
PROJETO CAMPUS GLÓRIA DA UFU
Relatório Workshop Cidade Universitária

Dia 06/10, quarta-feira
Abertura

• Prof. Renato Pereira, Prefeito Universitário da UFU, destacou a necessidade de implantação do 
Campus Glória da UFU, um sonho antigo da instituição que, agora, com o desafio da expansão se 
torna uma realidade. E para que se viabilize é fundamental a participação da comunidade 
universitária

• Prof. Valder Stefen, Pró-Reitor de Planejamento e Administração da UFU, falou sobre as 
possibilidades que a implantação de um novo câmpus universitário permite, especialmente para 
valorização da ambiência e do espaço público

MESA REDONDA
“Experiências em Projetos de Câmpus Universitários”
Prof. Gelson de Almeida Pinto
Espaços Educacionais: 

• Câmpus é um espaço essencialmente urbano, não é rural, desde os primórdios, quando os 
professores eram viajantes que se estabeleciam temporariamente nas cidades para ensinar;

• A seriação e as salas de aula na conformação como temos hoje – retangulares, com professor ao 
centro e carteiras de alunos em ordem – é um ideia da Idade Média (jesuítas e protestantes) que se 
impõe até hoje, quase sem mudanças, mesmo diante das novas tecnologias;

• Os Colleges britânicos foram os primeiros a reunir diversas escolas em um só lugar, para que lá 
fossem o espaço de estudo, de pesquisa, de vivência, com uma relação social intensa. Daí o Câmpus 
se transformar em uma Cidade Universitária;

• A Cidade Universitária seria um espaço autônomo e completo fora da cidade, com todos os 



equipamentos necessários para vida no seu interior;

Experiências:
• UFRJ Fundão: pretendia-se na Universidade do Brasil, constituir uma Cidade Universitária. O projeto 

teve, desde 1930, várias propostas de autores, inclusive de Le Corbusier, que foram engavetados. Só 
em 1964, foi aprovada a construção do câmpus no aterro conhecido como Fundão. Mas o espaço é 
árido, desconexo, muito ruim;

• Cidade Universitária da USP: não é um câmpus em 90º, apresenta em muitas áreas um ambiente 
agradável. Câmpus foi adaptado à topografia, com grande preocupação com o desenho urbano e o 
paisagismo; 

• UFRGS: câmpus espalhados pela cidade;
• UnB: Minhocão, uma ideia para que tudo funcionasse ali, mas que não deu certo. UnB era pra ser 

uma região de lazer de Brasília, mas também não deu certo;
• Unicamp: Zeferino Vaz, reitor imposto pela ditadura, pediu um câmpus com edifícios simples e baixos, 

com um ciclo básico (Humanidades e formação geral) na área central e unidades profissionalizantes 
no entorno;

Vivência no projeto da USP São Carlos:
• “Vi que não mando nada, e também não sou tudo aquilo”
• Câmpus 2 da USP em São Carlos foi conformado por dois grandes limitadores, a Área de 

Preservação Permanente (APP) e a áreas necessárias para estacionamento de veículos;
• a APP existente foi reduzida para aumentar a área útil do câmpus
• Câmpus é fechado, mas o projeto previa ligação com o bairro vizinho, que é mais carente;
• Foi um erro fechar, cercar para isolar a universidade. Naquele caso e em muitos outros, é o câmpus 

que está chegando, invadindo a área;
• Blocos foram definidos por cursos/ unidades acadêmicas;
• O câmpus tem que dar o máximo e o melhor possível, especialmente para os estudantes

Profa. Liliane Torres de Oliveira
Campus UFABC:

• Universidade foi inserida no projeto de revitalização urbanística do eixo Tamanduateí (antigas 
indústrias e armazéns);

• Ações foram: Concurso público > EIA > EIV > EIT (Trânsito)
• Preservação da memória histórica, com equipamentos existentes
• Criação de marcos como o relógio e áreas culturais e esportiva;
• Opção pela verticalização por causa da área reduzida;
• Câmpus não é fechado (acesso à população), mas prédios tem controle de entrada. Houve uma 

preocupação com a população que “atravessa” o câmpus;
• Com relação à sustentabilidade, houve avaliação dos impactos da obra e na operação do câmpus.

Campus UFSCAR Sorocaba
• Câmpus fica situado em área distante da cidade, mas ainda urbana;
• O acesso se dá por rodovia, com grande movimento. A entrada do câmpus foi recuada para ficar 

distante da rodovia;
• Câmpus possui nascentes e áreas com vegetação nativa, onde foram propostas a criação de um 

parque linear e delimitação de APP's + área de transição;
• Tipologia marcada pela horizontalidade dos edifícios, geralmente agrupados, com arborização 

conectando os prédios;
• Sistema viário contempla vias para pedestres (grande eixo de pedestres), vias para automóveis e 

ciclovias;



• Edifícios têm aberturas nas fachadas Norte e Sul, com orientações com relação a aproveitamento de 
iluminação natural e ventos;

• Plano estruturou-se a partir do PDI UFSCAR > Programa de Necessidades > Plano Físico (elaborado 
pelo escritório da universidade) > Zoneamento Ambiental

Campus USP Leste
• Projeto do câmpus atrelado ao projeto pedagógico
• Aproveitamento de luz natural
• Criação de eixo de pedestres com separação total carro/ pedestre

Campus 2 USP São Carlos
• Linhas de tensão foram aproveitadas para eixo viário central;
• Grande parte do câmpus com área de interesse ambiental;
• Sistema viário moldado de acordo com a APP;
• Ciclovia foi projetada, mas não foi executada;
• Gelson: República do puxadinho (equipe às vezes sai porque não aguenta)

Profa. Maria Eliza Alves Guerra
• Cidades Universitárias: UNAM (México), Bogotá, Caracas
• Universidade Positivo: bolsões de estacionamento e setorização;
• Mackenzie: eixo ponte; escada aberta dentro dos blocos para ventilação;

UFU, Campus Pontal
• Projeto urbanístico conforme projeto pedagógico – cursos propostos para Ituiutaba
• Integração câmpus-cidade
• Preocupação com a situação ambiental existente (nascentes e áreas de mata nativa)
• Estacionamento para ônibus de estudantes de outras cidades

UFU, Campus Glória
• Estudo preliminar elaborado juntamente com a Profa. Giovanna Damis Vital
• Primeira proposta com área mais próxima ao entrocamento das BR's-050 e 365
• Segunda proposta, já contemplando área até a sede fazenda (quase 100 hectares)
• Morfologia proposta do tipo Malha, com núcleo ambiental periférico

Debate
Moradia estudantil

• Haverá moradia estudantil no câmpus? (Ricardo)
• Estudante deve morar na cidade, viver, relacionar-se, consumir na cidade e não no câmpus (Gelson e 

Maria Eliza)
Equipe

• Qual a Equipe responsável pelo Plano? (Kauê)
• São 2 equipes, uma responsável pelo projeto urbanístico e outra pelo EIA/RIMA (Élisson)

PALESTRA
“Discussões sobre Morfologia Urbana em Cidades Universitárias”
Prof. Flávio Villaça
Câmpus muito grandes

• Melhor universidade do mundo segundo ranking é Harvard, que tem 20 mil estudantes, sendo 14 mil 
na pós e 6 mil na graduação;



• Campus é uma definição norte-americana;
• Cidade Universitária é definição europeia, toda universidade é ou aspira ser uma cidade universitária;
• Todo Estado americano tem uma Universidade de Tecnologia (MIT, VirginiaTech, etc);
• Temos que ter cuidado com universidades muito grandes. É melhor criar câmpus em outras cidades 

(descentralização), do que ser uma universidade muito grande
• 20 mil estudantes já é muito grande

Descentralização e subcâmpus
• Vender câmpus, como se fala sobre o Santa Mônica, é uma temeridade. Tem que descentralizar 

mesmo, com vários câmpus em outras cidade e até na cidade;
• A área do Glória comportaria a criação de subcâmpus, cada um como conglomerado de unidades 

acadêmicas de áreas afins (ex: Saúde, Engenharias), com várias bibliotecas e centros sociais;
• Cada subcâmpus teria um órgão administrativo próprio, talvez uma Pró-Reitoria de área (de 

Engenharia, de Humanas, etc), o que é difícil de ser viabilizado
• Os subcâmpus devem ser previstos também em etapas
• Mesmo com estagnação do crescimento populacional no Brasil (vai ocorrer em no máximo 30 anos), 

a demanda de vagas nas universidade vai continuar aumentando
• Campus Glória já é uma descentralização
• Câmpus regionalizado, em outras cidades, já é um subcâmpus
• Campus Glória deve ter uma definição quanto à população máxima

Fragilidades
• Quem manda? Estrutura administrativa responsável pelo Plano Diretor precisa ser definida
• Outra fragilidade: a queda pelo jeitinho, pelo quebra-ganho, pelo puxadinho, muito comum nas 

universidades
• Princípios gerais: difíceis de discordar, tem que apresentar aqueles que as pessoas discordam, que 

geram conflitos
• Definições necessárias: Programa do Projeto Urbanístico e dos projetos arquitetônicos e Estrutura do 

Plano Diretor

Estrutura para implantação do Câmpus
• A estrutura administrativa precisa minimizar conflitos e improvisos
• A estrutura administrativa precisa minimizar conflitos e improvisos
• Cadê a estrutura que vai implantar o câmpus?
• Falta a definição de um órgão específico para a gestão do Plano Diretor, um colegiado composto por 

docentes, estudantes, técnicos-administrativos e representantes da Administração
• Essa comissão/colegiado seria a autoridade máxima para os assuntos do Plano Diretor, subordinada 

apenas ao Reitor e ao Conselho Universitário
• Estrutura de comando: colegiado aprova o Programa, o cronograma em etapas e o financiamento (a 

partir da disponibilidade) e a Prefeitura Universitária executa as decisões
• Participação: colegiado deve ser o espaço para resolução de conflitos por entendimento
• Deve haver um controle da contratação de projetos: quem contrata é que tem que mandar no projeto, 

e não o contratado
• Sobre o projeto de cada edifício, o colegiado responsável pelo Plano Diretor, pode delegar a 

aprovação dos projetos aos futuros usuários
• Projeto urbanístico deve ser aprovado por quem? Tem dúvidas se a Prefeitura tem competência para 

aprovar

Programa do Câmpus
• Falta o programa, que antecede o Plano Diretor



• Programa define quais os equipamentos e o Plano Diretor a sua localização. Restaurante 
Universitário é só um? Biblioteca é só uma? Essa definição é do Programa

• Programa é o que se quer fazer no câmpus. Deve buscar acordo entre decisão política x decisão 
técnica

• Os edifícios a serem projetados deve estar previstos no Programa
• Não existe planejamento sem constrangimento: falta de recursos, edifícios existentes são limitadores
• Moradia, se dentro ou fora do câmpus, é uma decisão que o Conselho Universitário deve tomar, até 

porque envolve questão de financiamento (a universidade pode pagar para o estudante morar de 
aluguel, em repúblicas?)

• Estacionamento/ automóvel: por quê não fazer edifício-garagem? Os edifícios garagens economizam 
um grande espaço, pode ser de 3 ou 4 andares, é uma construção barata

• Transporte público dentro do câmpus precisa funcionar e, se for bom, as pessoas aderem
• Sustentabilidade é um guarda-chuva que cabe muita coisa e que ninguém discorda. O problema é de 

que maneiro, como se implementam ações sustentáveis. Prefere até não opinar

Debate
Mobilidade

• Transporte não é consequência é tema estruturador do planejamento do câmpus. Deve se pensar em 
Mobilidade Sustentável que planeja sistema viário (automóveis, bicicletas e pedestres) e transporte 
público, visando garantir segurança nos deslocamentos e redução dos deslocamentos (Denise 
Labrea)

• Andar mais de 500m já é desconfortável e muitas vezes inseguro (Denise Labrea)
• Como chegar ao câmpus? Transporte público ou transporte próprio? (Ricardo)
• Flávio: o sistema viário é uma das coisas mais perenes em um câmpus, é muito complicado mexer 

depois de implantado. Às vezes, é melhor planejar em etapas, sem implantar para, conforme os anos, 
avaliar a implantação do sistema viário em outras áreas do câmpus, do que fazer tudo de uma vez.

• Flávio: Sistema viário, mobilidade, vias para pedestres, tudo isso tem que ser planejado junto.

Morfologia
• Proposta de Rudolf Atcon ainda presente: ciclos básicos e Reitoria no centro do câmpus e unidades 

acadêmicas periféricas, com mata cercando o câmpus e separando-o da cidade (Gélson)
• Zoneamento deve se dar por áreas de conhecimento afins ou por usos (ensino, pesquisa, social)? 

(Elaine)
• Core de um câmpus é sua área de convivência, de encontro. Como criá-las (Gélson)
• Flávio: Câmpus deve ter um centrão, onde se concentram os equipamentos únicos, para otimizar a 

acessibilidade (ex. Reitoria, Biblioteca e RU se forem únicos, devem ficar em uma área central). Mas 
hoje é impossível você reunir em uma só área de convivência uma população de 10 ou 20 mil 
pessoas, por isso o câmpus deve ter várias áreas de convivência.

• Flávio: Câmpus precisa de áreas verdes e de áreas esportivas

Planejamento do Campus Glória
• O programa do câmpus já está definido? (Kauê)
• Não há um programa específico, mas há um planejamento físico da UFU que é utilizado como 

programa de necessidades, aprovado pelo CONSUN no Plano Institucional de Desenvolvimento e 
Expansão (PIDE 2008-2012), que compreende as construções da primeira etapa (Élisson)

• Não se pode planejar as edificações (arquitetônico) sem a definição de todo o Plano Diretor, porque 
isso pode levar a UFU a cometer os mesmos erros nos câmpus atuais (Beatriz, Patrícia e Maria Eliza)

• As construções não serão feitas sem o zoneamento e a localização definida. A necessidade de 
agilizar projetos arquitetônicos se deve pelo fato dos recursos financeiros serem para 2010. Entre o 
ideal e o possível, a opção foi ficar com o possível (Élisson)



Dia 07/10, quinta feira
OFICINA

Grupo B
• Difícil planejar um câmpus tão grande
• 4 acessos, sendo 3 com uma portaria única próxima ao viaduto
• Circulação marginal de carros, com eixo até área esportivas
• 4 etapas de expansão: no entorno da fazenda; na área acima; ao redor e no buraco;
• Bolsões de estacionamento, eixo de pedestres (pergolatos, passagens cobertas) e ciclovias;
• Blocos de salas de aula e auditórios em amarelo, aproveitando microclima, ventilação, todos com 

área de convivência, lanchonete;
• CTI (Informática) na parte mais alta, com laboratórios de pesquisa, com áreas de vivência
• Área administrativa e de unidades em laranja, com áreas de vivência;
• Praça central, espelho d'água, com arborização
• Barreira de vegetação às margens da rodovia;
• Equipamentos de uso coletivo – Reitoria, Biblioteca, Restaurante em marrom, acima da fazenda;
• Parque linear na APP, com uso esportivo, lazer, pistas de caminhada e corrida;
• Centro esportivo na área da ASUFUb, aberto à comunidade (aulas da Educa seriam na área do 

Glória e só atividades práticas na área)
• Áreas da fazenda no local atual com possibilidade de transferência para caminho à fazenda da 

FAEPU;
• Estação de tratamento de esgoto, mais próxima à ASUFUb
• Aeronáutica mais próxima ao viaduto BR-365

Grupo E
• Captação de água para revitalização da área degradada;
• Área no entorno com vegetação e uso de pesquisa;
• Barreira verde para proteção sonora no entorno;
• Malha viária menor, para privilegiar transporte coletivo
• Transporte coletivo ecológico dentro do câmpus
• Centro cívico para convivência, com prédios de uso coletivo
• Ligação via eixo interno fazenda à ASUFUb
• Elevado sob APP ligando fazenda à ASUFUb
• Educação Física na ASUFUb, Centro de Saúde, Ciências da Terra, Humanas e Tecnologias

Grupo A
• Cursos agrupados conforme áreas de conhecimento (Arquitetura, por exemplo, mediando 

Engenharias e Arte; Biomédica entre Engenharia e Medicina);
• Mobilidade: acesso pelo viaduto chegando a uma esplanada, estacionamento em bolsões, 

bicicletários e baldeação de ônibus; fluxo por perimetral;
• Área degradada implantar parque com lago;
• Centro administrativo no centro e áreas de convivência nas pontas;
• Triângulo do Glória poderia ser ocupado por alguma atividade da UFU para atender população dos 

bairros vizinhos;
• Engenharia Aeronáutica na parte mais alta para aproveitamento dos ventos;
• Lago e área verde, com blocos comuns e de convivência e estação de tratamento, na área 

degradada (cartão postal)

Grupo D



• Acesso pelo viaduto, com ligação viária; acesso para pedestre do outro lado;
• Eixo principal ligando 2 entradas;
• Bolsões de estacionamento nas vias laterais;
• Ao redor do câmpus um cinturão verde e via de serviços (entrada pela fazenda);
• Próxima à APP, criar um parque de uso UFU e público, no entorno, com ligação para a ASUFUb
• Gabarito baixo no entorno do parque (1 ou 2 pavimentos)
• Na área mais alta, prédios de até 5 pavimentos (com mirantes)
• próximo à fazenda, áreas para Agronomia e Veterinária
• Área degradada e próxima ao viaduto para Engenharias
• Prédios por unidades com salas administrativas, de professores e de aula;
• Blocos de pesquisa integrados, com algumas salas de aula
• Biblioteca, Prefeitura Universitária, bancos, etc na área central
• 1 RU na área da fazenda e outro na ASUFUb

Flávio Villaça
• Necessidade de síntese: o que é fundamental? Por onde começo?
• Projeto é meio e não fim (importante é o processo)
• Problema de escala: pensava em grandes linhas e grandes áreas
• Estrutura do câmpus é definida pelo sistema viário e pelo centro (alguns grupos abordaram)
• Centro deve abrigar tudo aquilo que é único (Reitoria, Biblioteca central, se houver, Centro de 

Convenções)

Liliane Torres de Oliveira
• Válida a discussão e o debate nos grupos
• Bolsões e separação ou não do carro é um debate que todos fizeram
• Grande desafio é a dimensão da área
• Eixos considerando as APP's e etapas de expansão

Gélson de Almeida Pinto
• Tentativa de debate foi feita, mesmo com curto espaço de tempo
• O que vale é o contato com a área e o conhecimento
• Senti falta do cuidado com os espaços entre os edifícios – que acabam virando não lugares, não 

espaços – gerando demanda pelo puxadinho
• Discussão arquitetura, urbanismo, educação. Precisa estudar histórico, teorias, tendências
• De que forma a universidade está organizada e definida. Há certa confusão. Não se pode se 

sobrepor à estrutura organizacional

Renato Alves Pereira
• Objetivo do Workshop de democratizar as discussões sobre o Campus Glória foi cumprido, graças à 

participação de convidados, inscritos e equipe responsável, a quem a UFU agradece
• O Campus Glória é o futuro da universidade e pelas sugestões e contribuições de todos, que deve 

ser construído

Marlene Colesanti
• Assim como os campi Santa Mônica e Umuarama foram construídos com os desejos daqueles que 

trabalhavam, principalmente na décadas de 80. Agora depende dos mais novos a construção do novo 
Campus Glória


