mostra como um componente essencial para a 

manutenção do ensino, e exige uma infraestrutura capaz de suportar todo o potencial do 

aprendizado. 
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