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INTRODUÇÃO

A experiência de uso proposta pelo Universidade 2546 não é 
resultado de um programa de necessidades pré-estabelecido, mas de 
um processo que buscou novas respostas para a promoção de habitação 
estudantil, o fio condutor desse trabalho,  na Universidade Federal do Ceará 
(UFC), tendo a escolha do terreno, parte importante do processo, papel 
determinante nos usos incorporados ao edifício.

O Universidade 2546, que tem como principal função a habitação 
estudantil está situado no Benfica, bairro que passa por grandes 
transformações, mas que ainda mantém uma vocação acadêmica intensa, e 
traz importantes discussões relativas ao uso do solo na área da Universidade 
e, por que não, na cidade de Fortaleza.

O compromisso com o pensamento e a linguagem contemporânea 
pretende levar a resultados estéticos, espaciais e programáticos mais 
coerentes do que aqueles que vêm sendo praticados em nossa cidade pela 
indústria da construção civil. Essa mudança de paradigma começa pelo 
modelo de promoção e gestão proposto para o Universidade 2546, inserindo 
a iniciativa privada como parceira da UFC no desafio de fornecer um melhor 
alojamento para seus estudantes.
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JUSTIFICATIVA

A escolha de trabalhar com habitação estudantil nasce da vontade 
de refletir sobre o tema da habitação coletiva na cidade de Fortaleza. 
Paralelamente a isso, a identificação da crescente demanda por moradia 
universitária no Campus do Benfica e a constatação da situação precária das 
atuais residências estudantis vinculadas à UFC também colaboram para a 
formulação do tema principal deste Trabalho Final de Graduação. 

A grande procura por habitação próximo ao campus advém dos 
crescentes convênios firmados entre a UFC e Instituições Estrangeiras e 
da própria Universidade em processo de expansão, através do Programa de 
Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 
(REUNI). 

Essa demanda deve crescer ainda mais com a nova forma de 
selecionar os candidatos às vagas das instituições públicas de ensino superior 
sob a plataforma do Sistema de Seleção Unificada (SISU), que utiliza a 
nota do estudante no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) como base 
para o processo seletivo. Esse novo sistema de ingresso nas universidades 
possibilita uma maior mobilidade dos estudantes no território nacional, 
vez que proporciona ao aluno concorrer por vagas de qualquer Universidade 
participante do SISU. 

Também não se pode ignorar a Lei Nº 12.711/2012 que até 2016 
vai reservar 50% da oferta do ensino superior federal para estudantes que 
tenham cursado integralmente o ensino médio na rede pública. 

Essa nova realidade deve gerar uma demanda maior para o 
Programa de Residência Universitária, que atualmente só atende estudantes 
oriundos de famílias com baixo poder aquisitivo provenientes do interior do 
Ceará ou de outros Estados. Assim, diante das novas formas de acesso à 
Universidade, é necessário que seja ampliado, inclusive contemplando os 
alunos vindos de outras cidades, estados e países que possuem maior poder 
aquisitivo. 

Em consequência desse aumento na procura por esse tipo de 
habitação, a iniciativa privada vem oferecendo habitações de baixa qualidade, 
numa tentativa de suprir rapidamente esse mercado, caracterizando-se por 
obras irregulares e de baixo valor arquitetônico.

Como se pode ver o ensino superior público brasileiro está em pleno 
processo de transformação e expansão, precisando a UFC preparar-se o mais 
rápido possível para atrair e receber essa diversidade de estudantes que vão 
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compor e  enriquecer nossa comunidade acadêmica pelos próximos anos. 
Assim como na construção da residência universitária da Rua 

Paulino Nogueira 125, onde a UFC se colocou na vanguarda da produção 
arquitetônica da cidade de Fortaleza, é chegada a hora da Universidade 
chamar para si essa responsabilidade. Sabendo-se que o dinheiro público 
é escasso, bem como que a visão empreendedora e a gestão eficiente nem 
sempre estão presentes na cultura das Instituições Públicas, o know-how 
do setor privado é bem-vindo para auxiliar a Universidade em áreas que não 
são a verdadeira vocação da entidade.

Vivemos em um mundo em constante transformação e 
interconectado, onde a soma de experiências são fundamentais para o 
sucesso dos projetos, e em um edifício de habitação estudantil não é 
diferente. A própria realidade das residências universitárias mantidas 
pela UFC mostram a fragilidade do sistema atual e justificam a busca 
por parcerias com o setor privado, visando o fornecimento de habitação 
estudantil de qualidade e economicamente viável.  A escolha por um arranjo 
de viabilidade híbrido, vem colocar o objeto arquitetônico em questão desde 
sua concepção, em uma posição de vanguarda que deve conciliar interesses 
públicos e privados.

Quando se tem um compromisso com o “contemporâneo”, 
encontramo-nos no limiar entre o presente e o futuro, e nada melhor do que 
projetar habitação voltada para o público jovem universitário, produtores do 
conhecimento e representantes do futuro de uma sociedade, para pôr em 
prática esse espírito.

O tema da habitação estudantil, além da possibilidade da reflexão 
sobre o adensamento e a unidade habitacional, possibilita a inclusão 
de usos que dão suporte à vida universitária (serviço e comércio), assim 
como de espaços diferenciados que possibilitam a convivência e a troca de 
experiência entre os acadêmicos. Assim, pretende-se utilizar esse edifício 
como um verdadeiro laboratório para a discussão da habitação coletiva 
contemporânea, desde sua viabilidade e gestão até sua expressão formal, já 
que um local voltado para o universitário requer um certo grau de otimismo 
e flexibilidade, além de possibilitar uma maior abertura a experiências 
arquitetônicas.
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OBJETIVOS

Este trabalho busca uma atualização dos diversos aspectos que 
definem um edifício de habitação coletiva para estudantes universitários, a 
começar pela viabilidade e gestão, que deixa de ser somente responsabilidade 
das Universidades e passa a ter participação imprescindível da iniciativa 
privada. Isso significa que o edifício deve ser fruto de uma soma de habilidades 
entre o público e o privado, que serão importantes não apenas para o retorno 
financeiro dos investidores, mas também para a prestação de serviços de 
qualidade e manutenção.

Assim devemos propor caminhos para a materialização da parceria 
público-privada (PPP), estabelecida na Lei Federal Nº 11.079/2004, entre a 
Universidade Federal da Ceará e o parceiro privado a ser escolhido por meio de 
licitação pública.

Como forma de criar um edifício mais interessante do ponto de vista 
urbanístico e contribuir para a viabilidade econômica da residência estudantil, 
abre-se espaço para outros usos que tenham relevância para a vida dos seus 
moradores e habitantes das áreas adjacentes, Benfica - Gentilândia. Alinhando-
se a isso, as vagas de estacionamento previstas em Lei para um edifício 
deste porte devem ser usadas tanto para gerar receita, dentro da modelagem 
econômica feita para a PPP, como para ajudar a resolver o problema da falta de 
vagas pelo qual passa o Campus do Benfica.

É fundamental perceber a importância deste modelo híbrido para 
o sucesso do edifício e deve ser característica inerente da arquitetura a 
ser proposta, desde o programa até a variedade de tipologias, uma vez que 
com a expansão da Universidade devido a criação de novos cursos, tanto de 
graduação como de pós-graduação, o perfil do estudante tende a ser cada vez 
mais diversificado. 

Outro ponto que deve ser contemplado no projeto de arquitetura é a 
criação de espaços que estimulem a convivência e a troca de informações entre 
os estudantes, de forma que o edifício possa contribuir para uma formação 
mais rica e fomente a criação de vínculos pessoais entre os alunos. Assim, 
o edifício deve, através de seus espaços e atividades extracurriculares, atuar 
como extensão do ambiente acadêmico.

Diante da atual situação de segregação dos estudantes atendidos pelo 
Programa de Residência Universitária da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 
(PRAE), onde muitos estão alojados em pequenas casas espalhadas pelo 
Campus do Benfica, pensamos o Universidade 2546 como a oportunidade 
de congregar mais estudantes no mesmo ambiente. Daí a importância da 
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construção de uma Habitação com forte senso de comunidade e socialmente 
rica.

Outro objetivo de nossa proposta é a expansão desse Programa de 
Residência Universitária, deixando de ser apenas uma política de assistência 
estudantil e passando a abranger alunos com melhores condições financeiras 
que poderão arcar com os custos parciais ou totais da moradia. É fundamental 
também a abertura de vagas para estudantes estrangeiros e docentes, de 
forma a trazer mais diversidade à nova proposta de habitação da Universidade, 
sem abrir mão das conquistas da assistência estudantil.

 Estando inserido no Campus do Benfica, o edifício deve propor 
uma arquitetura que possa refletir a cultura da região e o conhecimento 
tecnológico da UFC, espelhando seus avanços no ramo da construção civil, 
além de ter a capacidade de ir além, tendo como referência bons exemplos 
a nível nacional e internacional, propondo novos caminhos para as pesquisas 
em tecnologia da habitação. A Escola de Arquitetura e Urbanismo tem papel 
fundamental nesse processo, já que é a arquitetura que deve compilar e 
coordenar todas essas informações, expressando isso através de uma estética 
coerente.

Essa “arquitetura” não deve esquecer da sua essência austera, 
preocupada com o rigor de nosso clima e com a economia de meios, mas é 
fundamental que esteja comprometida com uma discussão do contemporâneo, 
em um mundo cada vez mais globalizado, interconectado e híbrido.

Ao final desse processo, temos como objetivo que a UFC ganhe 
conhecimento específico sobre a gestão de habitação estudantil e possa 
melhorar os serviços oferecidos aos estudantes que residentes.

Objetivos Específicos:

- Propor um conjunto de tipologias habitacionais buscando 
 atender a diversidade de estudantes que frequentam a 
 universidade;
- Propor uma edificação que esteja alinhado com as preocupações 
 da arquitetura contemporânea, mas ligada com a tradição de 
 arquitetura moderna cearense tão presente no Benfica;
- Desenvolver um projeto que venha contribuir para a vitalidade 
 do entorno;
- Localizar o edifício em um local com boa acessibilidade urbana;
- Projetar, através do desenho universal, espaços acessíveis a  

  todos os usuários do edifício;
- Pensar a mistura de usos de forma que venham a colaborar para 
 a diversidade do edifício, somando-se ao uso habitacional; 
- Projetar um edifício que esteja atento as condições climáticas 
 de Fortaleza;
- Projetar espaços que estimulem a convivência entre os 
 residentes.



02.
METOLOGIA DE PESQUISA
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O processo de desenvolvimento da proposta iniciou  com a ideia de 
trabalhar o tema da habitação coletiva ainda durante a disciplina Estética 
e Teoria da Arquitetura e Urbanismo (ETAU), ministrada pelo Professor 
Romeu Duarte Junior no semestre 2012.1.

Naquele momento, coloca-se a possibilidade de trabalhar a 
habitação voltada para o público estudantil, já que tanto as moradias 
fornecidas pela Universidade, quanto as promovidas pela iniciativa privada 
na forma de quitinetes não apresentam as condições consideradas ideais 
para abrigar estudantes. Além disso, investigar a assistência estudantil 
poderia levar o Trabalho Final de Graduação a dar alguma contribuição à 
Universidade.

Ao mesmo tempo, identificamos a necessidade de atualização 
dos diversos aspectos que definem um edifício de habitação coletiva para 
estudantes universitários, a começar pela viabilidade e gestão, que poderia 
deixar de ser somente responsabilidade das Universidades e passar a ter 
participação imprescindível da iniciativa privada. 

A princípio, isso foi apenas uma hipótese, já que não se tinha 
nenhum conhecimento sobre os programas de assistência estudantil 
vinculados ao governo, nem sobre as leis que regem os contratos entre o 
público e o privado, ou mesmo sobre questões de viabilidade econômica de 
empreendimentos.

Com a definição do Prof. Romeu como orientador, a investigação 
desenvolveu-se com o estudo de diversos artigos que tratam dos bons 
resultados obtidos, principalmente nos Estados Unidos, com a viabilização 
de habitação estudantil através de parcerias entre as universidades e o 
setor privado. 

Entretanto, não se dispunha de elementos suficientes para 
afirmar que esse tipo de associação seria possível no Brasil ou dentro de 
nossas instituições de ensino superior, o que levou ao estudo tanto da lei 
que instituiu a Parceria Público Privada (Lei Federal 11.079/2004) como de 
diversos artigos de juristas comentando sua aplicação, sempre considerando 
que o papel no auxílio aos estudantes na permanência no ensino superior 
não poderia ser prejudicado pelas possíveis mudanças na promoção da 
habitação estudantil.

Paralelamente, procurou-se conhecer a realidade do Programa de 
Moradia Estudantil da UFC, oportunidade na qual contamos com importante 
ajuda da Pró-Reitoria de Graduação, que, não só forneceu dados sobre as 
residências, mas esteve aberta a expor o programa e discutir seus problemas. 
A visita realizada à residência situada na Rua Paulino Nogueira 125 e as 
conversas com seus moradores também foram bastante esclarecedoras 
sobre o funcionamento e os conflitos existentes.

Saindo um pouco do aspecto institucional e voltando-se para o 
edifício, contamos com ajuda importante da Divisão de Estudos e Projetos 
da Coordenadoria de Obras e Projetos, que forneceu dados de projetos de 
novas residências para o Campus do Benfica, que puderam ser analisados 
e criticados antes da concepção do Universidade 2546. Posteriormente, 
forneceram informações relativas aos projetos de uso semelhante aos que 
foram incorporados ao edifício.
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Ao mesmo tempo em que se procurava um terreno para o projeto, 
o aprofundamento sobre a lei das parcerias público-privadas colocava a 
possibilidade de outros usos serem agregados ao projeto de habitação, não 
só para dar mais atratividade ao empreendimento, como pela possibilidade 
de usar um terreno da UFC com uso já consolidado e lhes agregando ao 
programa de necessidades. Outro aspecto seria a incorporação de funções 
que pudessem gerar renda ao edifício, daí surgindo a ideia do edifício conter 
estacionamento.

Entretanto, havia muita dúvida acerca da possibilidade e 
interesse do “mercado” investir nessa parceria, de forma que a ação 
fosse economicamente interessante para o setor privado. Conversas com 
profissionais ligadas ao mercado imobiliário fizeram a proposta perder 
fôlego, já que, na visão deles, o investidor da construção civil não teria 
interesse nos rendimentos moderados dessa parceria, e não estaria disposto 
a colocar seu capital na construção de um edifício que o retorno financeiro 
só viria em muitos anos.

Nesse momento, as figuras do Professor Marcondes Araújo e do 
Engenheiro Civil e investidor do mercado financeiro Fernando Fontenelle 
apareceram e deram vida nova a proposta. O primeiro, alerta sobre a 
existência de perfis de investidores que estão interessados na segurança 
da instituição pública, como os fundos de investimento que administram 
grande quantidade de recursos. O segundo, também no mesmo caminho, 
aprofunda-se nas vantagens que esses investidores enxergam em 
contratos seguros e a longo prazo, já que à medida que o volume de 
dinheiro administrado é maior, os investimentos devem estar diversificados 
e os rendimentos totais acabam sendo menores. Também ressaltou as 
vantagens para a Universidade da gestão mais eficiente do setor privado 
que colocaria a moradia da UFC como atrativo para a instituição.

No meio de tantas dúvidas, também temos a figura do Professor 
Joaquim Aristides, que colocou a necessidade de não nos conformarmos 
com os entraves da administração pública e buscar soluções para a questão 
da moradia, fosse ela através de uma reformulação da gestão dentro da 
própria universidade, ou por meio das parcerias que estávamos buscando.

Com a estabilização das questões relativas à viabilização do 
projeto, pudemos nos debruçar sobre as questões relativas ao espaço das 
habitações estudantis, tendo a tese “O Projeto de Arquitetura para Moradias 
Universitárias”, conseguida em visita a biblioteca da Universidade de São 
Paulo, dado grande suporte ao entendimento do projeto a ser desenvolvido. 

A partir daí, o desafio foi conceber a habitação juntamente com o 
Restaurante Universitário e o Centro Médico Odontológico, equipamentos 
presentes no terreno escolhido, juntamente com as vagas de estacionamento 
propostas não só para gerar renda, mas ajudar na falta de vagas do Campus 
do Benfica.





03.
A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 
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A Assistência Estudantil no Brasil

O princípio da Assistência Estudantil no Brasil remonta à década de 
1930, com os primeiros programas de alimentação e moradia universitária, 
iniciativa do governo de Getúlio Vargas. Seu desenvolvimento se deu na 
década de 1970, com a criação do, já extinto, Departamento de Assistência 
Estudantil (DAE). (Andrés, 2011)

A história recente da assistência estudantil e sua consolidação no 
Brasil, segundo Vasconcelos (2009, p. 603), “está conectada com a trajetória 
da política de Assistência Social, pois ambas despontam a partir dos 
movimentos sociais que lutaram pelo fim do regime militar e a promulgação 
de uma nova Constituição Federal.”

Nesse contexto de opressão política, surgem, em 1987, o Fórum 
Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis 
(FONAPRACE) e a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior (ANDIFES), duas importantes entidades para 
a discussão de questões educacionais e que estão intimamente ligadas à 
materialização da política governamental de assistência estudantil, hoje 
representada pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).

O papel dessas duas entidades é muito importante, pois lutam 
pela democratização da permanência dos estudantes nas Instituições 
Federais de Ensino Superior (IFES), através da manutenção e expansão 
dos programas de assistência, já que as desigualdades encontradas na 
sociedade brasileira estão reproduzidas no perfil dos estudantes dessas 
instituições. Assim, a assistência estudantil, elemento fundamental no 
combate à evasão e retenção, deve passar por questões como moradia, 
alimentação, manutenção, meios de transporte e saúde.

Com a promulgação da Constituição Federal em 1988, a educação é 
consagrada como dever do Estado e da Família (art. 205, caput) e tem como 
princípio a  igualdade de condições de acesso e permanência na escola (art. 
206, I). Dessa forma, a educação passa a ser um direito de todo e qualquer 
cidadão, devendo o Estado fornecer as bases para o acesso e a permanência 
de forma igualitária.

Os anos 90 foram marcados pela política econômica neoliberal, 
com a ausência de uma política efetiva de Assistência Estudantil e o 
desprestígio das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) perante 
o Governo Federal. Dificuldades com reposição salarial, contratação de 
servidores e professores concursados, falta de investimentos para melhorias 
nas instalações e para o desenvolvimento de pesquisa marcaram o período.
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No final desse período, foi aprovada, ainda que alinhada com 
o pensamento neoliberal, a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LBD (Lei Nº 9394/96), contendo dispositivos que amparam a 
assistência estudantil, entre os quais se destaca o “Art. 3º - O ensino deverá 
ser ministrado com base nos seguintes princípios: I – igualdade de condições 
para o acesso e permanência na escola;...”.

A partir de pesquisas realizadas pelo Fórum Nacional de Pró-
Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis (FONAPRACE) acerca 
do perfil socioeconômico dos estudantes das Universidades Federais, 
entre 1996 e 1997, bem como da mobilização da comunidade universitária, 
foi formulado e publicado, em outubro de 1998, o Plano Nacional de 
Assistência Estudantil. Essas pesquisas visavam um maior conhecimento 
socioeconômico dos estudantes de graduação e contribuíram bastante 
para que o Plano fosse continuamente acompanhado e aperfeiçoado pelo 
FONAPRACE nos anos que se seguiram. 

Como resultado dessas primeiras pesquisas, o FONAPRACE 
solicitou, em 1999, a inclusão da Assistência Estudantil no 1º Plano Nacional 
de Educação (PNE), pedido esse atendido pelo deputado relator do PNE, 
e que “determinou a adoção de programas de assistência estudantil tais 
como bolsa-trabalho ou outros destinados a apoiar os estudantes carentes 
que demonstrarem bom desempenho acadêmico” (VASCONCELOS,2010, 
p.608)

O PNAES foi continuamente acompanhado e aperfeiçoado pelo 
FONAPRACE, sendo novas pesquisas realizadas entre 2003 e 2004, de modo 
a adequar as diretrizes de elaboração do programa às especificidades das 
Instituições de Ensino na elaboração de programas e projetos de assistência 
estudantil.

O próximo passo para a consolidação dessa política de assistência 
e inclusão social foi, em agosto de 2007, a adoção e lançamento do PNAES 
pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 
Superior (ANDIFES), como meio de combater situações de repetência 
e evasão, nas Instituições de Ensino Superior Federais, dos alunos em 
situação socioeconômica desfavorável.

Somente em dezembro de 2007, por meio da Portaria Normativa 
Nº 39 do Ministério da Educação (MEC), o Plano Nacional de Assistência 
Estudantil (PNAES) foi instituído como política de governo vinculado à 
Secretaria de Educação Superior (SESU). Posto em prática logo no ano 
seguinte, o volume de recurso só aumentou desde então, mostrando a 
importância do Programa para o MEC nas metas de diminuição da retenção 
e evasão estudantil, decorrentes de insuficiências financeiras.

Em 19 de julho de 2010, por meio do Decreto presidencial Nº 
7.234, o PNAES foi consolidado como programa de estado, estabelecendo 
um marco regulatório responsável pelo surgimento de uma nova geração 
de políticas de assistência estudantil, passando a chamar-se Programa 
Nacional de Assistência Estudantil e mantendo a mesma sigla, PNAES. Os 
investimentos que eram da ordem de R$ 125 milhões, em 2008, passaram 
para R$ 395 milhões, em 2011, segundo dados da ANDIFES.
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Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES)

O Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), instituído 
pelo Decreto Nº 7.234, de 19 de julho de 2010, conforme seu Art. 1º, “tem 
como finalidade ampliar as condições de permanência dos jovens na 
educação superior pública federal”.

Os objetivos do PNAES são descritos no Art. 2º do mesmo Decreto:

I – democratizar as condições de permanência dos jovens na 
educação superior pública federal;
II – minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais 
a permanência e conclusão da educação superior;
III – reduzir as taxas de retenção e evasão; e 
IV – contribuir para a promoção da inclusão social pela 
educação. (BRASIL, 2010)

O Programa oferece assistência à moradia estudantil, alimentação, 
transporte, saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio 
pedagógico àqueles estudantes advindos da rede pública de educação 
básica ou com renda familiar “per capita” de até um salario mínimo e meio.  

As ações assistenciais deverão considerar as especificidades de 
cada instituição, as áreas estratégicas de ensino, pesquisa e extensão e 
aquelas que atendam às necessidades identificadas por seu corpo discente, 
sempre visando a igualdade de oportunidades aos estudantes.

Anualmente, o Executivo Federal destina recursos do Orçamento da 
União para as instituições federais de ensino superior, que têm no Ministério 
da Educação a sua mantenedora. A administração dos recursos repassados 
pelo Governo Federal é feita pela Instituição Federal de Ensino Superior, 
assim como a seleção dos beneficiários, que devem estar matriculados em 
cursos de graduação presencial.

A importância da manutenção e ampliação do PNAES pode ser 
percebida no relatório Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de 
Graduação das Universidades Federais Brasileiras (ANDIFES, 2011), onde o 
público alvo dos programas de permanência, classe B2, C, D e E, representa 
67,2% do conjunto dos estudantes. As moradias universitárias atendem 
a um percentual de 2,5% do total de estudantes, entretanto a demanda 
passa dos 12%, gerando uma defasagem de vagas enorme. Os Restaurantes 
Universitários, por sua vez, atendem um universo de 15% dos estudantes, 
tendo lugar de destaque na promoção da permanência do aluno na 
universidade.
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Como se pode perceber, a moradia estudantil, assim como a 
alimentação e a saúde, temas presentes nesse Trabalho Final de Graduação, 
têm lugar de destaque nas politicas de assistência estudantil promovidas 
pelo governo e são relevantes para a realidade local da Universidade Federal 
do Ceará.





04.
HABITAÇÃO ESTUDANTIL
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Moradia estudantil no Brasil

Figura 4.1: República Castelo 

dos Nobres, fundada em 1919 

por estudantes de engenharia

da Escola de Minas de Ouro 

Preto, a mais antiga em 

funcionamento.

Fonte: http://

castelodosnobres.com/

É certo afirmar que as primeiras moradias estudantis nasceram 
com os primeiros cursos superiores do país, em 1808, e tinham um caráter 
temporário, sem a intenção de manter o espaço para futuros estudantes.

Segundo SARDI (2007, apud MORAES et al, 2011), os primeiros 
registros de residências permanentes destinadas a estudantes universitários 
foram em Ouro Preto (MG), as chamadas “Repúblicas”. O começo do período 
republicano no Brasil, final do século XIX, coincide com a transferência da 
capital de Minas Gerais para Belo Horizonte e o declínio econômico de Ouro 
Preto. Nesse período, diversos casarões acabaram por ser abandonados 
e ocupados por jovens alinhados com o pensamento republicano e que já 
reivindicavam moradia junto a suas instituições. Somente nos anos 50 do 
século XX, esses casarões foram incorporados como residências oficiais e 
gratuitas.

Assim, as primeiras casas de estudantes no Brasil, as “Repúblicas”, 
representam, não só pelo nome que remete à ideia de coletividade e coisa 
pública, mas pela sua própria gênesis, a postura política que o movimento 
estudantil teria dali adiante.

A Secretaria Nacional de Casas de Estudante (SENCE) conceitua 
“casa de estudante” como “todo o espaço destinado à moradia de 
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estudantes, podendo receber as seguintes denominações: alojamento 
estudantil, residência estudantil, casa de estudante (universitária, secundária, 
pós-graduação, autônoma, estadual, municipal), repúblicas e outras, 
independente da renda dos(as) moradores(as).” 

Segundo a SENCE, existem três tipos básicos de Moradia Estudantil: 

1 – Residência Estudantil: é a moradia de propriedade das 
Instituições de Ensino Superior e/ou das Instituições de Ensino 
Secundaristas Públicas;
2 - Casas Autônomas de Estudantes: é a moradia estudantil 
administrada de forma autônoma, segundo estatutos de 
associação civil com personalidade jurídica própria, sem vínculo 
com a administração de Instituição de Ensino Superior ou 
Secundarista;
3 - República Estudantil: é o imóvel locado coletivamente para fins 
de moradia estudantil.

(www.sencebrasil.blogspot.com.br/p/sobre-sence.html)

As residências estudantis, atualmente, têm papel fundamental na 
superação das dificuldades socioeconômicas que impedem o bom desempenho 
acadêmico dos alunos que necessitam se deslocar de sua cidade de origem 
para estudar e não possuem as condições financeiras para tal.
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Histórico das Residências Universitárias em Fortaleza

A história da Residência Universitária na Universidade Federal 
do Ceará (UFC) apresenta-se como resultado direto da luta constante do 
movimento estudantil e dos moradores das residências por mais vagas e por 
melhores condições de moradia. Muito do que temos hoje foi conquistado 
com invasões e reinvindicações dos estudantes, sempre na expectativa de 
conseguir melhores condições de alojamento longe de sua terra natal.

A primeira residência universitária, REU1, da Universidade Federal 
do Ceará (UFC) localizava-se em uma casa alugada perto da Faculdade de 
Direito, tendo ligação direta com a influência dos estudantes desse curso 
no movimento estudantil. Não se sabe ao certo quando essa residência foi 
extinta.

No ano de 1961, é inaugurado o Clube do Estudante Universitário 
(CEU) na Avenida da Universidade, 2700, atual Curso de Pós-Graduação em 
Economia (CAEN). O CEU tinha como função agrupar todas as atividades 
assistenciais, culturais e desportistas patrocinadas pela Reitoria, tudo 
com recursos próprios da Universidade, e era administrado pela Divisão 
de Assistência Estudantil (DAE) . No térreo, localizava-se o restaurante 
universitário, e no primeiro andar, a administração e o serviço médico. Já 
o segundo andar foi reservado a Residência Universitária, que era dirigida 
pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE).

Em 1963, a partir de reinvindicações da ala feminina do DCE, é 
inaugurado o “Lar da Universitária”, 1ª Residência feminina, na Av. da 
Universidade, 2216. De propriedade da UFC, a estrutura da casa foi reservada 
para a área social do alojamento, enquanto um anexo com os dormitórios 
foi construído no quintal.

No ano do golpe militar, 1964, a segunda residência feminina é 
inaugurada, em uma casa doada à UFC situada na Rua Manoelito Moreira, 
25.

Como consequência do golpe militar, o DCE é desativado e, em 
1966, cria-se a Vice-Reitoria de Assuntos Estudantis com a função de 
solucionar os assuntos que antes eram responsabilidade da Divisão de 
Assistência Estudantil (DAE). Três anos depois, essa Vice-Reitoria seria 
transformada na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), dando 
continuidade ao processo de descentralização administrativa pela qual 
passava a Universidade. 

1 Como são chamadas as residências da Universidade Federal do Ceará
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Só em 1966 é inaugurado a primeira Residência construída 
exclusivamente para tal e para onde foram transferidos os estudantes 
antes alojados no Clube do Estudante Universitário (CEU). O edifício, um 
dos mais importantes da arquitetura moderna cearense, localiza-se na Rua 
Paulino Nogueira, 125. Em 1990, a Residência, que possui 24 apartamentos, 
passou a ser mista, com 6 quartos ocupados por mulheres. Ao contrário das 
outras residências que eram casas que passaram a abrigar estudantes, a 
REU da Rua Paulino Nogueira pôde adequar-se melhor a convivência de 
homens e mulheres no mesma alojamento, já que possui apartamentos 
independentes. 

Mais três Residências foram abertas no ano de 1967 através da 
aquisição de casas antigas na Avenida da Universidade. As casas de número 
2142 e 2154, vizinhas, passaram a ser a Residência Universitária 2142, já os 
números 2133 e 2147 juntaram-se para formar a Residência Universitária 
2133. A terceira residência passou a funcionar no número 2635.

O ano de 1968 foi marcado pela conquista de novas residências 
através de invasões por estudantes. Foi nesse contexto que as residências 
da Av. da Universidade, 2387, e da Avenida Carapinima, 1645 foram ocupadas 
por estudantes mulheres que enfrentavam o problema com a pouca oferta 
de vagas. Da mesma forma, as residências da Avenida Carapinima, 1651, 
1655 e 1665, passaram a fazer parte do programa de moradia estudantil, 
desta vez ocupadas por estudantes homens. Todas esses edifícios ocupados 
na Avenida Carapinima eram residências para funcionários da Universidade 
e foram sendo ocupadas na medida em que esses iam saindo.

Vale destacar a importância que a luta dos estudantes por mais 
vagas teve na expansão das residências da Universidade.  Foi o receio de perder 
vagas que levou os moradores da REU da Avenida da Universidade, 2133, a 
não saírem da casa, em 1978, mesmo diante do risco de desmoronamento. 
Os estudantes recusaram a transferência para um anexo construído nos 
fundos da REU da Avenida da Universidade 2142, que se tornou uma 
Residência independente com acesso pela Avenida Carapinima, 1601. 

Figura 4.2: Residência 

Universitária 148, situada na 

Rua dos Remédios, 148.

Fonte: Arquivo pessoal
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Em 1980, a Residência da Avenida da Universidade, 2387, é 
desativada devido à precariedade de suas instalações, e suas moradoras 
são transferidas para uma nova casa situada na Rua dos Remédios, 250. 
Nesse mesmo ano, também acontece uma nova invasão, desta vez em uma 
casa situada na Rua Waldery Uchoa, 140, que permaneceu muito tempo 
abrigando os estudantes sem mobília, em virtude da resistência da UFC em 
aceitar a transformação da casa em Residência Universitária.

Após dois anos, é criada mais uma REU na Rua dos Remédios, 148, 
para abrigar as moradoras da Av. Carapinima, 1645, mas a mudança não 
ocorreu e a Residência foi ocupada por homens então já selecionados. 
 Durante muito tempo, o Programa de Moradia Estudantil da 
UFC permaneceu sem grandes alterações ou ampliações, limitando-se a 
reformas ou benfeitorias nas residências existentes. Esta situação muito 
se deveu à gradativa diminuição da procura por vagas nos anos 90 e 
levou a uma mudança no histórico de luta pelo aumento de vagas, já que 
os estudantes das REUs passaram a exigir a supressão de vagas como 
tentativa de melhorar as condições de superlotação que se encontravam 
algumas Residências.

Em meados dos anos 2000, começa a aumentar novamente a 
procura por vagas nas Residências e, em 2007, a universidade adquiriu um 
imóvel na Rua Major Facundo, 2147, onde se implantou uma Residência mista 
que foi desativada após a inauguração da primeira residência localizada no 
Campus do Pici, em Março de 2012, com 65 dormitórios e capacidade para 
atender 198 estudantes. Segundo a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, 
apenas 140 vagas estão disponíveis, já que alguns quartos ainda estão 
fechados à espera de mobiliário.

Antes disso, mais um edifício foi alugado pela faculdade, em 2010, 
na Rua Justiniano de Serpa, 433, e conta com seis apartamentos com sala, 
cozinha, suíte, quarto e um banheiro social.

Atualmente, dois novos projetos estão em andamento na 
Coordenadoria de Obras e Projetos da Pró-Reitoria de Planejamento da 

Figura 4.3: Nova Residência 

Universitária do Campus do 

Pici.

Fonte: Arquivo pessoal
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Figura 4.4: Residência 

Universitária 2142, situada 

na Avenida da Universidade, 

2542.

Fonte: Arquivo pessoal

Universidade e, em breve, dar-se-á início o processo de licitação para escolha 
da construtora que executará a obra.

O primeiro, localizado no terreno das Residências da  Avenida 
da Universidade, 2142, e Avenida Carapinima, 1601, contará com 15 
apartamentos, cada um podendo abrigar até 4 estudantes, e um 
apartamento reservado para portadores de necessidades especiais, com 
capacidade para dois estudantes. Outra característica importante desse 
projeto é a preservação do edifício da Avenida da Universidade onde se 
localizarão as áreas comuns da residência. 

O segundo projeto será onde hoje se localizam as residências da 
Rua Carapinima, 1645, 1651, 1655, e ,1665, contará com 13 apartamentos, 
cada um podendo abrigar até 4 estudantes, além de um apartamento com 
capacidade para até dois estudantes portadores de necessidades especiais. 
Vale ressaltar que os números 1645 e 1651 já não recebem mais estudantes, 
devido a condição precária de suas instalações. 

Ao fim da construção dessas duas residências, a Universidade terá 
ganho mais 116 vagas para seu Programa de Residências Universitárias.
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O Programa de Residências Universitárias da UFC

As Residências Universitárias da UFC situam-se no âmbito do 
Programa de Residências Universitárias, vinculado à Pró-Reitoria de 
Assuntos Estudantis (PRAE) e têm capacidade para atender 470 estudantes 
de ambos os sexos. O Programa visa atender fornecendo moradia e 
alimentação, estudantes vindos do interior ou de outros estados em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica que impossibilite seu sustendo 
durante sua permanência na Universidade.

As Residências estão localizadas majoritariamente no Campus 
do Benfica, que possui 13 unidades, enquanto apenas uma está situada 
no Campus do Pici. Dessas 14 unidades, 8 são masculinas, 3 femininas e 3 
mistas.

RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS DA UFC-FORTALEZA

ENDEREÇO Nº DE LEITOS PÚBLICO
Rua Waldery Uchôa, 140 12 MASCULINA

Rua dos Remédios, 148 6 MASCULINA

Rua Paulino Nogueira, 125 76 MISTA

Av. Carapinima, 1601 10 MASCULINA

Av. Carapinima, 1665 5 MASCULINA

Av. Carapinima, 1655 5 MASCULINA

Av. da Universidade, 2635 21 MASCULINA

Av. da Universidade, 2133 22 MASCULINA

Av. da Universidade, 2142 22 MASCULINA

Av. da Universidade, 2216 38 FEMININA

Rua Monuelito Moreira, 25 19 FEMININA

Rua dos Remédios, 250 6 FEMININA

Rua Justiniano de Serpa, 433 30 MISTA

TOTAL BENFICA 240
Campus do Pici 1981 MISTA

TOTAL PICI 198
TOTAL FORTALEZA 438

1 No semestre 2012.2 apenas 140 vagas foram ofertadas devido a falta de mobiliário.

Tabela 4.1: Residências 

Universitárias da UFC-

FORTALEZA 

Fonte: Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis
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Atualmente, não existem grandes diferenças entre o número de 
vagas ofertadas e a procura, o que se deve ao aumento do número de leitos 
que aconteceu ao longo dos anos 2000. Segundo a Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis, a seleção para o semestre 2012.2 teve 57 inscritos para 53 vagas 
disponíveis, o que não significa que todas as vagas sejam preenchidas, já 
que os alunos podem não preencher os quesitos da seleção.

NÚMERO DE VAGAS E ALUNOS ATENDIDOS (2003-2011)
Ano Nº DE VAGAS MORADORES TAXA DE 

OCUPAÇÃO

2003 261 207 79,31%

2004 261 214 81,99%

2005 257 229 89,11%

2006 253 221 87,35%

2007 282 250 88,65%

2008 284 284 100,00%

2009 288 288 100,00%

2010 310 308 99,35%

2011 307 304 99,03%

Entretanto, ainda não se sabe a repercussão que a adoção do 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e da Lei Nº 12.711, de 29 de Agosto 
de 2012, que em seu Artigo 1º determina que:

As instituições federais de educação superior vinculadas ao 
Ministério da Educação reservarão, em cada concurso seletivo 
para ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, 
no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para 
estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas.

Parágrafo único.  No preenchimento das vagas de que trata 
o caput deste artigo, 50% (cinquenta por cento) deverão ser 
reservados aos estudantes oriundos de famílias com renda 
igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e 

meio) per capita. (BRASIL, 2012)

O processo seletivo do Programa de Residência Universitária  
acontece semestralmente por meio de edital. Segundo o EDITAL Nº 05/2012 
– PRAE/UFC, em seu item “2 – DOS CANDIDATOS”, para se candidatar a 
uma das vagas, o interessado deverá:

a) Estar regularmente matriculado em um 
dos cursos presenciais de graduação da UFC ou 
comprovadamente aprovado no último SISU;
b) Ter família nuclear residindo no interior do 
Ceará ou em outros Estados;

Tabela 4.2: Número de vagas e 

alunos atendidos 

Fonte: Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis
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c) Não possuir renda familiar e/ou individual 
para sua manutenção em Fortaleza, (...); 
d) Não ter concluído nenhum curso de graduação. 
(CEARÁ, 2012)

Para se candidatar a uma vaga, o candidato deverá preencher 
formulário padrão fornecido pela PRAE e entregá-lo, assinado, no ato da 
inscrição, além de anexar a documentação exigida no Edital.

Para comprovação da sua situação econômica desfavorável, 
segundo subitem “b) Situação socioeconômica do(s) mantenedor(es) do 
candidato” do item “4 - DA DOCUMENTAÇÃO”, o Edital exige a apresentação 
dos seguintes documentos:

•	 Última	 declaração	 de	 Imposto	 de	 Renda	
(completa) ou comprovante de isenção;
•	 Comprovante	 de	 renda	 da	 família	
(contracheque, extrato bancário, Carteira do 
Ministério do Trabalho, comprovante de pensão 
alimentícia, comprovante de aposentadoria, 
declaração de autônomo por instituições oficiais);
•	 Comprovante	de	moradia	(IPTU,	ITR,	escritura,	
recibo de aluguel ou documento de posse);
•	 Última	conta	de	energia	elétrica;
•	 Última	conta	de	telefone;
•	 Certidão	de	nascimento	dos	 irmãos	menores	
dependentes da renda familiar;
•	 Atestado	de	óbito	dos	pais	ou	responsável	se	
falecidos;
•	 Comprovante	de	benefícios	 sociais	 recebidos	
do governo federal. (CEARÁ, 2012)

O processo seletivo fica a cargo da Equipe Técnica da Divisão de 
Gestão de Moradia e da Coordenaria de Assistência Estudantil da PRAE, 
sendo realizado em duas etapas. A primeira consta de entrevista com o 
candidato e uma visita domiciliar realizada pela Equipe Técnica da Divisão 
de Gestão de Moradia. No caso de estudantes oriundos de outros estados, 
a visita poderá ser substituída por parecer técnico emitido por assistente 
social de órgãos da prefeitura ou de universidade pública local. A segunda 
etapa corresponde à participação obrigatória dos candidatos selecionados 
na primeira fase no Seminário de ingresso ao Programa de Residência.

Os recursos para a manutenção do Programa de Residência 
Universitária da UFC são oriundos PNAES, através das dotações 
orçamentárias anualmente consignadas ao Ministério da Educação ou às 
Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). Esses recursos repassados 
às IFES são administrados localmente e aplicados nas diversas políticas de 
assistência estudantil, seja em bolsas de auxílio, seja para ajudar no custeio 
dos restaurantes universitários e moradias estudantis. 

A evidente segregação em pequenas residências que foram sendo 
adaptadas ao longo dos anos causa uma enorme dispersão,  inibindo o 
senso de comunidade entre os estudantes que fazem parte do Programa 
de Residências Universitárias da UFC. Outro fator que prejudica a qualidade 
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de vida dos estudantes é a situação edilícia precária, já que a criação de 
novas residências a partir de adaptações gerou graves problemas espaciais, 
como falta de privacidade e conflitos entre espaços de descanso, estudo 
e estar, além dos problemas físicos nas edificações que já eram antigas, 
como infiltrações, problemas estruturais e insuficiência de iluminação e 
ventilação natural, impactando diretamente no desempenho acadêmico 
dos estudantes.

A UFC deve preparar-se não somente para o aumento de vagas 
disponíveis em suas residências, mas para a renovação do seu estoque 
de moradia, com a gradual substituição das casas que não apresentam as 
condições físicas e espaciais adequadas. 

O ambiente das moradias da UFC deve ser compatível com a missão 
do Programa de Moradia Estudantil de dar condições adequadas para que 
o estudante tenha um bom desempenho acadêmico. As condições físicas 
devem propiciar conforto, e o espaço deve está organizado de tal forma 
que contribua para a formação de uma comunidade harmônica, ao mesmo 
tempo que possibilite a privacidade de um lar.

Observa-se que a UFC não oferece vagas para estudantes de 
mobilidade oriundos dos convênios nacionais ou internacionais, ou mesmo 
estudantes que residem em Fortaleza, e que suas famílias possuem 
condições para sua manutenção, mas que as despesas representam um 
forte comprometimento do orçamento familiar.

Seria interessante que houvesse uma separação entre o caráter 
de assistência do Programa de Moradia e o público frequentador das 
residências, o que daria possibilidade a estudantes de diversos níveis 
socioeconômicos utilizarem as residências sem prejudicar a missão original 
do Programa, além de contribuir para um ambiente socialmente mais rico.



05.
PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA 
E HABITAÇÃO ESTUDANTIL
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Parcerias Público-Privadas

A história mais recente da sociedade vem sendo marcada pela 
alternância entre pensamentos e políticas que defendem um Estado 
intervencionista e, outros, que defendem posturas abstencionistas.

No século XVIII, também conhecido como século das luzes, os 
pensadores iluministas acreditavam que a iniciativa privada deveria agir 
livremente, com a mínima intervenção do estado. Essa postura de que o 
setor produtivo deveria ser orientado pelas forças naturais do mercado, 
era um contraponto que pretendia acabar com os direitos feudais e com o 
mercantilismo.

Acontece que esse liberalismo exagerado acabou por gerar uma 
grande concentração de riquezas e, consequentemente, muita miséria. 

“Nesse sentido, diante das pressões sociais e da 
necessidade de atuação do Estado no setor econômico, surgiu, 
no início do século XX, o Estado Social. Este modelo de Estado 
intervencionista preocupou-se em desenvolver políticas 
públicas ativas e prestações sociais positivas nas áreas de 
saúde, educação, previdência, emprego e assistência social. 
O Estado também passou a intensificar sua presença direta 
na economia, por meio da criação das empresas estatais e de 
vultuosos investimentos na ampliação e modernização das 
inovações tecnológicas existentes nos mais diversos setores” 

(GABRIEL, 2005, p.1)

Entretanto, esse modelo de Estado forte e atuante entra em crise 
novamente. Seu crescimento exagerado, agravado por problemas financeiros 
e de gestão da máquina pública, fazem com que as ideias para um Estado 
mínimo tomem força nos anos 80.  Estamos diante do neoliberalismo, 
desta vez em um mundo globalizado, onde a economia toma proporções 
internacionais e pedem maior liberdade para suas transações.

No Brasil, a Reforma do Estado, nos anos 90, alinha-se ao 
pensamento neoliberal e caracteriza-se pela redução da atuação do Estado 
na execução e prestação de serviços. É nesse cenário que surge a Lei nº 
8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação 
de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal.

No entanto, a necessidade de investimentos em infraestrutura por 
parte do governo continua a crescer, tanto para suprir as necessidades da 
população quanto para alavancar o crescimento econômico. Na contramão, 
a capacidade de investimento mostra-se enfraquecida pela queda na 
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arrecadação de impostos e pela austeridade da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que tenta impedir o endividamento Público.

A concessão comum, por sua vez, não se mostra atrativa, em 
muitos casos, já que é proibido qualquer tipo de contrapartida financeira 
adicional por parte do Poder Público quando as tarifas praticadas não forem 
suficientes para cobrir os custos do serviço. 

É nesse contexto que surge a Parceria Público Privada (PPP), que 
consiste numa nova maneira de superar essa escassez de investimentos por 
meio da captação de recursos no setor privado. O instrumento da PPP surge 
como uma resposta às formas clássicas de contratação do Estado, que já 
não respondiam às necessidades crescentes da sociedade e maneiras cada 
vez mais complexas de viabilizar os investimentos.

A Lei Federal 11.079/2004 institui as normas gerais para licitação 
e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração 
pública. Em seu Art. 2º, são estabelecidas duas novas modalidades de 
contratos administrativos de concessão, patrocinada e administrativa:

§ 1º Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos 
ou de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987 de 13 de 
fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa 
cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro 
público ao parceiro privado.
§ 2º Concessão administrativa é o contrato de prestação de 
serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou 
indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento 
e instalação de bens. (BRASIL, 2004)

Assim, a concessão patrocinada possibilita que o Poder Público 
complemente financeiramente a tarifa imposta ao usuário, de forma a 
viabiliza-la econômica e socialmente. Já na concessão administrativa 
inexiste a cobrança de tarifas, sendo o Estado responsável integralmente 
pela remuneração do concessionário.

Segundo seu Art.6º, o aporte financeiro por parte da Administração, 
contraprestação pecuniária, pode ser feito por ordem bancária, cessão de 
créditos não tributários, outorga de direitos em face da Administração 
Pública, outorga de direitos sobre bens públicos dominicais, além de outros 
meios admitidos por lei. A contraprestação só será disponibilizada mediante 
disponibilização do serviço objeto da parceria (Art.7º) e poderá ser variável 
vinculado ao desemprenho do parceiro privado, conforme metas e padrões 
de qualidade e disponibilidade definidos no contrato (Art.6º).

Além de a concessão comum não ser considerada parceria público-
privada, já que não envolve contraprestação pecuniária do parceiro público 
ao parceiro privado, algumas outras limitações são dadas no Art. 2º:

§ 4º É vedada a celebração de contrato de parceria público-
privada:
I – cujo valor do contrato seja inferior a R$ 20.000.000,00 
(vinte milhões de reais);
II – cujo período de prestação de serviço seja inferior a 5 (cinco) 
anos; ou
III – que tenha como objetivo único o fornecimento de mão-
de-obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a 
execução de obra pública. (BRASIL, 2004)
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Importante observar que o prazo mínimo de 5 anos tem como 
objetivo diluir o valor a ser pago pelo Setor Público em um período maior 
de tempo, assim como expor o responsável pela obra ou serviço aos riscos 
da má execução do objeto do contrato. O prazo máximo do contrato é de 35 
anos. 

As garantias dadas pelo Poder Público para o cumprimento das 
obrigações firmadas no contrato são indispensáveis para atração do setor 
privado, assim como para a diminuição dos riscos dos investimentos 
na Parceria Público-Privada. Os incisos I a IV do Art.8º dispõem sobre as 
garantias dadas pela Administração Pública:

I – vinculação de receitas, observando o disposto no inciso IV 
do art. 167 da Constituição Federal;
II – instituição ou utilização de fundos especiais previstos em 
lei;
III – contratação de seguro-garantia com as companhias 
seguradoras que não sejam controladas pelo Poder Público;
IV – garantia prestada por organismos internacionais ou 
instituições financeiras internacionais que não sejam 
controladas pelo Poder Público;
V – garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa 
estatal criada para essa finalidade;

VI – outros mecanismos admitidos por lei. (BRASIL, 2004)

A grande virtude da parceria público privada é a divisão de 
responsabilidades entre o setor público e o privado, possibilitando 
a concretização rápida de investimentos em áreas que não seriam 
economicamente viáveis, tanto por meio de ações públicas isoladas, 
quanto por concessões comuns com o pagamento de tarifas. Para o Estado, 
teríamos uma menor necessidade de investimentos públicos diretos e 
imediatos, além da possiblidade de disponibilidade do serviço em menor 
tempo e com melhor qualidade. Já o investidor privado sente-se atraído 
pela possibilidade de um fluxo estável de receitas por um longo período 
de tempo, possibilitado pelas garantias dadas pelo estado, que reparte os 
riscos com o parceiro privado.

Uma parceria público privada deve ter como prioridade o atendimento 
do interesse público e, para seu sucesso, a modelagem financeira deve 
quantificar de forma equilibrada as obrigações de cada parceiro, tudo sob a 
égide de um bom contrato, de forma que o parceiro público tenha segurança 
para zelar pela boa qualidade do serviço prestado e o parceiro privado 
possa cumprir com suas obrigações de financiar, disponibilizar, executar os 
serviços concedidos e tenha garantia de recebimento das contrapartidas 
financeiras do Poder Público.

Uma parceria público privada será sempre precedida de licitação, 
realizada na forma de concorrência, tudo sob o aval do Comitê Gestor 
(instituído pelo Decreto Federal Nº 5385, de 4 de março de 2005)  que é a 
entidade competente para definir os serviços prioritários para execução no 
regime de PPP, disciplinar os procedimentos para celebração dos contratos, 
autorizar a abertura de licitação, aprovar o edital e apreciar os relatórios de 
execução dos contratos.

As empresas participantes da concorrência deverão ser julgadas 
por critérios que envolvem o menor valor da tarifa do serviço público a 
ser prestado, a melhor proposta em razão da combinação dos critérios de 
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menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado com o de melhor 
técnica, menor valor da contraprestação pecuniária e a melhor combinação 
do critério da menor contraprestação pecuniária com o de melhor técnica. 
Na concessão administrativa, só se aplicam os dois últimos.

Após a definição do vencedor da concorrência, este deverá constituir 
uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) que terá como objeto social 
única e exclusivamente a execução do contrato de PPP.

Segundo Tolosa Filho, “nada impede por exemplo, que, como 
contraprestação pela construção de uma estrada, a remuneração seja 
gerada pela exploração de postos de combustíveis, hotéis, lanchonetes, 
restaurantes, etc.”. Dessa forma, no caso da habitação estudantil podemos 
pensar na exploração do serviços e comércios agregados à edificação como 
fonte de renda para o setor privado, e desoneração para o público. 
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É inquestionável o papel fundamental que as residências 
universitárias desempenham na vida dos estudantes que nelas 
vivem, principalmente no Brasil onde elas estão vinculadas a ações de 
democratização das condições de permanência dos estudantes nas 
Instituições de Ensino Superior Públicas.

Apesar da importância desses investimentos, essa não é a 
verdadeira vocação das nossas Universidades, e, sim, o fomento à pesquisa 
e ao ensino. Além disso, à medida em que se amplia a oferta de vagas 
também se aumenta a necessidade de investimento em salas de aula, 
bibliotecas, laboratórios, professores e espaços de convivência para os 
estudantes.

Por outro lado, a adoção do ENEM/SISU, como forma de ingresso 
no ensino superior, aumenta as chances de estudantes deslocarem-se de 
suas cidades de origem para estudar em outros locais. Assim, torna-se 
importante que as universidades comecem a se preparar para receber esses 
alunos, além de buscar atrativos para disputar com outras instituições os 
melhores alunos do país e, sem dúvida, uma boa condição de alojamento é 
um ponto fundamental nessa disputa.

À medida em que se aumenta a procura por vagas nas residências 
universitárias e se define que estas devem apresentar qualidade tal que 
funcionem como atrativo para a instituição, deve-se pensar em como 
viabilizar estes investimentos, sem comprometer exageradamente o 
orçamento das instituições.

A parceria público-privada surge como a maneira escolhida para 
viabilizar essa mudança de paradigma nas residências da UFC e também 
está por trás da concepção do edifício tema deste trabalho, o Universidade 
2546.A escolha de adotar esse instrumento deu-se a partir do estudo de 
habitações estudantis, fora do país, que adotaram a Parceira com êxito. Para 
adequar o instrumento à realidade local, faz-se necessária a consideração 
de aspectos legais, econômicos e institucionais da UFC.

A Parceria deve mobilizar recursos para que a residência seja 
mais que um simples alojamento, estimulando o senso de comunidade 
universitária, além do desenvolvimento intelectual e emocional dos 
residentes.

A busca pela associação com o setor privado não constitui a única 
saída para melhorar o programa de residência universitária das Instituições 
de Ensino Superior, mas uma alternativa ao modelo de gestão vigente, 

Uma nova maneira de viabilizar habitação estudantil
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onde faltam técnicos nos departamentos responsáveis pela moradia e a 
burocracia dificulta desde a seleção dos estudantes até a manutenção 
das edificações, além de não existir um plano de expansão e renovação do 
estoque habitacional.

Assim, a viabilização da Residência Universitária através de 
uma parceria público-privada vem eximir a universidade do investimento 
imediato na construção do edifício, preservando os recursos da universidade 
para investimentos voltados à educação. 

A transferência para o setor privado dos custos imediatos com o 
projeto e construção, possibilita uma ação mais rápida e econômica, tendo 
a Universidade um retorno mais eficiente para suas demandas. Isso é 
estimulado, pois, quanto mais cedo a obra acabar, mais rápido a fase de 
operação começará e, consequentemente, o retorno financeiro do investidor.

Obviamente, todo esse processo baseia-se em uma rigorosa 
modelagem financeira do empreendimento, de forma que seja 
economicamente interessante para o investidor e para a Universidade. 
Em virtude do alto valor de investimento e do longo período do contrato, o 
perfil do investidor deve ser de grande porte, apto a esperar um rendimento 
moderado, seguro e de longo prazo. Isso nos leva a pensar em investidores 
com o perfil de Fundos de Investimentos1 , que em virtude do grande 
volume de dinheiro a ser administrado devem diversificar os investimentos 
e os rendimentos esperados são menores que os dos pequenos e médios 
investidores.

1 Um fundo de investimento é um condomínio que reúne recursos de um conjunto 
de investidores (cotistas) com o objetivo de obter ganhos financeiros a partir da aquisição 
de uma carteira formada por vários tipos de investimentos (conhecidos como ativos). 
(Disponível em: www.comoinvestir.com.br, acesso em 30 de abril de 2013)
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Assim, podemos desenhar um cenário onde teremos a idealização 
da Parceria Publico-Privada pela Universidade que abrirá edital de licitação, 
a partir do qual diferentes Fundos de Investimento estarão concorrendo pela 
possibilidade de investir na construção e gestão de residências, havendo 
segurança de que terão as devidas garantias públicas para o recebimento 
do investimento mais a rentabilidade pré-fixada ao longo da vigência do 
contrato.

O Fundo de Investimento vencedor deverá constituir uma 
Sociedade de Propósito Específico que concretizará a operação e receberá a 
contraprestação pecuniária da Universidade, recursos estes que têm origem 
no Orçamento da União. Essa empresa que terá como única finalidade 
projetar, construir, gerir e manter (modelo também conhecido como DBOT 
– Design, Build, Operate and Transfer) o edifício voltado para a habitação 
estudantil.

A adoção da Parceria Público-Privada na criação de Residências 
Universitárias possibilita o desenvolvimento de um programa híbrido, 
que agregue à demanda por alojamentos estudantis de qualidade outros 
programas de suporte. Esses outros usos têm papel fundamental no 
sucesso do empreendimento, tanto do ponto de vista das necessidades 
da comunidade acadêmica que frequenta o Campus, como da viabilidade 
econômica do edifício, podendo ter papel importante na modelagem 
financeira da Parceria Público-Privada e diminuir o peso que a habitação 
estudantil terá no retorno financeiro do investidor.

A possibilidade do projeto acontecer em um terreno próprio da 
instituição não deve ser descartada, já que a proximidade da moradia com o 
local de estudo é fundamental para seu sucesso, além de retirar da equação 
de viabilidade financeira do empreendimento uma importante variável que 
costuma pesar bastante nos custos setor imobiliário.

Como forma de possibilitar que esses outros usos gerem receitas 
para o empreendimento, além de abrir a residência para estudantes que não 
se enquadram financeiramente no atual critério de seleção do Programa de 
Residência Universitária da UFC, o contrato administrativo de concessão 
deverá ser na modalidade patrocinada, permitindo que as receitas do 
ente privado venham tanto da cobrança de tarifas quanto do repasse da 
contraprestação do parceiro público. 

Ao fim do contrato de concessão, o edifício, patrimônio da 
Universidade, volta à administração da Universidade, podendo ser reavaliado 
seu uso, gestão, custo benefício da Parceria, podendo ser proposto um novo 
contrato de concessão, dessa vez sem os custos com projeto e construção 
do edifício. 

Vale lembrar que as bases contratuais devem garantir a prestação 
do melhor serviço por parte do ente privado, assim como garantir seu retorno 
financeiro, tal qual como acordado em contrato. Essa fiscalização por parte 
da Universidade, dá-se pela sua presença no Comitê Gestor, dentre outros, 
da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e da Pró-Reitoria de Planejamento.

É importante ter consciência de que o processo de elaboração de 
uma Parceria Público-Privada também tem seus problemas. Pode ser difícil 
para a instituição pública aceitar a condição de ter outra parte envolvida no 
processo de tomada de decisões, assim é muito importante escolher um 
parceiro privado que realmente entenda o papel relevante que a Residência 
Universitária tem na vida acadêmica dos seus moradores, e não veja a 
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parceria apenas como um fluxo de receitas, já que é ele que administrará 
o serviço durante um bom tempo, tendo impactos diretos na vida dos 
usuários do serviço público.

Esse modelo de desenvolvimento e gestão da habitação estudantil 
procura dar novo ânimo para o Programa de Residências Universitárias da 
UFC que se encontra tão degradado. Ao final, nossa Universidade não vai ter 
apenas conquistado um patrimônio edificado de grande valor, mas também 
vai ter adquirido know-how sobre formas mais modernas e eficientes de 
desenvolver habitação estudantil, que não é a sua verdadeira vocação, mas 
que não deixa de ser um dever, conquistado pelos estudantes ao longo dos 
anos. E, caso no futuro chegue-se a conclusão que esse não é um modelo 
adequado à UFC, a universidade terá adquirido conhecimento para decidir se 
deve administrar as residências por conta própria ou procurar outro modelo 
de gestão.

Dentro dessa nova maneira de viabilizar habitação estudantil, 
o Universidade 2546 será mais um edifício parte de um programa maior 
de renovação e expansão da moradia estudantil na UFC. Dessa forma a 
operação da parceria público-privada englobará a construção de outros 
edifícios que atendam a demanda de todos os campus da Universidade 
em Fortaleza, colocando o Programa de Moradia Estudantil da UFC em um 
patamar compatível com as necessidades dos estudantes da instituição.
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Um novo modelo de Assistência Estudantil para 
as Residências Universitárias da UFC

Pretende-se a criação de um projeto piloto para seleção e 
participação dos estudantes alvo do Programa de Moradia Estudantil da UFC, 
baseado na coparticipação proporcional à condição financeira do estudante. 
Esse projeto piloto é proposto em conjunto com a implantação da parceria 
público-privada que viabiliza a construção do edifício Universidade 2546, no 
campus do Benfica. 

Portanto, é pretensão do projeto piloto expandir esses novos critérios  
de seleção e participação dos estudantes para todas as outras políticas 
de assistência estudantil da universidade, como na alimentação através 
dos Restaurantes Universitários e nas ajudas de custo aos graduandos 
para apresentação de trabalhos técnicos-científicos, ou participações em 
atividades de caráter esportivo e cultural. Dessa maneira, contribuindo para 
a expansão da assistência estudantil e para a criação de um ambiente mais 
heterogêneo, e socialmente mais rico, não só nas residências universitárias, 
mas na Universidade como um todo.

A partir do momento que parte dos estudantes passa a contribuir 
com os custos de manutenção e administração da residência, eles passam 
também a ser fiscais da própria Universidade na qualidade dos serviços 
prestados, além de policiar os próprios companheiros de moradia sobre a 
necessidade de cuidar do patrimônio público e de cumprir as regras de boa 
convivência. Espera-se, com isso, a superação do caráter paternalista que 
permeiam às residências universitárias e uma melhoria na qualidade de 
vida desses estudantes. 

A coparticipação mensal dos estudantes nos custos de manutenção 
e administração será proporcional ao valor do Custo de Referência da Vaga a 
ser definido em ocasião da Modelagem Financeira e elaboração do contrato 
da parceria público-privada.

O processo seletivo e os critérios para preenchimento das vagas 
continua sendo feito por edital da PRAE, apesar deste apresentar duas 
modificações referentes a quem está apto a se candidatar a uma das vagas 
na Residência em questão:

1. A possibilidade de coparticipação abre oportunidade para 
os estudantes que possuem renda familiar suficiente, ou parcialmente 
suficiente, para sua manutenção, caso isso não signifique a exclusão que 
algum aluno que comprove a incapacidade financeira de manutenção em 
Fortaleza;
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Figura 5.2: Moradia 

Universitária Ouro Preto 

I vinculada à Fundação  

Universitária Mendes 

Pimentel (FUMP).

Fonte: http://www.

fump.ufmg.br/conteudo.

aspx?pagina=117

2. Abre-se oportunidade para a candidatura de alunos de pós-
graduação da UFC, assim como de professores e funcionários recém-
admitidos na Universidade ou convidados,  procedentes de outras 
localidades. Estudantes estrangeiros também estarão aptos a concorrer por 
vagas.

A classificação dos candidatos em níveis socioeconômicos foi 
baseada na adotada pela Fundação Universitária Mendes Pimentel (FUMP), 
responsável pelo Programa Permanente de Moradia Universitária da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG):

Nível 1: Estudantes que apresentam grande dificuldade para 
se manter na Universidade. Receberão isenção de toda e qualquer taxa 
referente à mensalidade na Residência;

Nível 2:  Estudantes que apresentam nível de dificuldade 
intermediária para se manter. O preço a ser cobrado na Residência será igual 
a 25% do valor do Custo Referência da Vaga1;

Nível 3: Estudantes que apresentam baixo grau de dificuldade para 
se manter deverão arcar com 40% do valor do Custo de Referência da Vaga;

Nível 4: São os alunos não atendidos pelas bolsas da PRAE, mas 
que poderão se candidatar a vaga arcando com o valor integral do Custo de 
Referência da Vaga;

Nível 5: Estão incluídos os alunos de intercâmbio vinculados a 
outras instituições de educação superior do país ou do exterior, além de 
professores e servidores recém-admitidos ou convidados, procedentes de 
outras localidades. A mensalidade corresponderá a 50% a mais sobre o 
Custo de Referência da Vaga.

Os recursos disponíveis para as residências são disponibilizados 
pelo Programa de Residência Universitária da Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis (PRAE) e têm sua origem no Programa Nacional de Assistência 
Estudantil (PNAES) do Ministério da Educação. À medida em que os 
estudantes forem selecionados pela PRAE e for indicado seu nível 
socioeconômico, dois contratos devem ser assinados pelo estudante 
bolsista. 

O primeiro com a PRAE, no qual está estabelecido o valor do 

1 Custo mensal referente ao valor da vaga de um aluno residente.



48  - UNIVERSIDADE 2546

benefício a ser repassado diretamente, pela UFC, à empresa responsável 
pela administração da Residência, sob a forma de contraprestação 
pecuniária. O segundo diretamente com a empresa concessionária, onde 
consta o saldo mensal a ser pago pelo residente, assim como o Termo de 
Ocupação, que corresponde à autorização de permanência e o compromisso 
do estudante de proceder de acordo com as regras estabelecidas pelo 
Regimento Interno da Residência Universitária. Também deve constar os 
deveres da concessionária referentes à qualidade do serviço a ser prestado.

O valor total a ser recebido pelo parceiro privado deverá ser 
semelhante ao rendimento mensal pré-fixado em contrato, portanto 
será a soma do Custo de Referência da Vaga de todos os estudantes, cuja 
origem está na Universidade e nos próprios estudantes, rendas com usos 
complementares (estacionamento e comércio), mais complemento a ser 
repassado pela Universidade. 

Esse deve ser um processo a longo prazo, que vise simultaneamente 
a renovação do estoque de habitação da UFC e a ampliação do Programa de 
Moradia Estudantil a um leque maior de estudantes, sem que as conquistas 
da assistência estudantil sejam prejudicadas.



06.
O ESPAÇO DAS HABITAÇÕES 
ESTUDANTIL
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Os aspectos relacionados à qualidade espacial das residências 
universitárias e a satisfação dos estudantes com sua experiência nas 
mesmas são temas que precisam ser dominados para o projeto de novas 
residências. Nesse sentido, buscou-se autores que já exploraram esse 
assunto, como Pride (1999), Scoaris (2012), e outros que inclusive basearam 
suas conclusões em pesquisas e entrevistas com usuários, como Foubert, 
Tepper e Morrison (1998), Li ET al. (2007) e Thomsen (2008).

Quando estamos diante do tema Habitação Estudantil é preciso 
compreender que não estamos projetando simples alojamentos, mas 
residências que transcendam a condição de abrigo e passam a significar 
um lar para o estudante. Segundo Thomsen (2008), a experiência de lar 
vai além dos aspectos físicos e funcionais,  é o lugar que seus habitantes 
projetam significado e se identificam com eles. Esse vinculo com a moradia, 
influencia não só na satisfação do estudante, mas também no cuidado que 
os mesmos vão ter com suas instalações.

Diante disso, é preciso que o projeto de arquitetura potencialize 
essas relações de identidade do estudante com a residência universitária, 
minimizando a percepção institucionalizada do espaço residencial. Deve-
se pensar em evitar a monotonia e o uso de materiais sem expressividade 
típicos dos edifícios institucionais, tanto na escala do edifício  como no seu 
interior. Além disso, o projeto deve ser estruturado intencionalmente para 
potencializar o desenvolvimento pessoal e a interação entre os estudantes 
(Li ET al., 2007, p.43).

Scoari (2008) ressalta que fachadas criteriosamente desenhadas 
podem minimizar a associação da residência com a formalidade impessoal 
dos ambientes institucionais, assim como a ambientação dos interiores 
não pode ser resultado apenas dos aspectos econômicos e deve buscar uma 
atmosfera que fuja da monotonia.

Quando se adentra o mesmo, é fundamental que os acessos e 
circulações não sejam apenas locais de distribuição de fluxos, mas que 
possam configurar-se como locais agradáveis, que estimulem o convívio 

Figura 6.1: Pavilhão Suíço, Le 

Corbusier - Área comum

Fonte: www.comjeitoearte.

blogspot.com.br/2012/10/

hoje-aconteceu-aniversario-

do.html
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Figura 6.2: Simmons hall - 

Quarto com intervenção do 

morador

Fonte: www.hgtv.com/

specialty-rooms/crazy-

college-rooms-decked-out-

dorms-and-apartments/

pictures/page-11.html

entre os habitantes e evitem, por exemplo, a impessoalidade dos longos 
corredores. Além disso, essa transição da rua para o espaço mais privado, o 
quarto, deve ser feita de forma gradual, permitindo uma maior apropriação 
do espaço a medida que sua escala vai ficando mais privada, assim como a 
formações dos grupos sociais vão ficando mais coesos.

O principal espaço de uma residência estudantil é o quarto, local onde 
os estudantes permanecem a maior parte do tempo, por isso é fundamental 
que proporcionem conforto para seus usuários desempenharem suas 
atividades. O quarto deve proporcionar a privacidade necessária para o 
descanso e o estudo individual, mas também deve está preparado para o 
estudante receber convidados, funcionando como um local de convívio mais 
reservado.

A desvinculação da residência universitária de um caráter 
institucional, também está ligada a possibilidade de interferência que 
o estudante pode fazer nesse espaço, essa capacidade de interação com 
o ambiente fortalece o sentimento de pertença ao lugar de moradia. É 
fundamental que o espaço individual permita a flexibilidade do mobiliário 
e, para isso, o dimensionamento da unidade deve ser assim pensado desde 
o início. Também não deve ser ignorada a possibilidade de personalização 
do dormitório, fazendo com que o estudante enxergue sua presença no 
seu espaço, tudo isso de forma que as intervenções possam ser facilmente 
revertidas quando da troca de morador.

Além da possibilidade de intervenção no dormitório, Pride 
(2008) ressalta a necessidade de  quartos diferentes, possibilitando a 
escolha pelos moradores de acordo com suas necessidades ou condições 
financeiras. Dentro dessa diversidade temos ainda os quartos adaptados 
para os portadores de necessidades especiais, que devem está integrados 
com os demais dormitórios, próximo das zonas de convívio, possuir espaço 
e mobiliário adequados, além de fácil acesso.

É interessante observar a característica antagônica das Residências 
Estudantis, que deve proporcionar unidades onde a privacidade é 
fundamental e, ao mesmo tempo, disponibilizar espaços de socialização. O 
grau de interação e o nível de proximidade entre os grupos tem relação direta 
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com o desenho desses espaços. Assim, as residências estudantis devem 
ser intencionalmente projetadas para estimular o encontro e a integração 
social, de forma a criar um senso de comunidade que vai dar suporte a vida 
do estudante ao longo de sua caminhada na universidade.

Mesmo quando o alojamento prevê vagas para um grande número 
de estudantes, estratégias projetuais devem ser adotadas para “estruturar 
pequenas comunidade dentro de grandes residências” (Foubert, Tepper e 
Morrison, 1998, apud Spencer, 1979, p.42), buscando-se amenizar as grandes 
aglomerações em espaços impessoais que dificultem a criação de laços 
afetivos entre os estudantes. Desse modo, alguma forma de fragmentação 
deve ser proposta na organização do edifício, inclusive no agrupamento dos 
dormitórios, de modo a criar uma escala que propicie a apropriação pelo 
estudante do espaço e das pessoas daquele núcleo habitacional, evitando a 
casualidade dos encontros.

Dentre os espaços de convivência, deve-se propor ambientes 
com diferentes níveis de interação, onde quanto menor for o grupo social 
formado mais coesos estes serão. As cozinhas e salas de jantar/estar tem 
papel fundamental na socialização dos estudantes e devem ser facilmente 
acessadas a partir dos quartos. Equipamentos que exigem uma maior 
demanda de usuários para justificar sua implantação, como espaços para 
atividades físicas, salão de jogos, ou mesmo as lavanderias, devem está 
localizadas de modo a servir a totalidade dos estudantes, configurando-se 
como espaços destinados a agrupamentos maiores de estudantes.

Quando se analisa a relação do edifício com a cidade, localização é 
fator facilitador para a vida dos residentes, sendo importante a proximidade 
com os locais de ensino e com o centro da cidade. Mais que isso, a medida 
que são agregados outros usos ao edifício, como comércio e serviço, pode-
se trazer energia e vida para o bairro, além de servir aos próprios moradores 
da residência. Outro aspecto que pode ser explorado é a utilização desses 
usos anexos como espaços de transição entre o público e o privado, 

Figura 6.3: Baker House, Alvar 

Aalto - Marquise e pequena 

edificação lateal reduzem a 

escala do edifício e fazem a 

transição entre o público e o 

privado

Fonte: www.web.mit.edu/

facilities/construction/

completed/baker.html
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possibilitando que o residente vá apropriando-se do seu espaço de moradia 
de forma gradual.

Importante salientar que nem tudo que foi falado como indicativo 
de boas práticas poderá ser contemplado no projeto, mas é importante saber 
o que deve ser buscado e, durante o processo, à medida que as dificuldades 
forem aparecendo as escolhas serão feitas de acordo com as circunstâncias 
do projeto. As consequências dessas escolhas vão além da satisfação do 
usuário com a residência e, segundo Pride (2008), uma experiência numa 
residência universitária com boa arquitetura tem o poder de desenvolver 
uma consciência e sensibilidade para com o ambiente construído, que os 
estudantes vão levar para o resto de suas vidas.





07.
PROJETOS DE REFERÊNCIA
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Residência Universitária 125, Universidade Federal do Ceará

Figura 7.1: Residência 

Universitária 125, UFC - Vista 

Externa.

Fonte: www.s238.

photobucket.com/user/

NIkolai_Gogol/media/

Imagem053.jpg.html

A importância desse estudo de caso vem da necessidade de 
estudar os bons exemplos da Arquitetura Moderna Cearense, para que os 
arquitetos consigam superar o hiato de arquitetura consistente que vem 
sendo preenchido por uma produção meramente comercial, com raízes no 
pós-modernismo. Não se pretende afirmar que a arquitetura do Movimento 
Moderno esteja acima das outras, mas ressaltar suas qualidades de 
materializar coerentemente o pensamento de uma época, além de mostrar 
rigor, reflexão e densidade de significado na resolução de um problema 
chamado “arquitetura”, diferente de nossa produção contemporânea 
local, caracterizada por “molhos estéticos” que tem como propósito final a 
resolução de um problema financeiro.

Representante do início da trajetória da arquitetura moderna em 
Fortaleza, a Residência Universitária 125 data de 1956 e foi projetada por 
Ivan da Silva Brito, arquiteto de uma geração formada fora de nosso estado e 
que traz o ideário da Escola Carioca como expressão dessa nova arquitetura.    
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Figura 7.3: Residência 

Universitária 125, UFC - Salão 

de Jogos/TV. 

Fonte: Arquivo Pessoal

Figura 7.2: Residência 

Universitária 125, UFC - Sala 

de estudo 

Fonte: Arquivo Pessoal

Sob a tutela da política de modernidade que é implantada pela 
recém- criada Universidade Federal do Ceará, temos a criação no bairro do 
Benfica de uma série de edifícios modernos que precisam ser preservados 
e até hoje são memória dessa intenção de modernidade que caracterizou o 
bairro.

Entre as características que marcam esse edifício, além de 
vários outros produzidos nesse mesmo período, estão a planta livre, a 
modulação estrutural, a preocupação com ventilação natural e insolação, 
simultaneamente ao uso de combogós e venezianas. Assim, princípios 
modernos aliados a elementos vernaculares iniciam a tradição de um 
modernismo cearense, que já podia ser traduzido no lema do Reitor e 
fundador da UFC, Martins Filho: “O Universal pelo Regional”.
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Nos dois primeiros pavimentos, encontramos espaços 
complementares à moradia e que são recorrentes no tema da habitação 
estudantil. No térreo, temos um pilotis proposto para ser um espaço de 
convivência e um auditório, onde atualmente funciona o Salão de Jogos 
e TV, além de banheiros, depósitos e o hall de entrada.  Sala de estudos, 
administração, cozinha, sala de Informática e banheiros fazem o primeiro 
pavimento.  

Nos dois últimos pavimentos, estão os apartamentos destinados 
aos estudantes, doze unidades em cada andar, possuindo banheiro e 
varanda independentes. Os apartamentos centrais, vinte no total, podem 
abrigar até três estudantes, já os quatro que ficam nas pontas suportam 
até quatro estudantes.

Em visita ao local e conversas com moradores, foi observado a 
importância que o salão de Jogos e TV têm para a convivência dos alunos, 
assim como o espaço adjacente que é utilizado para churrascos. A relevância 
desses espaços vai além, já que representam uma importante conquista 
dos estudantes através de reivindicações junto a Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis (PRAE).

A falta de uma cozinha coletiva ampla, assim como a presença de 
cozinhas nos quartos, não é fator estimulante à convivência dos residentes. 
Assim, seu uso fica restrito aos almoços coletivos, que acontecem nos finais 
de semana e feriados, já que o Restaurante Universitário não funciona 
nessas datas.

Foi relatado, pelos moradores, o descontentamento com as 
mudanças que o mobiliário dos quartos sofreu após a última reforma 
realizada em 2010, quando o mesmo, que antes era móvel, passou a ser 
de alvenaria, impossibilitando a mudança de local pelos estudantes. Outro 
problema é a falta de armário para livros, assim como o guarda-roupa 
mostrou-se insuficiente para três pessoas.

Uma reivindicação recorrente foi a presença de varal no quarto, 
bicicletário, além de um espaço com maquinário para ginástica e musculação.
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Figura 7.4: Residência Universitária 

125, UFC - Planta Baixa do Pavimento 

Térreo 

Fonte: Inventário da Arquitetura 

Moderna Cearense

Figura 7.5: Residência Universitária 

125, UFC - Planta Baixa do 2º e 3º 

pavimentos 

Fonte: Inventário da Arquitetura 

Moderna Cearense
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Residência da Universidade de Brasília

Figura 7.6: Casa do Estudante 

da UnB – Vista Externa

Fonte: www.educacao.

uol.com.br/album/2011-

08-26-ceu-unb_album.

htm#fotoNav=2 

A Casa do Estudante da Universidade de Brasília (UnB), situada 
no campus da Universidade de Brasília, foi projetada pelos arquitetos Léo 
Bonfim Junior e Alberto Xavier, em 1969. O projeto inicial, pensado para ser 
executado em concreto pré-moldado, acabou sendo modificado, mediante 
exigência da Reitoria, para ser executado em concreto moldado in loco. As 
obras duraram de 1970 a 1972, e apenas dois dos oito blocos planejados 
foram construídos.

Orientado no eixo Leste-Oeste, o Edifício apresenta-se em forma 
de um prisma retangular sobre pilotis, o qual possui um pé-direito de 2,22 
metros, criando uma proporção harmônica e tornando a percepção do 
usuário agradável. É no pilotis que se encontram os serviços de uso comum, 
como lavanderia, cantina e depósitos, apesar de apresentarem problemas 
no dimensionamento de seus espaços.

O acesso aos pavimentos se faz por uma escada localizada na 
fachada leste, que apresenta-se destacada do prisma retangular que 
caracteriza o edifício. Como os apartamentos são duplex, o acesso aos 
corredores de circulação acontece em apenas dois pontos, correspondentes 
ao primeiro e ao terceiro pavimentos.

A configuração desses corredores de distribuição aos apartamentos 
é alvo de críticas já que, segundo Junior (2003, p.12), “a atual configuração 
dos pavimentos tipos (...), apartamento-corredor-apartamento, além de 
não favorecer algumas questões físico-climáticas como ventilação cruzada, 
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Figura 7.7: Casa do Estudante da UnB – Planta

Fonte: Editado a partir de Junior (2003)

cria uma sensação de clausura no interior do longo corredor”, além de, 
conforme pesquisa de Scoari (2012) apud Thomsem (2007), contribuir para 
o anonimato nas residências.

Cada um dos dois blocos possui 46 apartamentos duplex, cada um 
com capacidade para 6 estudantes. O pavimento superior foi destinado a 
atividade de dormir e descanso, já no pavimento inferior encontramos os 
espaços de estar, estudo, higiene pessoal e cozinha. A ligação entre os dois 
pavimentos se faz por uma escada helicoidal que possui um importante 
papel na organização do espaço da unidade habitacional, tanto no eixo 
horizontal, atuando como elemento definidor dos espaços do pavimento 
inferior, quanto no eixo vertical, criando a relação entre os dois pavimentos, 
o que é complementada pela ligação visual possibilitada pelo pé-direito 
duplo.

No primeiro pavimento da unidade, além de uma generosa área de 
estar, encontramos, no mesmo alinhamento da escada, o espaço do sanitário 
e do chuveiro, além de um tanque. Essa separação dos equipamentos 
destinados à higiene pessoal é importante porque possibilita seu uso 
simultâneo. Vale ressaltar também a presença de equipamentos de cozinha 
dentro da unidade, o que não era muito comum até então.

O espaço de dormir é subdividido em dois apenas pela existência 
de uma divisória e não possui portas, com a intenção de criar uma maior 
interação entre os moradores. Nas laterais que dividem uma unidade de 
moradia da outra, foram projetados armários, imprescindíveis em um 
espaço de moradia.
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Figura 7.8: Simmons Hall - 

Vista externa

Fonte: http://archidialog.

com/tag/ted-building 

Simmons Hall, MIT

Quando o Massachusetts Institute of Technology MIT, encomendou 
o projeto de sua nova residência universitária ao arquiteto Steven Holl, em 
1999, tinha-se como premissa básica que os espaços em volta e dentro do 
edifício deveriam estimular a integração entre os estudantes. Essa exigência 
mostra a importância que os espaços de convivência têm na definição e 
expressão da arquitetura de habitação para estudantes.

Holl utiliza-se do conceito de porosidade e idealiza o edifício 
funcionando como uma grande esponja: estrutura porosa que proporciona 
luz e ventilação através das grandes aberturas que rasgam o edifício em corte, 
além de criar espaços de interação e relações visuais entre os pavimentos. 
Diferente do interior, que se caracteriza por esses rasgos irregulares e 
espaços surpreendentes, o exterior expressa-se por uma malha formada 
por painéis pré-fabricados de concreto, cada um com pequenas aberturas 
que funcionam como vigas e abrigam as janelas. Essa grande quantidade 
de aberturas proporciona sombreamento e possibilita ao usuário das 
habitações um maior controle das condições ambientais, além de criar uma 
constante mudança de luz pela entrada dos raios solares durante o dia. À 
noite, as diversas iluminações dos quartos levam essa mudança de dentro 
para fora, para a cidade, e a malha regular da fachada torna-se dinâmica.
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Figura 7.9: Simmons Hall - 

Desenho esquemático dos 

vazios para ventilação e 

iluminação

Fonte: http://www.archdaily.

com/65172/simmons-hall-at-

mit-steven-holl/

Figura 7.10: Acima, Simmons 

Hall - Dormitório

Fonte: http://www.archdaily.

com/65172/simmons-hall-at-

mit-steven-holl/

Essa pequena cidade estudantil caracteriza-se pelo equilíbrio 
entre elementos de arquitetura opostos, como cheios e vazios, opacos e 
transparências, racional e o intuitivo, como bem descreve Ryan (2004).

Construído em um terreno bem estreito, o edifício de dez andares 
possui 28 metros de largura por 250 metros de comprimento. O programa 
de necessidades apresenta, além das 350 vagas para estudantes, sala de 
estudo, área para computadores, teatro para 125 pessoas, academia de 
ginástica, café 24 horas, além de um salão de refeições com mesas externas. 
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Figura 7.12: Ao lado, Simmons Hall - 

Vazio para iluminação e ventilação

Fonte: http://www.archdaily.

com/65172/simmons-hall-at-mit-

steven-holl/

Figura 7.11: Simmons Hall - 

Detalhe dos painéis pré-

fabricados da fachada

Fonte: http://www.archdaily.

com/65172/simmons-hall-at-

mit-steven-holl/

 É interessante observar a diferença cultural na organização da 
unidade habitacional, quando se coloca um banheiro externo e compartilhado 
por duas unidades. Isso mostra as diferentes configurações que a habitação 
estudantil pode assumir, principalmente quando comparada aos exemplos 
anteriores, onde na Residência Universitária da UFC e da UNB o banheiro 
encontra-se dentro do módulo de habitação.



08.
O PROJETO
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O Benfi ca

Figura 8.1: Localização do 

bairro Benfi ca em Fortaleza

Fonte: http://upload.

wikimedia.org/wikipedia/

commons/thumb/5/50/

Fortaleza_bairro_Benfi ca.

PNG/250px-Fortaleza_bairro_

Benfi ca.PNG

N

O Bairro do Benfi ca começa a ser ocupado, no fi nal do Séc. XIX 
e começo do Séc. XX, por grandes chácaras com bastante área verde ao 
longo da estrada que ligava o Centro de Fortaleza a localidades do interior, 
chamada Estrada de Arrouches, que mais tarde passou a se chamar 
Boulevard Visconde do Cauhype, atual Avenida da Universidade.

O Benfi ca se consolida como bairro na década de 30 do Séc. XX, 
quando os deslocamentos, que antes eram esporádicos, acentuam-se, 
tanto a Jacarecanga quanto ao Centro que passavam a ter um caráter 
industrial e comercial, respectivamente. Desta maneira, as famílias que 
tinham condição fi nanceira favorável mudaram-se e se estabeleceram 
nesses grandes palacetes, recuados, com extensos pomares, fazendo do 
Benfi ca um reduto da elite fortalezense. A expansão da cidade também foi 
facilitada pela presença dos sistemas de transporte, na fi gura dos bondes 
elétricos e dos carros particulares.

Em grande parte, a consolidação do Benfi ca está ligada as ações 
da Família Gentil, sob o comando de José Gentil Alves de Carvalho que, em 
1909, compra a chácara de Henrique Alfredo Garcia. Em 1918, a antiga casa 
é remodelada, perdendo suas feições rurais para virar palacete. Ao redor, 
foram sendo construídas as mansões de seus herdeiros.

O desmembramento de parte dessa enorme chácara para a 
criação de ruas, quarteirões e praças, conformou a Vila Gentil, também 
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Figura 8.2: Avenida Visconde 

de Cauipe (atual avenida da 

Universidade) com o bonde do 

Benfica

Fonte: http://www.

tribunadoceara.com.br/

noticias/tag/historia/

conhecida como Gentilândia, que “apresentava-se como um condomínio 
fechado dentro do Benfica, pois seus moradores dispunham de sistema de 
fossas, abastecimento de água e fornecimento de luz cedida pelo locador”. 
(PEREIRA, 2008)

A Gentilândia, projetada pelo Engenheiro Armando Campelo e 
administrada pela Imobiliária Gentil S.A, caracterizava-se pela interessante 
visão de espaço urbano de seu empreendedor, José Gentil, que fez do bairro 
um local com ruas arborizadas e onde conviviam diversos segmentos 
sociais. As casas para aluguel iam desde casarões recuados até vilas para 
trabalhadores, permitindo um interessante convívio social no bairro.

Em abril de 1956, a recém-criada Universidade Federal do Ceará 
adquire o casarão da família Gentil, onde, após ampliação, passa a abrigar 
sua Reitoria. Alguns fatores foram determinantes para a instalação da 
Universidade no Benfica como a centralidade do Bairro, o bom serviço de 
transporte e a disponibilidade de espaço para suas instalações, já que os 

Figura 8.3: Palacete de João 

Gentil, filho do Cel. José Gentil, 

em 1940

Fonte:http://www.

ceara.pro.br/fortaleza/

Bairros/Gentilandia/

PalacetesSobradosCasaroes.

html
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Figura 8.4: Vista aérea da 

Reitoria da Universidade 

Federal do Ceará em 

outubro de 1959, quando 

da inauguração da Concha 

acústica

Fonte: http://www.ceara.

pro.br/fortaleza/Bairros/

Gentilandia/Educacao.html

terrenos das chácaras eram bastante generosos e as famílias mais ricas já 
estavam em processo de migração para a zona leste da cidade.

Interessante observar que a tradição escolar do Bairro não começa 
com a chegada da Universidade, pelo contrário, muitos de seus terrenos 
pertenceram a escolas. Onde hoje estão as Ciências Sociais e Filosofia, 
ficava o Colégio Nossa Senhora das Graças, depois Ginásio Americano, que 
funcionaram no mansão mais moderna da época pertencente a João Gentil, 
filho de José Gentil. No local do Departamento de Arquitetura e Urbanismo 
e do Museu de Arte da UFC, funcionou o Colégio Santa Cecília até 1959, 
quando foi adquirido pela Universidade. Mais tarde, o Grupo Escolar do 
Benfica, depois Grupo Escolar Rodolfo Teófilo, onde hoje está a Faculdade de 
Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e Secretariado Executivo 
(FEAAC), é adquirido numa permuta com o Governo do Estado e transferido 
para o antigo Clube do Estudante Universitário (CEU) da UFC, hoje Centro de 
Educação de Jovens e Adultos Professor Neudson Braga.

Se por um lado, a presença da Universidade levou a perda de parte 
do patrimônio edificado do Bairro, ela foi também a responsável pelos 
primeiros exemplares de Arquitetura Moderna no Ceará, e que hoje também 
são patrimônio de nossa Arquitetura.

Os responsáveis pela materialização do Modernismo Cearense 
foram arquitetos recém diplomados, no Rio e em Recife, que voltam a 
Fortaleza e encontram na Universidade Federal do Ceará, fundada em 
1954, um local ideal para por em prática seus compromissos com o ideário 
Moderno. Em consonância com o lema da UFC, “O Universal pelo Regional”, 
que representava o compromisso de seu Fundador, o Reitor Martins Filho, 
com a modernização do país, arquitetos como José Neudson Braga, José 
Liberal de Castro e Ivan da Silva Brito projetam diversos edifícios do Campus 
do Benfica da UFC. 

O Bairro que é marcado pela memória viva de muitos moradores 
que vivenciaram suas diversas fases, também é sinônimo de juventude, 
com forte presença de estudantes em movimentos culturais e políticos, 
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como aconteceu nas mobilizações de contestação do regime militar e na 
luta pela redemocratização do Brasil. Hoje, essa heterogeneidade faz do 
Benfica um lugar culturalmente rico e com uma boemia atuante como se 
pode perceber pela quantidade de bares que apresenta.

Atualmente o Benfica está na área de influencia da Secretaria 
Executiva Regional IV, tendo como limites, ao norte, a Rua Antônio Pompeu, 
ao leste, as Rua Senador Pompeu e Avenida dos Expedicionários, ao sul, 
Avenida Eduardo Girão e, ao oeste, as Avenidas José Bastos, Carapinima e 
Imperador.

O Benfica possui uma localização estratégica em fortaleza, já que 
além de ser uma região central da cidade, pelo Bairro passam importantes 
Avenidas que cortam a cidade nos sentidos Leste-Oeste e Norte-Sul. Tanto 
os eixos viários, quanto as inúmeras linhas de ônibus que passam por eles, 
contribuem para a excelente acessibilidade do Bairro, apesar de também 
trazerem os problemas do restante da cidade, como a violência que vem 
assustando seus moradores e frequentadores.
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Figura 8.5: À direita, frente 

do terreno para a Avenida da 

Universidade

Fonte: Arquivo pessoal

O terreno 

O terreno escolhido para a implantação do Universidade 2546 foi 
fruto de um longo processo de estudo sobre a viabilidade do novo edifício de 
habitação estudantil da Universidade Federal do Ceará, pelo qual passaram 
inúmeras possibilidades de terrenos até se chegar à definição do mesmo.

À medida que a operação da parceria público-privada foi sendo 
estudada e ficou claro que sua realização era possível, entendeu-se que a 
Universidade deveria usar alguns instrumentos a seu favor nas negociações 
com o parceiro privado, e a execução do projeto em um terreno da UFC 
certamente seria um deles, o que diminuiria muito os custos de implantação 
da nova residência.

A proximidade com os diversos cursos do Campus do Benfica, assim 
como uma boa acessibilidade urbana, foram aspectos priorizados desde o 
início da procura do terreno.

Apesar da grande quantidade de terrenos pertencentes à UFC no 
bairro, foi observado que os mesmo já possuíam usos consolidados. Então, 
começou-se a buscar terrenos com usos compatíveis com a residência 
universitária em estudo e que pudessem ter seus usos incorporados ao novo 
edifício.

O terreno escolhido para a implantação do Universidade 2546 
está situado na Avenida da Universidade, números 2546 e 2536, onde hoje 
se encontra o Restaurante Universitário do Benfica e a Divisão Médico-
Odontológica, respectivamente. Dessa maneira, o terreno chamou atenção 
pela presença desses dois importantes equipamentos da Universidade 
ligados à assistência estudantil que foram incorporados ao programa de 

Figura 8.6: À esquerda, frente 

do terreno para a Rua Inácio 

Barroso

Fonte: Arquivo pessoal
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Figura 8.7: Ventos 

predominantes por frequência 

de ocorrência em Fortaleza

Fonte: Programa Sol-AR, 

desenvolvido pelo LabEEE/

UFSC (2009)

necessidades que, assim como o terreno, não foi definido a priori, mas como 
resultado do processo de viabilização do edifício.

A sudoeste, o terreno faz limite com a Biblioteca Pública Dolor 
Barreira e a Nordeste com propriedades particulares. O terreno também faz 
frente com a Rua Inácio Barroso, a noroeste.

Com 2.106.30 m2 de área, o terreno apresenta sua frente principal 
voltada para a direção Sudeste, coincidentemente, a direção predominante 
dos ventos na cidade de Fortaleza.

Outro ponto fundamental é a sua localização estratégica no 
Campus do Benfica, estando no quarteirão entre a Faculdade de Economia, 
Administração, Atuária, Contabilidade e Secretariado Executivo (FEAAC) e 
o Centro de Humanidades 1 e 2. Também se encontra a um quarteirão da 
Reitoria, do Departamento de Arquitetura e do Museu de Arte da UFC

A excelente condição de mobilidade urbana também é destaque, o 
que facilita o deslocamento dos estudantes por meio de transporte público. 
Somente na Avenida da Universidade, passam 38 linhas de ônibus, que, em 
sua maioria, levam ao centro da cidade, além das que vêm do Aeroporto 
e da Rodoviária. Os deslocamentos no sentido Norte-Sul, mas no sentido 
contrário ao da Avenida da Universidade, ainda podem ser feitos pelo 
transporte coletivo que passa pela Avenida Carapinima, que está a menos 
de cem metros do terreno em questão e por onde passam 46 linhas de 
ônibus. Também se deve destacar a presença da estação Benfica de metrô, 
por onde passa a linha Sul que liga o centro a zona Sul de Fortaleza e região 
metropolitana. Apenas um quarteirão separa a Residência proposta da 
Avenida 13 de Maio, por onde passam mais 45 linhas de ônibus, sendo 
fundamental para o deslocamento no eixo Leste-Oeste da cidade de 
Fortaleza.

Nas proximidades do terreno, também temos uma boa oferta de 
comércios e serviços, com a presença, inclusive, de um shopping center que 
possui, dentre outros estabelecimentos, uma Casa do Cidadão que reúne, 
em um único local, órgãos e prestadoras de serviços de natureza pública. 
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O programa de necessidades

LEGENDA:

Residência Universitária

Centro Médico-Odontológico

Restaurante Universitário

Comércio

Estacionamento

Circulação Vertical

Esquema de Usos do Universidade 2546

Figura 8.8: Esquema de Usos do Universidade 2546

Fonte: Desenvolvido pelo autor

	  
SUBSOLO 02 

 Ambientes Área (m2) 

Es
ta

ci
on

am
en

to
 Circulação/Vagas 1026.69 

Hall Elevador 
17.24 

Gerador 12.76 

	  
	  
	  

TÉRREO 

 Ambientes 
Área 

Unit. (m2) 

R
es

id
ên

ci
a 

U
ni

ve
rs

it
ár

ia
 

Portaria  
Guarita 5.30 
W.C. 1.64 

Hall 65.14 
D.M.L. 4.58 
Vestiário 8.10 
Lavanderia 39.18 

R
es

ta
ur

an
te

 U
ni

ve
rs

it
ár

io
 

Salão de Refeições 602.19 
W.C. Feminino 12.72 
W.C. Masculino 15.52 
W.C. Acessível 2.55 
Estoque Alimento 21.04 
Administração 10.98 
Higienização Bandejas 18.85 
D.M.L 7.12 
Vestiário Feminino 15.65 
Vestiário Masculino 14.62 
Vestiário Acessível 4.43 
Carga/Descarga 23.82 
Lixo 13.22 
Gás 11.29 

Co
m

ér
ci

o 

Loja de Conveniência 35.47 

H
al

l Hall  
(Departamento Médico  
Odontológico/ Estacionamento) 

29.38 

 
 
 
 
 
 

SUBSOLO 01 
 Ambientes Área (m2) 

Es
ta

ci
on

am
en

to
 

 

1. Circulação/Vagas 1179.86m2 

2. Hall Elevador 17.24 

	  
SUBSOLO 02 

 Ambientes Área (m2) 
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ta
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on
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en

to
 Circulação/Vagas 1026.69 

Hall Elevador 
17.24 

Gerador 12.76 

	  
	  
	  

TÉRREO 

 Ambientes 
Área 

Unit. (m2) 
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a 

U
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it
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Portaria  
Guarita 5.30 
W.C. 1.64 

Hall 65.14 
D.M.L. 4.58 
Vestiário 8.10 
Lavanderia 39.18 

R
es

ta
ur

an
te

 U
ni

ve
rs

it
ár

io
 

Salão de Refeições 602.19 
W.C. Feminino 12.72 
W.C. Masculino 15.52 
W.C. Acessível 2.55 
Estoque Alimento 21.04 
Administração 10.98 
Higienização Bandejas 18.85 
D.M.L 7.12 
Vestiário Feminino 15.65 
Vestiário Masculino 14.62 
Vestiário Acessível 4.43 
Carga/Descarga 23.82 
Lixo 13.22 
Gás 11.29 

Co
m

ér
ci

o 

Loja de Conveniência 35.47 

H
al

l Hall  
(Departamento Médico  
Odontológico/ Estacionamento) 

29.38 

 
 
 
 
 
 

SUBSOLO 01 
 Ambientes Área (m2) 

Es
ta

ci
on

am
en

to
 

 

1. Circulação/Vagas 1179.86m2 

2. Hall Elevador 17.24 

Tabela 8.1: Quadro de Áreas do 

Subsolo 02

Fonte: Desenvolvido pelo autor

Tabela 8.2: Quadro de Áreas do 

Subsolo 01

Fonte: Desenvolvido pelo autor

O programa de necessidades do Universidade 2546, além de ser uma consequência do 
processo de viabilização do edifício, foi pensado para conter usos que venham agregar ao dia-a-dia 
dos moradores da residência universitária, estando organizado conforme esquema abaixo:

Na sequência, apresentamos os quadros de áreas dos ambientes de cada pavimento:
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SUBSOLO 02 

 Ambientes Área (m2) 

Es
ta

ci
on

am
en

to
 Circulação/Vagas 1026.69 

Hall Elevador 
17.24 

Gerador 12.76 

	  
	  
	  

TÉRREO 

 Ambientes 
Área 

Unit. (m2) 

R
es

id
ên

ci
a 

U
ni

ve
rs

it
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ia
 

Portaria  
Guarita 5.30 
W.C. 1.64 

Hall 65.14 
D.M.L. 4.58 
Vestiário 8.10 
Lavanderia 39.18 

R
es

ta
ur

an
te

 U
ni

ve
rs

it
ár

io
 

Salão de Refeições 602.19 
W.C. Feminino 12.72 
W.C. Masculino 15.52 
W.C. Acessível 2.55 
Estoque Alimento 21.04 
Administração 10.98 
Higienização Bandejas 18.85 
D.M.L 7.12 
Vestiário Feminino 15.65 
Vestiário Masculino 14.62 
Vestiário Acessível 4.43 
Carga/Descarga 23.82 
Lixo 13.22 
Gás 11.29 

Co
m

ér
ci

o 

Loja de Conveniência 35.47 

H
al

l Hall  
(Departamento Médico  
Odontológico/ Estacionamento) 

29.38 

 
 
 
 
 
 

SUBSOLO 01 
 Ambientes Área (m2) 

Es
ta

ci
on

am
en

to
 

 

1. Circulação/Vagas 1179.86m2 

2. Hall Elevador 17.24 

Tabela 8.3: Quadro de Áreas do 

Térreo 

Fonte: Desenvolvido pelo autor

Tabela 8.4: Quadro de Áreas do 1º 

Pavimento

Fonte: Desenvolvido pelo autor

1º PAVIMENTO 

 Ambientes 
Área 
Unit. 
(m2) 

Ce
nt

ro
 M

éd
ic

o-
O

do
nt

ol
óg

ic
o 

Recepção 6.01 
Espera 66.94 
W.C. Feminino 7.99 
W.C. Masculino 8.09 
W.C. Acessível 3.00 
Secretaria 10.66 
Direção 10.72 
Circulação 36.60 
Consultório Médico 1 10.59 
Consultório Médico 2 10.72 
Consultório Médico 3 10.81 
Consultório Médico 4 11.25 
Consultório Médico 5 11.08 
Consultório Médico 6 11.39 
Consultório Médico 7 11.25 
Almoxarifado 12.98 
Consultório Odontológico 48.39 
Raio X 3.7 
Sala de esterilização 3.7 
Copa 11.07 
Vestiário Masculino 8.88 
Vestiário Feminino 8.37 
Vestiário Acessível 4.75 
Laje Técnica 216.72 

R
es

id
ên

ci
a 

U
ni

ve
rs

it
ár

ia
 

Estar/TV 72.56 
Circulação 21.05 
D.M.L. 4.58 
Informática 24.96 
W.C. Feminino 7.9 
W.C. Masculino 7.95 
W.C. Acessível 2.55 
Circulação 25.09 
Administração 22.96 
Atendimento/Reunião 23.97 
Sala de Estudo Coletiva 38.05 
Sala de Estudo Individual 36.31 
Terraço 42.24 
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Tabela 8.5: Quadro de Áreas do 2º 

Pavimento

Fonte: Desenvolvido pelo autor

Tabela 8.6: Quadro de Áreas do 3º 

Pavimento 

Fonte: Desenvolvido pelo autor

 

2º PAVIMENTO 

 Ambientes 
Área 

Unit. (m2) 

R
es

id
ên

ci
a 

U
ni

ve
rs

it
ár

ia
 

Cozinha/Salão de Refeições 121.40 
Salão de Refeições Externo 46.07 
Circulação 35.85 
W.C.  2.55 
Terraço 138.36 
Circulação 20.42 
APTO. “B2”  

Copa 14.88 
Circulação 6.30 
Sanitário 1.84 
Chuveiro 3.11 
Dormitório 1 10.91 
Dormitório 2 10.92 
Dormitório 3 10.82 
Varanda 8.66 
Dormitório 4 10.87 
Varanda 2.94 

Apartamento “C”  
Circulação/Copa 4.77 

 Banheiro 3.64 
Dormitório 14.28 
Varanda 3.90 

Apartamento “D”  
Copa 8.82 
Banheiro 6.91 
Circulação 4.50 
Dormitório 1 12.85 
Dormitório 2 12.80 
Varanda 7.78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º PAVIMENTO 

 Ambientes 
Área 

Unit. (m2) 

R
es

id
ên

ci
a 

U
ni

ve
rs

it
ár

ia
 

Jogos 72.56 
Circulação 28.61 
W.C.  2.55 
APTO. “A”  

Copa 8.77 
Circulação 3.83 
Sanitário 1.75 
Chuveiro 2.58 
Dormitório 1 14.28 
Dormitório 2 14.28 
Varanda 7.65 

APTO. “B1”  
Copa 14.88 
Circulação 6.30 
Sanitário 1.84 
Chuveiro 3.11 
Dormitório 1 10.87 
Dormitório 2 10.92 
Dormitório 3 10.82 
Varanda 8.66 
Dormitório 4 10.87 
Varanda 2.94 

Circulação 20.42 
APTO. “B2”  

Copa 14.88 
Circulação 6.30 
Sanitário 1.84 
Chuveiro 3.11 
Dormitório 1 10.91 
Dormitório 2 10.92 
Dormitório 3 10.82 
Varanda 8.66 
Dormitório 4 10.87 
Varanda 2.94 

Apartamento “C”  
Circulação/Copa 4.77 
Banheiro 3.64 
Dormitório 14.28 
Varanda 3.90 

Apartamento “D”  
Copa 8.82 
Banheiro 6.91 
Circulação 4.50 
Dormitório 1 12.85 
Dormitório 2 12.80 
Varanda 7.78 
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4º PAVIMENTO 

 Ambientes 
Área 

Unit. (m2) 

R
es

id
ên

ci
a 

U
ni

ve
rs

it
ár

ia
 

Projeção 72.56 
Circulação 28.61 
W.C.  2.55 
APTO. “A”  

Copa 8.77 
Circulação 3.83 
Sanitário 1.75 
Chuveiro 2.58 
Dormitório 1 14.28 
Dormitório 2 14.28 
Varanda 7.65 

APTO. “B1”  
Copa 14.88 
Circulação 6.30 
Sanitário 1.84 
Chuveiro 3.11 
Dormitório 1 10.87 
Dormitório 2 10.92 
Dormitório 3 10.82 
Varanda 8.66 
Dormitório 4 10.87 
Varanda 2.94 

Circulação 20.42 
APTO. “B2”  

Copa 14.88 
Circulação 6.30 
Sanitário 1.84 
Chuveiro 3.11 
Dormitório 1 10.91 
Dormitório 2 10.92 
Dormitório 3 10.82 
Varanda 8.66 
Dormitório 4 10.87 
Varanda 2.94 

Apartamento “C”  
Circulação/Copa 4.77 
Banheiro 3.64 
Dormitório 14.28 
Varanda 3.90 

Apartamento “D”  
Copa 8.82 
Banheiro 6.91 
Circulação 4.50 
Dormitório 1 12.85 
Dormitório 2 12.80 
Varanda 7.78 

 
 
 
 
 

Tabela 8.7: Quadro de Áreas do 4º 

Pavimento

Fonte: Desenvolvido pelo autor

Tabela 8.8: Quadro de Áreas do 5º 

Pavimento 

Fonte: Desenvolvido pelo autor

 

5º PAVIMENTO 

 Ambientes 
Área 

Unit. (m2) 

R
es

id
ên

ci
a 

U
ni

ve
rs

it
ár

ia
 

Academia 72.85 
Circulação 28.59 
W.C.  2.55 
Terraço 116.47 
APTO. “A”  

Copa 8.77 
Circulação 3.83 
Sanitário 1.75 
 Chuveiro 2.58 
Dormitório 1 14.28 
Dormitório 2 14.28 
Varanda 7.65 

APTO. “B1”  
Copa 14.88 
Circulação 6.30 
Sanitário 1.84 
Chuveiro 3.11 
Dormitório 1 10.87 
Dormitório 2 10.92 
Dormitório 3 10.82 
Varanda 8.66 
Dormitório 4 10.87 
Varanda 2.94 
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Tabela 8.9: Quadro de Áreas do 

6º ao 11º Pavimentos 

Fonte: Desenvolvido pelo autor

Tabela 8.11: Quadro de Áreas do 

Barrilete/Casa de Máquinas 

Fonte: Desenvolvido pelo autor

Tabela 8.10: Quadro de Áreas do 

pavimento de Coberta

Fonte: Desenvolvido pelo autor

 

6º ao 11º PAVIMENTOS 

 Ambientes 
Área 
Unit. 
(m2) 

R
ES

ID
ÊN

CI
A

 U
N

IV
ER

SI
TÁ

R
IA

 

Circulação 28.59 
D.M.L.  2.55 
APTO. “A”  

Copa 8.77 
Circulação 3.83 
Sanitário 1.75 
Chuveiro 2.58 
Dormitório 1 14.28 
Dormitório 2 14.28 
Varanda 7.84 

APTO. “B1”  
Copa 14.88 
Circulação 6.30 
Sanitário 1.84 
Chuveiro 3.11 
Dormitório 1 10.87 
Dormitório 2 10.92 
Dormitório 3 10.82 
Varanda 8.66 
Dormitório 4 10.87 
Varanda 2.94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COBERTA 
 

Ambientes 
Área 
Unit. 
(m2) 

R
ES

ID
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R

IA
 Circulação 6.68 

Depósito  4.58 

Casa de Máquinas 6.92 

Laje de Segurança 239.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BARRILETE/CASA DE MÁQUINAS 
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Platô/Casa de Máquinas 9.6 

Barrilete 6.68 
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Depósito  4.58 

Casa de Máquinas 6.92 

Laje de Segurança 239.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BARRILETE/CASA DE MÁQUINAS 
 

Ambientes 
Área 

Unit. (m2) 
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Platô/Casa de Máquinas 9.6 

Barrilete 6.68 
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Legislação

O terreno selecionado para o Projeto situa-se na Avenida da 
Universidade, 2546 e 2536, no bairro do Benfica.

 De acordo com o Mapa 3 – Zoneamento Urbano – Anexo da Lei 
Complementar N° 062, de 02 de fevereiro de 2009, que instituiu o Plano 
Diretor Participativo do Município de Fortaleza, o terreno está localizado em 
Zona de Ocupação Preferencial 1 (ZOP 1). 

O Art. 79 desta Lei dispõe que essa Zona “caracteriza-se pela 
disponibilidade de infraestrutura e serviços urbanos, devendo-se buscar a 
intensificação e dinamização do uso e ocupação do solo, além da ampliação 
dos níveis de adensamento construtivo”. Por essa razão, conforme Art. 81 
da mesma Lei,  foram definidos como parâmetros de ocupação os seguintes 
indicadores mais favoráveis a ocupação na cidade

I — índice de aproveitamento básico: 3,0;
II — índice de aproveitamento máximo: 3,0;
III — índice de aproveitamento mínimo: 0,25;
IV — taxa de permeabilidade: 30%;
V — taxa de ocupação: 60%;
VI — taxa de ocupação de subsolo: 60%;
VII — altura máxima da edificação: 72m;
VIII — área mínima de lote: 125m2;
IX — testada mínima de lote: 5m;
X — profundidade mínima do lote: 25m.

Nas Zonas de Ocupação Preferencial, não há aplicação do 
instrumento da Outorga Onerosa do Direito de Construir, conforme 
disposições constantes da Seção III – Capítulo X – Dos Instrumentos 
de Política Urbana, o que poderia agregar valorização ao custo final do 
empreendimento.

O Plano Diretor Participativo de 2009 determina indicadores 
de ocupação, mas, como não teve seus instrumentos complementares 
regulamentados, os condicionantes de uso e ocupação, a classificação e a 
adequabilidade das diversas atividades no território municipal, ainda são 
regidos pela Lei N°7.987 de 23 dezembro de 1996 – Lei de Uso e Ocupação do 
Solo do município de Fortaleza.

A análise deste documento legal nos seus requisitos quanto à 
definição do uso que melhor se adequaria à edificação proposta, Anexo 6 – 
Classificação das Atividades por Grupo e Subgrupo, indicou que a atividade 
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“Moradia Estudantil”, deveria ser enquadrada no Grupo de Uso – Serviço, 
Subgrupo – Hospedagem – Tabela 6.7.

As condições de ocupação, no caso recuos, definição de acesso, 
número de vagas para estacionamento e outras, são estabelecidas pela 
área de construção proposta, que define o porte da edificação.

De acordo com o Anexo 6 - Classificação das Atividades por Grupo e 
Subgrupo, Tabelas 6.7, a  edificação proposta, Moradia Estudantil, classifica-
se como República de Estudantes (Hospedaria), com área construída  
superior a 1000 m2, portanto, classe 3.

A Lei de Uso e Ocupação do Solo dispõe ainda sobre a adequabilidade 
das atividades, usando para isso, a condição hierárquica das vias, a partir da 
classificação atribuída ao Sistema Viário básico de Fortaleza. (Anexo 8 – 
Adequação das Atividades ao Sistema Viário, Anexo 9 – Quadro Resumo da 
Adequação das Atividades por Classe ao tipo de Via e Anexo 10 – Classificação 
da Vias ao Sistema Viário).

A Avenida da Universidade é classificada como Via Arterial 2, logo a 
atividade “Hospedagem”(Classe 3) é adequada – Tabela 8.7 – com exigência 
de recuos de 10 metros na frente e 5 metros nas laterais e fundos.  

A mesma tabela prevê ainda alguns condicionantes de ocupação 
listados a seguir, que compõem o Anexo 8.1 e que foram considerados no 
desenvolvimento da proposta.

Anexo 8.1– Normas relativas a adequação dos usos ao 
sistema viário. 
 
07 - O acesso direto de automóvel, quando for exigida 
vaga interna para estacionamento, deverá estar de 
acordo com o PROJETO 3 (anexo 8.1.1).

11 - O acesso direto de automóvel, quando for admitida 
vaga externa para estacionamento lindeiro ao meio fio, 
deverá estar de acordo com uma das alternativas do 
PROJETO  7 (anexo 8.1.2).

13 - Deverá ter área apropriada para embarque 
e  desembarque de passageiros interna ao lote e 
dimensionada de acordo com o subgrupo de atividade, 
de forma a não prejudicar a operação da via.

18 - No pavimento térreo é permitido encostar nas 
laterais, respeitados os recuos de frente e fundos, a taxa 
de ocupação,  o índice de aproveitamento, a taxa de 
permeabilidade da zona  e as condições mínimas 
de ventilação e iluminação dos compartimentos. 
(FORTALEZA, 2009)          
     
Compõe ainda o conjunto de requisitos definidos 

pela Lei de Uso e Ocupação do Solo o Capítulo III – Das Normas de Ocupação 
cujas disposições consideradas na proposta estão abaixo transcritas.

Art. 57.  O uso e a ocupação nas Microzonas de 
Densidade e Zonas Especiais obedece o disposto neste 
capítulo, ressalvadas as normas específicas das zonas 
especiais.



80  - UNIVERSIDADE 2546

  
Art. 58.  Será permitida a construção de 

subsolos, respeitados a taxa de ocupação do sub-solo, 
a taxa de permeabilidade, os recuos de frente e fundos 
e a altura de 1,00m (um metro) para o piso pronto do 
pavimento térreo, medido do nível médio do passeio, por 
onde existe acesso;

 
Parágrafo único.   A construção de subsolos nos 

lotes de esquina deverá respeitar a taxa de ocupação do 
subsolo,  a taxa de permeabilidade, os recuos de frente  
e a altura de 1,00m (um metro) para o piso pronto do 
pavimento térreo,  medido do nível médio do passeio,  
por onde existe acesso;

Art. 59.  Admite-se a exclusão do cálculo do 
índice de aproveitamento, da área do subsolo e das 
áreas dos pavimentos destinados a estacionamento de 
veículos, respeitados a altura máxima da edificação e os 
demais indicadores urbanos exigidos e desde que não se 
trate de edifício garagem.

Art. 60.  A ocupação dos terrenos deverá 
respeitar as seguintes normas:

I  - nas edificações com mais de quatro 
pavimentos as medidas de todos os recuos deverão ser 
acrescidas de 20cm (vinte centímetros) por pavimento 
que excederem ao quarto, medidos a partir do térreo; 

II  - nas edificações com mais de dez pavimentos 
as medidas de todos os recuos, a partir do térreo, deverão 
observar a relação de 14% (quatorze por cento) da altura 
máxima da edificação;

III - em todos os pavimentos a distância 
mínima entre blocos deverá ser igual ou superior a duas 
vezes o recuo lateral exigido considerando os acréscimos 
decorrentes da verticalização, para a classe do subgrupo 
de uso.

Parágrafo único.  Na aplicação dos parâmetros 
estabelecidos nos incisos I e II deste artigo deverão 
ser  respeitadas as alturas máximas de 13,00m (treze 
metros) para o piso do quarto pavimento e de 30,00m 
(trinta metros) para o piso do décimo pavimento. 

    
Art. 61.  Admitem-se recuos com 

dimensões variadas, desde que sejam respeitadas 
concomitantemente as seguintes condições:

a) a média ponderada destes recuos, não 
seja  inferior ao recuo mínimo obtido pela aplicação no 
disposto no artigo anterior;

b) a menor distância da edificação para a divisa 
do lote, não seja inferior ao recuo mínimo correspondente 
à frente, lateral ou fundos para a atividade na via, sem os 
acréscimos decorrentes da verticalização.

Parágrafo único.  A média ponderada será 
calculada  obedecendo a seguinte fórmula:
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 n n
    ∑ Fi.R.  /  Fi  ≥   Rm ,     sendo
 i =1 i =1

F - dimensão do segmento da fachada;
R - recuo médio correspondente ao segmento 

da fachada;
n - número de segmentos da fachada;
Rm - recuo mínimo com os acréscimos 

decorrentes da verticalização. 

Art. 62.  Será permitido balanço de 1,00m 
(um metro), observada a altura mínima de 3,00m (três 
metros) do nível do piso do pavimento por onde existe 
acesso quando o recuo de frente for maior que 3,00m 
(três metros).

Parágrafo único.  No caso do recuo ser igual ou 
superior a 7,00m (sete metros), o balanço poderá ser de 
2,00m (dois metros).

 Art. 63.  Nos lotes de esquina os recuos de 
frente são os correspondentes aos das vias para o uso  
pretendido.

                                          
Art. 64.  Será permitida a projeção em até 90 cm 

(noventa centímetros) de elementos componentes das 
fachadas, compreendendo: brises, pérgolas, jardineiras 
e similares, quando os recuos obrigatórios, laterais e de 
fundos forem superiores a 5,00m (cinco metros).  

Art. 65.  Os recuos laterais obrigatórios 
poderão sofrer uma redução de até 50% (cinquenta por 
cento), numa extensão máxima de 1/3 (um terço) da 
profundidade do lote, desde que ocupados por escadas, 
elevadores, rampas, lixeiras e circulações comunitárias

Parágrafo único.  Em se tratando de lotes com 
profundidade superior a 50,00m (cincoenta  metros), os 
recuos laterais poderão sofrer a mesma redução de que 
trata este artigo, desde que não ultrapasse a extensão 
máxima de 18,00m (dezoito metros). 

 
Art. 66. Nas edificações com recuo lateral 

inferior a 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) 
fica  proibida  a  construção de  portas,  janelas, terraços, 
varandas e cobertas que despejem águas nos terrenos 
lindeiros.

Parágrafo único.  Em qualquer pavimento 
acima  do térreo, quando a edificação encostar na 
lateral e houver terraços ou pavimento de transição, 
será obrigatória a vedação para o vizinho localizada a no 
mínimo 1,50m  (um metro e cinquenta centímetros) da 
divisa. (FORTALEZA, 2009)
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O processo de projeto

Figura 8.9: Maquete física, 

Escala 1/500

Fonte: Desenvolvido pelo 

autor

As primeiras aproximações ao projeto aconteceram ainda quando 
não se tinha uma defi nição precisa do terreno. Muitas foram as opções 
cogitadas, desde imóveis privados situados ao longo da Avenida da 
Universidade até lotes onde se encontram outras residências universitárias. 
À medida que fi cou mais claro o funcionamento de uma parceria público-
privada, estabeleceu-se que o edifício deveria localizar-se prioritariamente 
em terreno de propriedade da Universidade Federal do Ceará. 

Os primeiros estudos resultaram em edifícios com escalas bem 
superiores ao Universidade 2546, já que se considerava a utilização de 
terrenos adjacentes ao terreno defi nitivo, compreendido pelo Restaurante 
Universitário e  o Departamento Médico Odontológico. 

O terreno escolhido chamou atenção primeiramente pela sua 
localização estratégica no campus do Benfi ca, não só pela sua proximidade 
às instalações da Universidade mas também pela sua excelente condição 
de mobilidade urbana. Outro ponto positivo foi que, apesar de abrigar 
importantes equipamentos da Universidade, esses poderiam não só ser 
facilmente agregados ao programa de necessidades do edifício, mas 
enriquecê-lo.
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Figura 8.10: Maquete física. 

Escala 1/500

Fonte: Desenvolvido pelo 

autor

Figura 8.11: Maquete física. 

Escala 1/500

Fonte: Desenvolvido pelo 

autor

Logo se percebeu que a escala exagerada desse edifício poderia 
ter impactos negativos na vida dos moradores, e se buscou sua segregação 
em blocos como forma de criar comunidades de estudantes menores e 
mais coesas. Essa fase foi muito importante já que o partido acabou se 
desenhando em cima dessas especulações projetuais, fi cando claro que os 
usos incorporados ao edifício deveriam formar um embasamento sobre o 
qual a residência universitária repousaria.

Paralelamente, aconteceu a defi nição de um modulo básico de 
habitação, baseado na análise de outras residências e da literatura estudada 
sobre o espaço de residências estudantis. Essa unidade base para quatro 
estudantes composta por dois quartos, cada um para dois estudantes, 
copa, além de sanitário, chuveiro e lavatório funcionando separadamente, 
manteve-se praticamente inalterada durante o processo de projetação do 
edifício.
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Figura 8.12: Maquete física. 

Escala 1/500

Fonte: Desenvolvido pelo 

autor

Com as dimensões preliminares do módulo, os estudos de 
composições volumétricas, na escala 1/500, puderam ser feitos de forma 
mais precisa e sempre considerando aspectos como a orientação solar, 
ventilação natural e a relação dessa massa edifi cada com o entorno urbano.

Entretanto, mesmo com a tentativa de separar o edifício em blocos, 
sua escala ainda incomodava. Além disso, a possibilidade de trabalhar 
com um terreno menor e completamente de propriedade da UFC, o que 
diminuiria os custos da parceria público-privada e tornaria a proposta mais 
real, levou-nos a optar pelo terreno compreendido apenas pelo Restaurante 
Universitário e o Departamento Médico Odontológico.

Com a defi nição do terreno, do módulo básico de habitação e dos 
outros usos que seriam agregados, além da decisão de aproveitar a construção 
do Universidade 2546 para disponibilizar vagas de estacionamento para 
o campus do Benfi ca e gerar renda ao edifício, o que diminuiria os custo 
da Universidade com a parceria, o projeto foi caminhando para um partido 
mais próximo da solução fi nal. Vale ressaltar que, até então, os trabalhos 
em planta, assim como em maquetes, eram realizados na escala 1/500.

Assim, as próximas aproximações ao projeto levaram a um volume 
horizontal paralelo à Avenida da Universidade e formado pelo Restaurante 
Universitário e o Departamento Médico Odontológico, sobre o qual repousa 
um bloco de habitação mais baixo que se projeta em balanço e apresenta o 
edifício à Avenida da Universidade, ao mesmo tempo que conduz ao bloco 
habitacional mais alto e mais recuado. 

Como forma de conseguir um maior número de unidades por 
pavimento, ao mesmo tempo em que se respeitavam os recuos, os volumes 
que conformam a residência estudantil foram locados paralelos aos limites 
do terreno. Decisão essa que também contemplava boas condições de 
ventilação e insolação, fi cando estabelecido que as aberturas das habitações 
deveriam fi car perpendiculares as orientações sudeste e nordeste.

Entretanto, a implantação do edifício apenas fi cou defi nida 
com a mudança de posição do bloco mais baixo que deixa o alinhamento 
com o limite nordeste do terreno, para se alinhar ao limite sudoeste. 
Essa mudança visou dar mais privacidade aos moradores do bloco mais 
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Figura 8.13: Maquete física. 

Escala 1/500

Fonte: Desenvolvido pelo 

autor

Figura 8.14: Maquete física. 

Escala 1/500

Fonte: Desenvolvido pelo 

autor

baixo, já que as aberturas dos apartamentos voltavam-se para o terreno 
adjacente, tornando o terraço que surge em cima do embasamento, antes 
desprotegido da insolação poente, sombreado pelo próprio edifício, além de 
evitar possíveis problemas com a verticalização do terreno vizinho.

Nesse momento, resultado do trabalho em planta, também 
acontece a mudança da circulação vertical do corpo principal do volume 
residencial para a parte posterior do edifício. Essa mudança possibilitou 
o acrescimo de mais uma unidade de habitação no pavimento, além de 
utilizar o volume da caixa de escada e elevador para sombrear a circulação 
comum que está voltada para o poente. 

Antes de avançar para o trabalho na escala 1/200, uma tentativa de 
mudança radical na implantação foi feita como forma de pôr em cheque o 
partido que estava sendo adotado. Entretanto, confl itos entre a privacidade 
das unidades com os terrenos adjacentes e a grande movimentação da 
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Figura 8.16: Maquete física. 

Escala 1/200

Fonte: Desenvolvido pelo 

autor

Avenida da Universidade, relação desarmônica entre a escala de sua massa 
edifi cada e o entorno, somando-se a problemas com a condição de insolação 
dos terraços, fi zeram com que esse partido não fosse adiante. 

Assim, volta-se para o partido adotado anteriormente e se avança 
para o trabalho em planta na escala 1/200, onde foi possível trabalhar 
melhor a defi nição dos ambientes e espaços comuns. A seguir, produz-se 
uma maquete física, na mesma escala, como elemento de verifi cação da 
arquitetura que estava sendo produzida, suas proporções, jogo de volumes 
e escala dos espaços produzidos. Algumas mudanças foram consequência 
dessa análise, como a constatação da necessidade de uma ligação coberta 
entre os diferentes setores do edifício, a necessidade de proteção da 
circulação comum levando à incorporação do cobogó e a alteração da fachada 
do embasamento que incluiu um elemento novo, a curva.

Figura 8.15: Maquete física. 

Escala 1/200

Fonte: Desenvolvido pelo 

autor
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Figura 8.17: Maquete física. 

Escala 1/200

Fonte: Desenvolvido pelo 

autor

Figura 8.18: Maquete física. 

Escala 1/200

Fonte: Desenvolvido pelo 

autor

As mudanças que se sucederam foram de caráter bem específi co 
do programa de cada setor, como questões técnicas relativas a escadas e 
elevadores, dimensionamento preciso de banheiros e vestiários, adequações 
a legislação, compatibilização entre a estrutura de concreto e a arquitetura.

Essa maquete possibilitou um entendimento maior das volumetrias 
que estavam sendo propostas, antes apenas estudadas em perspectivas a 
mão, dando mais consistência para a proposição dos revestimentos, que 
mais tarde puderam ser verifi cados nas perspectivas eletrônicas.
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Memorial descritivo

O Partido Arquitetônico começa a se delinear quando é definido 
que o setor habitacional do Universidade 2546 deve repousar sobre um 
embasamento composto pelos outros usos que irão compor o edifício. 
Assim, com exceção do estacionamento que se encontra em subsolo, temos 
o Restaurante Universitário, o Centro Médico Odontológico e o pequeno 
comércio compondo a base sobre a qual desenvolve-se a Residência 
Universitária.

Apesar dos usos presentes no edifício estarem vinculados à 
politica de assistência estudantil, foi necessário uma separação clara de seu 
programa de necessidades, de forma a não causar conflitos nos fluxos e no 
funcionamento de cada um deles, além de não prejudicar a sensação de lar 
dos moradores da residência universitária.

Em virtude da pequena dimensão do terreno em relação ao 
programa de necessidades, adotou-se a verticalização do setor residencial 
de maneira que o edifício possui 11 andares e capacidade para atender até 
142 estudantes. Esses valores foram consequência da combinação entre o 

Figura 8.19: Maquete 

eletrônica, perspectiva do 

edifício 

Fonte: Desenvolvido pelo 

autor
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número de estudantes definido como ideal, algo entorno dos 150 alunos, e 
da adequação aos recuos exigidos por lei que são maiores à medida que o 
edifício se verticaliza.

O setor habitacional desenvolve-se em dois volumes que se 
encaixam, um mais baixo e longo e outro mais alto e delgado. De forma que 
o volume mais baixo, ao projetar-se em direção a Avenida da Universidade, 
funciona como uma transição entre o baixo gabarito encontrado na via e o 
volume mais alto, propositalmente recuado. Dessa maneira, além de tornar 
mais natural a transição entre a escala da rua e a torre, resguardam-se as 
habitações do barulho da via e dá mais privacidade aos moradores.

A busca por uma transição  gradual entre as diferentes escalas das 
massas edificadas também reflete-se na criação de espaços com diferentes 
níveis de privacidade, numa sequencia contínua que vai desde o nível da rua 
até o espaço mais reservado da residência, o quarto. 

Essas transições podem ser sentidas principalmente no setor 
destinado à moradia estudantil, onde a privatização gradual dos espaços tem 
papel fundamental no sentimento de pertença ao lugar e na desvinculação 
do caráter institucional que muitas moradias estudantis apresentam, já 
que contribuem para a formação de grupos sociais cada vez menores e mais 
coesos.

O fato do terreno estar orientado no eixo noroeste-sudeste e a 
implantação dos blocos acontecer sempre ser paralela aos limites do terreno 
fez com que as aberturas das habitações estivejam sempre voltadas para 
o sudeste e nordeste, em busca das melhores condições de iluminação e 
ventilação naturais. De forma que as circulações comuns estivessem para 
o poente e os espaços de longa permanência, para a direção dos ventos 
predominantes na cidade de Fortaleza. 

Figura 8.20: Maquete eletrônica, 

perspectiva do edifício 

Fonte: Desenvolvido pelo autor

Figura 8.21: Maquete eletrônica, 

perspectiva voo de pássaro

Fonte: Desenvolvido pelo autor
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O acesso ao edifício faz-se primeiramente através de uma escadaria 
e rampa acessível que conduz a um largo elevado que se abre a partir do 
passeio e recebe o estudante antes de acessar algum dos equipamentos 
de assistência estudantil. A decisão de que o recuo exigido por lei ao longo 
da Av. da Universidade não deva ser um espaço privativo dos usuários do 
edifício, cria  um espaço “semi-público” que tem papel fundamental na 
transição entre o espaço da rua e o privado.

O acesso de serviço é feito pela rua Inácio Barroso, onde estão 
localizados a carga e descarga do Restaurante Universitário, o lixo, casa de 
gás e um acesso secundário de pedestres para a Residência Universitária.

Figura 8.22: Maquete 

eletrônica, acesso de pedestre 

Av. da Universidade

Fonte: Desenvolvido pelo 

autor

Figura 8.23: Maquete 

eletrônica, acesso de pedestre 

Rua Inácio Barroso

Fonte: Desenvolvido pelo 

autor
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Estacionamento

Ao todo, o projeto disponibiliza 72 vagas de estacionamento 
dispostas em dois subsolos. O primeiro possui 34 vagas, das quais duas 
são reservadas para pessoas com deficiência e três para idosos. O segundo 
subsolo possui 38, vagas, das quais duas são reservadas para pessoas com 
deficiência e uma para idosos. 

O controle de acesso é feito por meio de cancelas eletrônicas 
localizadas logo após a rampa que leva ao primeiro subsolo e o pagamento 
deve ser efetuado no hall de entrada situado no pavimento térreo. A 
renda obtida com a exploração das vagas será abatida na contraprestação 
pecuniária a ser paga pela Universidade ao parceiro privado.

No primeiro pavimento de subsolo, também se localizam os 
geradores responsáveis por suprir a necessidade de energia elétrica do 
Universidade 2546 em caso de falha na rede pública de distribuição.

A iluminação e ventilação desses dois pavimentos de 
estacionamento recebem a contribuição de um vazio que se desenvolve ao 
longo do limite sudoeste do terreno. 

Loja de conveniência

Esse pequeno espaço reservado para o funcionamento de uma loja 
de conveniência está situado em relação direta com o largo de acesso ao 
edifício, de forma que o estabelecimento não sirva somente aos usuários do 
edifício, mas também aos frequentadores do Benfica.

O acesso pode ser realizado, tanto pela grande esquadria de vidro 
voltada para a Avenida da Universidade, como por uma entrada secundaria 
voltada para a circulação coberta que liga todos os equipamentos que 
compõem o Universidade 2546.

Figura 8.24: Maquete 

eletrônica, entrada do 

estacionamento

Fonte: Desenvolvido pelo 

autor
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Restaurante Universitário

O acesso ao Restaurante Universitário se dá a partir da área 
sombreada criada pelo volume da residência universitária que se projeta além 
do embasamento, criando um espaço mais confortável para aglomeração 
dos estudantes e espera nos horários de pico do restaurante.

A entrada ao Salão de Refeições é livre a todo e qualquer 
estudante, sendo o controle feito por catraca eletrônica apenas para a 
área de recebimento da comida, o que possibilita, por exemplo, pessoas 
que estejam acompanhando possam frequentar o espaço mesmo que não 
venham a se alimentar. O salão, ao todo, conta com 36 mesas de 8 lugares, 
totalizando 288 lugares, além de banheiros masculino, feminino e acessível 
dimensionados de acordo com o porte do restaurante.

Logo após a passagem pela catraca eletrônica, o estudante encontra 
quatro pias para higienização das mãos e a fila se subdivide em duas, cada 
uma com um expositor de alimento, de forma a tornar o atendimento mais 
rápido. O recolhimento das bandejas usadas é feito através de carrinhos 
metálicos espalhados ao longo do salão que, quando cheios, são levados à 
Higienização de Bandejas por funcionários do restaurante.

A iluminação e ventilação natural não ficam por conta apenas 
das grandes esquadrias de vidro ao longo da fachada principal, mas são 
complementadas por domos de acrílico, que possibilitam iluminação indireta 
através de aberturas no forro de gesso, e pela exaustão do ar quente. Além 
disso, numa lateral do restaurante, encontramos janelas basculantes e, na 
outra, um pergolado de concreto, na intenção de levar luz e ar renovado a 
todas as mesas do salão.

O Restaurante Universitário não possui cozinha no local já que 
é mais econômico terceirizar a produção do alimento. Nesse sistema, já 
adotado atualmente, a comida chega em bandejas e dentro de pequenos 
carros térmicos que são descarregados  numa área de carga e descarga  
coberta. 

Figura 8.25: Maquete 

eletrônica, entrada do 

restaurante universitário

Fonte: Desenvolvido pelo 

autor
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Toda a parte de serviço do restaurante foi concentrada na parte 
posterior, já que o acesso de serviço se faz pela Rua Inácio Barroso. Nessa 
área estão concentrados os vestiários dos funcionários, depósito de material 
de limpeza, a higienização das bandejas e a administração, que possui 
vista tanto para o salão como para a área reservada ao estoque dos carros 
térmicos. O lixo e o gás situados nessa mesma rua secundária servem não 
apenas ao restaurante, mas a todo o edifício.

Centro Médico Odontológico

O Centro Médico Odontológico encontra-se no primeiro pavimento 
do Universidade 2546 e seu acesso é realizado através do hall situado no 
térreo, onde o usuário encontra a circulação vertical, elevador e escada, que 
liga desde o subsolo até o primeiro pavimento. 

A sala de espera com capacidade para 28 pessoas sentadas 
relaciona-se diretamente com o balcão de Recepção e com os banheiros 
masculino, feminino e acessíveis destinados ao público. Duas grandes 
aberturas, uma para a Av. da Universidade e outra para o terraço que a 
separa da Residência Universitária trazem luz natural ao ambiente. 

Logo ao lado do balcão da Recepção, temos a porta que controla 
o acesso à área de atendimento e administração do Centro Médico 
Odontológico, onde temos a Secretaria, com ligação direta para a recepção, 
a Direção, sete Consultórios Odontológicos, o Almoxarifado e o Consultório 
Odontológico no final, com espaço para atender quatro pacientes 
simultaneamente, Raio-x e esterilização. 

O Serviço do centro médico está diretamente ligado à escada de 
serviço, sendo dotado de Vestiários masculino, feminino e acessível, Copa 
com capacidade para refeição simultânea de cinco pessoas, além de armário 
para estocagem de material de limpeza e escaninhos para os pertences dos 
funcionários.

Apesar de serem ambientes condicionados artificialmente, todos 
possuem aberturas para o exterior que possibilita a entrada de luz natural. 

Figura 8.26: Maquete 

eletrônica, entrada serviço 

restaurante universitário

Fonte: Desenvolvido pelo 

autor
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Residência Universitária
 
Ao todo, a residência tem capacidade para receber 142 estudantes 

distribuídos nos seus 40 apartamentos e quatro tipologias diferentes 
( módulos tipo “A”, “B”, “C” e “D”, conforme página 101). Desse total, três 
apartamentos são acessíveis e podem abrigar até 6 estudantes.

O acesso à residência acontece pela lateral sudoeste do terreno e 
é controlado por uma Guarita que também tem a função de diferenciar o 
acesso da residência e do restaurante. Após esse controle, o usuário percorre 
um caminho, ao longo do qual encontram-se bancos, até chegar ao Hall da 
Residência de onde se pode acessar as circulações verticais, a lavanderia 
coletiva, o vestiário dos funcionários e a área verde situada nos fundos do 
edifício. A presença de mobiliário flexível denuncia que o Hall também se 
configura como um espaço comum de encontros. 

Figura 8.27: Maquete 

eletrônica, comércio no térreo 

e centro médico odontológico 

no primeiro pavimento

Fonte: Desenvolvido pelo 

autor

Figura 8.28: Maquete 

eletrônica, entrada da 

residência universitária

Fonte: Desenvolvido pelo 

autor



UNIVERSIDADE 2546 -  95

A partir do térreo começa a se desenvolver um vazio que integra 
uma sucessão de espaços de uso comum com diferentes funções presentes 
ao longo dos cinco primeiros pavimentos, onde existe a interseção 
entre o volume mais alto com o mais baixo do setor habitacional. Essa 
multiplicidade de áreas comuns vem complementar as necessidades dos 
estudantes e trazer diversidade de espaços de socialização sem que estes 
sejam privatizados pelos moradores de cada andar. Essas áreas comuns são 
conectadas por escadas que unem e reforçam a relação entre as diversas 
áreas comuns.

A proposta indica que as portas de cada andar serão pintadas de 
cores diferentes de modo a criar uma identidade visual em casa pavimento, 
facilitando a localização e a identificação do estudante com o andar em que 
ele reside.

Figura 8.29: Maquete 

eletrônica, caminho de 

acesso ao hall da residência 

universitária

Fonte: Desenvolvido pelo 

autor

Figura 8.30: Maquete 

eletrônica, fachada posterior 

Fonte: Desenvolvido pelo 

autor
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No primeiro pavimento, temos a presença da sala de estar/TV 
dotada de mobiliário flexível, de forma que os estudantes possam organizá-
los de acordo com sua conveniência. O primeiro pavimento também possui, 
ao longo do volume projetado em direção a Av. da Universidade, a presença 
de Sala de Informática com nove computadores, a Administração da 
Residência, Sala de Atendimento e Reunião, Sala de Estudo Coletiva com 
quatro mesas de seis lugares com acesso para um terraço com mais três 
mesas sombreadas de quatro lugares, Sala de Estudo Individual com duas 
mesas de 10 lugares. Para servir a essa maior quantidade de ambientes 
comuns, o pavimento também conta com banheiros masculino, feminino 
e acessível.

O segundo pavimento é o primeiro a possuir  habitação com um 
apartamento tipo “B2”, dois “C” e um “D”. Também encontramos a cozinha 

Figura 8.31: Maquete 

eletrônica, jardim nos fundos 

da residência universitária

Fonte: Desenvolvido pelo 

autor

Figura 8.32: Maquete 

eletrônica, terraço ligado à 

sala de estudo coletiva

Fonte: Desenvolvido pelo 

autor
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comunitária com um Salão de Refeições interno (com 48 lugares) e outro 
externo (24 lugares) ligados diretamente ao terraço situado em cima do 
centro médico. Essa cozinha tem o papel de servir aos estudantes que 
optarem por não utilizar o Restaurante Universitário, mas principalmente 
ser utilizada aos finais de semana e feriados, quando o RU não funciona e 
os residentes têm a cultura de fazer almoços comunitários.

A circulação que leva aos quartos, repetindo-se nos dois próximos 
pavimentos, mesmo sendo um espaço de curta permanência foi fechada 
com cobogós, o que protege a área tanto da insolação vinda do poente 
quanto das chuvas.

Figura 8.33: Maquete 

eletrônica, perspectiva voo 

de pássaro do terraço do 2º 

pavimento

Fonte: Desenvolvido pelo 

autor

Figura 8.34: Maquete 

eletrônica, fechamento 

da circulação comum com 

cobogós

Fonte: Desenvolvido pelo 

autor
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A partir do terceiro pavimento, começam os apartamentos no 
bloco mais alto. Ao todo, o pavimento possui um apartamento tipo “A”, um 
“B1”, um “B2”, dois “C” e um “D”. Esse nível também é caracterizado pela 
presença do salão de jogos com mesas de sinuca, tênis de mesa e tabuleiros 
para dama e xadrez.

O quarto pavimento apresenta a mesma disposição de dormitórios 
do terceiro, diferenciando-se apenas pela presença de uma sala de projeção 
na área comum, onde poderão ocorrer seções de cinema, documentários 
e outras produções que os estudantes assistirão de maneira informal em 
mobiliário bem despojado distribuido pelo ambiente. A falta de mobiliário 
fixo também permite facilmente transformar o uso do ambiente quando 
não estiverem acontecendo projeções.

O quinto pavimento é marcado pelo fim das habitações no 
bloco mais baixo e sobre sua laje se desenvolve um terraço diretamente 
ligado a academia de ginástica. Nesse andar, encontramos apenas dois 
apartamentos, um tipo “A”  e um tipo “B1” e é o fim do átrio que une todas 
as áreas comuns da residência.

Do sexto ao 11º pavimentos, o volume mais alto e recuado do 
edifício, a organização dos espaços desenvolve-se de maneira uniforme, com 
a presença de três apartamentos tipo “A” e um tipo “B1” e sem a presença 
de áreas comuns, que se limitam às interseções entre os dois volumes da 
residência.

Na cobertura do edifício, além da casa de máquinas e de um 
depósito, temos a laje de cobertura com espaço destinado a aglomeração 
de pessoas em caso de emergência (laje de segurança) e para a instalação 
de 33 módulos fotovoltaicos para geração de energia das áreas comuns do 
edifício.

As duas caixas d’águas localizadas logo acima possuem ao todo 
capacidade para 100.320 litros de água e devem ser complementadas 
por uma cisterna para complementar os 160.500 litros de reserva de 
água necessários para abastecer todo o edifício, incluindo o Restaurante 
Universitário, Centro Médico Odontológico e o estacionamento.

Figura 8.35: Maquete 

eletrônica, ligação entre a 

academia de ginástica e o 

terraço do 5º pavimento 

Fonte: Desenvolvido pelo 

autor
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Módulos de habitação

 Módulo base (APTO. “A”)

O módulo básico de habitação, APTO. “A”,  também contém aspectos 
da premissa de privatização gradual do espaço da residência, como forma 
de criar espaços cada vez mais particulares, com grupos de estudantes 
menores e mais coesos, até se chegar a unidade mais íntima da residência 
que é o quarto.

Assim ,  foi projetado um apartamento com dois quartos para 
quatro estudantes. Do nível do pavimento, tem-se acesso ao apartamento 
primeiramente através da copa, que é de uso comum aos habitantes dos 
dois quartos assim como às células separadas de higiene pessoal, que 

Figura 8.37: Maquete 

eletrônica, copa apartamento 

“A”

Fonte: Desenvolvido pelo autor

Figura 8.36: Maquete 

eletrônica, vista a partir da 

varanda do dormitório

Fonte: Desenvolvido pelo autor
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possibilitam um uso otimizado do banheiro. O espaço mais privativo é, 
então, o quarto divido por dois estudantes.

Cada quarto possui o mesmo mobiliário para cada um de seus 
usuários. De cada lado do quarto temos um guarda roupas, uma cama com 
dois gavetões, uma estante para livros e uma mesa de estudos, todos móveis 
para possibilitar possíveis mudanças de layout por parte dos usuários. 
Devem ainda ser previstos pontos para a instalação de duas luminárias 
para cada morador, uma junto da cama e outra na mesa de estudos, de 
modo a facilitar o estudo no período da noite sem atrapalhar o descanso do 
companheiro de quarto. 

Outro ponto passível de intervenção do usuário, contribuindo para 
sua apropriação do espaço de morar, é o painel metálico com nichos móveis 

Figura 8.38: Maquete 

eletrônica, dormitório 

apartamento “A”

Fonte: Desenvolvido pelo 

autor

Figura 8.39: Maquete 

eletrônica, dormitório 

apartamento “B”

Fonte: Desenvolvido pelo 

autor
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Figura 8.40: Apartamento “A”

Escala: 1/125

Fonte: Desenvolvido pelo autor

Figura 8.42: Apartamento “C” com 

duas opções de layout

Escala: 1/125

Fonte: Desenvolvido pelo autor

Figura 8.43: Apartamento “D”

Escala: 1/125

Fonte: Desenvolvido pelo autor

Figura 8.41: Apartamento “B1”

Escala: 1/125

Fonte: Desenvolvido pelo autor
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localizado em cada uma das paredes laterais do quarto. O painel metálico 
possibilita que o morador coloque fotos, figuras e pôsteres através de ímãs 
sem danificar as paredes. Os nichos móveis movimentam-se ao longo de 
perfil metálico de acordo com a conveniência do morador. Assim, procurou-
se entender e prever a necessidade do estudante de intervir no espaço, 
dando a sua cara, sem que isso signifique danificar o patrimônio construído, 
evitando a necessidade de reformas quando da troca de morador.

O lavatório situado na circulação entre o chuveiro e o sanitário terá 
sob a bancada módulo para guardar material de limpeza e outro acima para 
os produtos de higiene pessoal de cada estudante, além de possuir espelho.

Ambos os quartos se relacionam tanto pelo interior do apartamento 
quanto pela varada, que além de funcionar como um espaço a mais de estar 
para os moradores, também tem papel importante na proteção solar, que 
além da própria projeção da laje em balanço conta com o auxilio de brises 
metálicos.

A área do chuveiro deve conter, alem da ducha, prateleiras para 
utensílios de banho para todos os moradores, ganchos para quatro toalhas, 
além de um banco de apoio.

OUTRAS TIPOLOGIAS

A partir do módulo tipo “A”, foram pensadas variações que atendam 
as diferentes demandas dos estudantes. 

O módulo tipo “B”, que possui duas variações “B1” e “B2” em 
virtude de pequenas diferenças de área por conta da estrutura, foi pensado 
para abrigar os mesmo quatro estudantes do módulo “A” mas com quatro 
quartos individuais. O mobiliário disponível para cada estudante é o mesmo, 
apesar de conter uma área de copa mais generosa já que a relação entre os 
companheiros de apartamento se daria apenas nesse ambiente.

Esse módulo tirou proveito da sua posição de exceção, sempre nos 
topos livres do edifício, fazendo com que o módulo consiga explorar todas 
as suas três fachadas de modo a organizar melhor o espaço interno e evitar 
a criação de fachadas cegas.

O módulo “C” corresponde exatamente à metade do módulo “A” 
podendo abrigar até dois estudantes. Sua organização é bem similar a um 
quarto de hotel com banheiro todo concentrado no mesmo ambiente e uma 
pequena copa que corresponde a circulação de acesso. Esse módulo pode 
abrigar duas camas de solteiro como uma cama de casal, já que foi pensado 
para se adaptar a demanda de estudantes casados.

O apartamento tipo “D” corresponde ao módulo acessível com 
capacidade para dois estudantes. O conjunto sanitário está todo concentrado 
em um mesmo ambiente adaptado de acordo com as normas da NBR 9050. 
Todos os apartamentos tipo “D” encontram-se próximos às áreas comuns 
dos pavimentos e as circulações verticais.
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Estrutura e Materiais

A escolha pela estrutura em concreto armado vem, não só da 
tradição da engenharia local de trabalhar com esse sistema estrutural, 
mas também pela perfeita adequação do método construtivo ao projeto 
arquitetônico.

A disposição dos pilares não foi balizada por um módulo estrutural 
definido a priori, mas foi resultado do módulo base de habitação adotado, 
apartamento “A”. No restante do edifício, procurou-se dar continuidade a 
essa malha de pilares que sustentam o setor residencial.

Não houve relação, por exemplo, entre a modulação da estrutura 
e as vagas do subsolo, já que isso resultaria em módulos com dimensões 
muito menores sem que ocorresse o ganho de unidades por pavimento ou 
mesmo um ganho considerável de vagas. Assim, buscou-se privilegiar a 
função primordial do edifício que é a moradia estudantil, em detrimento das 
vagas de estacionamento que vieram como suporte ao programa, devendo 
estas últimas se adaptarem ao primeiro.

A necessidade de espaço para a rampa de acesso ao subsolo fez 
com que a fachada nordeste do embasamento não coincidisse com a linha 
de pilares que descem do volume residencial. Esse aparente problema 
estrutural foi explorado plasticamente de modo que os pilares que vêm 
do terceiro pavimento passam direto pelo segundo e voltem a fazer parte 
da estrutura no primeiro pavimento, de modo que a laje de cobertura do 
Centro Médico e Odontológico é apoiada em vigas que sustentam-se em 
dois pilares de transição.

Figura 8.44: Maquete 

eletrônica, perspectiva 

varanda apartamento “B2”

Fonte: Desenvolvido pelo 

autor
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A possibilidade de futuras alterações no edifício foi contemplada 
pela utilização da laje nervurada com vigas faixas protendidas, deixando 
livre o arranjo das divisões internas.

Os materiais escolhidos não só privilegiam a durabilidade e 
facilidade de manutenção, mas também buscam a superação da monotonia 
usual dos edifícios institucionais e a expressão dos diferentes usos presentes 
no edifício. 

No volume de embasamento, onde se encontram a Restaurante 
Universitário e o Centro Médico foi utilizado o Fulget na cor branca, 
contrastando com setor residencial revestido por placas cimentícias, que 
apesar de aparentar ser um revestimento neutro tem uma expressão 
interessante decorrente das diferentes tonalidades de cor das suas placas, 
além da marcação produzida pelas juntas.

Outra característica interessante do revestimento com placas 
cimentícias é a criação de uma camada de ar entre a alvenaria de bloco 
cerâmico e o painel, em virtude da fixação dos painéis ser através de perfis 
de aço galvanizado, o que contribui para o conforto térmico dos ambientes.

O revestimento do volume da caixa de escada com chapisco 
pintado na cor grafite vem destacar seu volume, ao mesmo tempo que dá 
continuidade à escala de cinza adotada no edifício.

Contrastando com a austeridade dos revestimento do edifício, o 
volume da circulação comum voltado para sudoeste apresenta fechamento 
em cobogós pintados na cor amarela, trazendo um ponto de contraste a 

Figura 8.45: Maquete 

eletrônica, pilares dissociados 

da estrutura do 2º pavimento

Fonte: Desenvolvido pelo 

autor
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Figura 8.46: Maquete 

eletrônica, perspectiva voo de 

pássaro

Fonte: Desenvolvido pelo 

autor

paleta de cores adotada, além de criar uma atmosfera diferenciada nesse 
ambiente de circulação.

A utilização  dos pisos em cimento queimado, com exceção das 
áreas molhadas, assim como os guarda-corpos em ferro mostram que a 
preocupação com a manutenção do edifício está também presente nos 
espaços internos.

Ao longo do edifício, três tipos de alvenarias foram utilizados. 
Nas circulações verticais, uma alvenaria mais grossa com 18 centímetros 
atende as recomendações do Corpo de Bombeiros. As outras vedações são 
compostas por alvenaria de 13 centímetros nas paredes que se relacionam 
diretamente com o exterior do edifício e drywall com isolamento de lã 
mineral nas divisórias internas.
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Plantas

PL. SITUAÇÃO
ESCALA: 1/500
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SUBSOLO 02
ESCALA: 1/500

SUBSOLO 01
ESCALA: 1/500
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PL. TÉRREO
ESCALA: 1/500

PL. 1º PAVIMENTO
ESCALA: 1/500
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PL. 2º PAVIMENTO
ESCALA: 1/500

PL. 3º PAVIMENTO
ESCALA: 1/500
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PL. 5º PAVIMENTO
ESCALA: 1/500

PL. 4º PAVIMENTO
ESCALA: 1/500
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PL. 6 ao 11º PAVIMENTO
ESCALA: 1/500

CORTE AA
ESCALA: 1/500

PL. COBERTURA
ESCALA: 1/500
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CORTE BB
ESCALA: 1/500

CORTE CC
ESCALA: 1/500
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CORTE EE
ESCALA: 1/500

CORTE DD
ESCALA: 1/500
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FACHADA 01
ESCALA: 1/500

FACHADA 02
ESCALA: 1/500
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FACHADA 04
ESCALA: 1/500

FACHADA 03
ESCALA: 1/500





09.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Minha Ideia de Arquitetura

Não se pretende aqui falar sobre metodologias de projeto ideais ou 
definições de boa e má arquitetura, mas sim de uma visão pessoal sobre a 
postura profissional a ser perseguida ao longo de minha vida como arquiteto. 

Uma arquitetura que expresse comprometimento deve, 
obrigatoriamente, ser fruto de um processo de projeto comprometido. 
Onde o risco é dado com rigor e a autocrítica está sempre o perseguindo ou, 
quando não muito, passa na sua frente. 

Devemos buscar uma arquitetura onde na sua riqueza de 
significado e intensões honestas, enxergue-se a reflexão do arquiteto e 
seja uma representante fiel de seu tempo e lugar, de forma que perdure e 
seja valorizada por isso. Esse objeto denso de significado não implica em 
uma arquitetura extravagante e espetacular, mas, que na sua austeridade, 
possam ser observados valores de integridade e comprometimento com 
o fazer arquitetônico, de forma que seus espaços transmitam alguma 
mensagem aos vivenciadores desses espaços. 

Essa arquitetura que sendo fruto de um espaço bem definido e 
organizado pelo homem, não só esteja numa escala adequada, mas também 
explore sua humanidade na medida em que busca não ser apenas um 
objeto visual, mas que estimula seus sentidos através de uma experiência 
multissensorial e única para cada ser.

Devemos, como arquitetos, buscar a consolidação de um processo 
de concepção que supere a cultura de que o elemento primordial da 
concepção arquitetônica é a planta baixa, e que sua única finalidade é o 
cumprimento dos aspectos programáticos do projeto. Um processo vazio de 
significado e que vem utilizando os recursos de modelagem computacional 
apenas para dar um “molho” àquela volumetria desconhecida que nasceu 
de uma planta baixa.

O processo, ao contrário, deve ser intenso e denso, onde intensões 
claras se materializem no espaço, na criação de situações para que o edifício 
possa acontecer. Uma arquitetura que se mune de todos os recursos que 
um arquiteto possa ter (cortes, maquetes, 3d, etc.) e que não tem pudor 
de ser resultado de um processo cheio de avanços e retrocessos, tanto 
no que diz respeito as ferramentas, quanto às escalas de trabalho. Tudo 
isso para conceber uma arquitetura com intensões claras e sem surpresas 
desagradáveis, na medida em que o objeto foi trabalhado e verificado 
exaustivamente pelas ferramentas que o arquiteto dispõe. 

Uma edificação deve ser resultado de um trabalho intenso de 
projeto, que não dá espaço para o inexplicável, onde  o arquiteto demonstra 
domínio total sobre seu desenho, isso deve ser característica inerente da 
boa arquitetura.
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Conclusão

Ao final dessa jornada cheia de aprendizados que foi o Universidade 
2546, ficou claro que o arquiteto deve sempre estar disposto a buscar 
conhecimento em outras disciplinas e a enxergar novas maneiras de 
solucionar os problemas a ele propostos. A arquitetura não deve ser uma 
matéria que se esgota em si mesma, mas que se inspira no mundo ao seu 
redor para dar respostas coerentes. 

Ficou mais do que claro a importância que a assistência estudantil 
tem na vida dos estudantes da universidade pública, apesar de termos 
consciência que ela deve ir além de seu caráter estritamente paternalista, 
sem prejudicar as conquistas do movimento estudantil. A assistência 
deve procurar inserir suas ações em ambientes cada vez mais universais 
e socialmente diversos,  de modo que o estudante atendido possa cada 
vez menos sentir-se parte de um grupo frágil, e cada vez mais  parte da 
Universidade como um todo.

Assim, o Universidade 2546 analisou a questão da moradia 
estudantil sempre aberto a novas soluções, de forma a apresentar um 
produto coerente com a realidade da Universidade e sem conformismos 
com os obstáculos da administração pública, na busca de colocar a moradia 
estudantil da Universidade Federal do Ceará em um patamar compatível 
com a grandeza da instituição.

A resolução de um problema arquitetônico, em um mundo cada 
vez mais complexo e em constante mudança, não deve passar apenas pelo 
projeto do edifício, mas deve ser fruto de um processo complexo e denso, 
onde o arquiteto deve ser sensível a questões de viabilidade financeira e 
jurídica, arranjos institucionais, culturas locais e questões comportamentais, 
para que sua resposta a sociedade seja a mais justa e com a menor margem 
de erro possível.

A atual situação de crise das mais diversas naturezas, seja ela 
financeira, cultural, institucional ou ambiental, que vem caracterizando a 
sociedade contemporânea deve refletir-se em soluções que passam pela 
associação de lados aparentemente opostos, como no caso do Universidade 
2546 onde a parceria entre o público e o privado, assim como a experiência 
de uso misto no uso do solo, tornou-se a saída para o problema da habitação 
estudantil na UFC. 

Assim, esse caráter híbrido das soluções contemporâneas aparece 
tanto como característica da sociedade urbana, quanto como elemento vital 
para a superação de seus problemas, seja na necessidade de economia de 
meios, no uso mais responsável e inteligente do solo urbano, no fomento 
a comunidades mais ativas e criativas e na diminuição dos gastos com 
deslocamentos.

O arquiteto do mundo contemporâneo deve cada vez mais ser um 
profissional plural, preparado tanto para entender os desafios da sociedade 
como os espacializar na forma de soluções arquitetônicas. E, diante de 
tantas informações a serem consideradas para uma abordagem plena do 
exercício projetual, deve ser um profissional preparado não só para trabalhar 
em equipes multidisciplinares, mas também para liderá-las. 

Enfim, o arquiteto deve colocar-se à disposição da sociedade para 
ser um profissional do mundo e do futuro.
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ANEXO 01: Lista de Siglas

ANDIFES  Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições  
   Federais de Ensino Superior
CAEN   Curso de Pós-Graduação em Economia
CEU   Clube do Estudante Universitário
DAE   Divisão de Assistência Estudantil 
ENEM   Exame Nacional do Ensino Médio
FONAPRACE  Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos   
   Comunitários e Estudantis
FUMP   Fundação Universitária Mendes Pimentel
IFES   Instituições Federais de Ensino Superior
MEC   Ministério da Educação
PNAES   Plano Nacional de Assistência Estudantil
PNE   Plano Nacional de Educação
PPP   Parceria Público-Privada
PRAE   Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
REU   Residência Universitária
REUNI   Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e   
   Expansão das Universidades Federais
SESU   Secretaria de Educação Superior
SISU   Sistema de Seleção Unificada
UFC   Universidade Federal do Ceará
UFMG   Universidade Federal de Minas Gerais
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Tabela 8.2: Quadro de Áreas do Subsolo 01. (Fonte: Desenvolvido pelo autor) pg. 73

Tabela 8.3: Quadro de Áreas do Térreo. (Fonte: Desenvolvido pelo autor) pg. 74

Tabela 8.4: Quadro de Áreas do 1º Pavimento. (Fonte: Desenvolvido pelo autor) pg. 74
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ANEXO 04: Lista de Mapas
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