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resumo O campus e seus edifícios devem congregar práticas de 
sociabilidade entre a população universitária e a comunidade 
externa. Tais práticas acontecem no ensino, na pesquisa e na 
extensão. Sobretudo na área da saúde, essas atividades demandam 
edifícios complexos e um conjunto de estruturas de apoio, a 
exemplo de espaços livres e estacionamentos. Este trabalho consiste 
no novo conjunto de Clínicas Odontológicas do Centro de Ciências 
da Saúde (CCS), na UFSC. Exploram-se paralelamente programas 
destinados à comunidade universitária de outros centros de ensino 
e à população de fora da universidade, compreendendo essas 
práticas como inerentes e benéficas à existência da universidade 
pública, sobretudo em um contexto de contingenciamento de 
recursos. Mesmo sendo algumas configurações programáticas 
regulamentadas por legislações rígidas, a evolução das 
necessidades acadêmicas requer edifícios flexíveis capazes de 
abrigar programas em constante substituição. Considera-se o 
projeto como uma possibilidade de reforçar a interação entre 
academia e população e entre a natureza e os ambientes edificados, 
atitudes substanciadas pelo local de implantação e partido 
arquitetônico do conjunto. Explorando alternativas à produção atual 
do espaço de aprendizagem, busca-se aproximar o campus à sua 
natureza e às práticas multidisciplinares.

palavras-chave: 1. projeto arquitetônico. 2. edifícios de saúde 
3.arquitetura e urbanismo. 4. educação. 5. campus universitário

The campus and its buildings should bring together sociability 
practices between the university population and the outside 
community. Such practices happen in teaching, research and 
extension. Especially in health facilities these activities require 
organized complex buildings and a set of support structures, such 
as free spaces, parking lots and specialized maintenance areas. 
In this work, a new set of Dental Clinics and its support facilities is 
proposed for the Universidade Federal de Santa Catarina’s dentistry 
course. The programmatic organization aimed at the university’s 
community of other teaching centers and the population outside 
the university is explored. These practices are understood as 
inherent and beneficial to the public university’s existence, 
especially in a context of resource contingency. Even though some 
programmatic configurations are regulated by strict legislation, 
changing academic needs require flexible buildings capable 
of housing ever-changing programs. The project is considered 
as a possibility to reinforce the interaction between academy 
and population and between nature and the built environment, 
attitudes substantiated by the place of implementation and the 
architectonic party of the ensemble. Exploring alternatives to the 
current production of the learning space, we seek to bring the 
campus closer to its nature and multidisciplinary practices.

Keywords: 1. architectural project 2. health facilities. 3.architecture and 
urban design.. 4. education. 5. university campus

abstract
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conteúdo introdução Este trabalho tem como objeto propor uma intervenção 
arquitetônica no campus sede da Universidade Federal de Santa 
Catarina. Os edifícios projetados conformaram um novo conjunto 
no Centro de Ciências da Saúde (CCS). O principal edifício projetado 
é o novo conjunto de clínicas odontológicas do departamento de 
odontologia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Estudaram-se campus universitário, natureza, cidade e comunidade; 
quatros assuntos aqui tratados como interdependentes. Os córregos 
e os ecossistemas do local escolhido; a concepção transdisciplinar 
do projeto de arquitetura e urbanismo e seu papel na educação 
acadêmica e gestão territorial de um campus universitário; e as 
respostas dadas pela universidade à comunidade através do espaço 
físico do campus e da extensão universitária são as temáticas que 
moldam esta primeira parte do trabalho de conclusão de curso.
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motivação O desejo de propor uma intervenção arquitetônica na UFSC 
Trindade é anterior a este trabalho. Na graduação, o único projeto 
que realizei no campus foi produzido durante a primeira fase. Anos 
depois, a oportunidade de trabalhar no Laboratório de Ecologia 
Urbana (LEUr) no curso de arquitetura da UFSC tornou o campus 
meu principal objeto de estudo. 

Os campi universitários como existem hoje não se concretizaram 
por casualidades. Da origem histórica europeia ao modelo existente 
no Brasil, uma série de decisões e interpretações foram responsáveis 
pelo molde que os produziu e que ainda os reproduz no país 
todo. Tais territórios, com suas dimensões consideráveis e seu 
importantíssimo papel social e econômico, refletem as vontades de 
certos períodos e expressões de poder daqueles que governavam à 
época. A percepção de anacronismo e uma certa inadequação do 
campus da UFSC àquilo que apontavam as principais bibliografias 
que li durante minha iniciação científica também motivaram este 
trabalho. 

Essas inadequações dizem respeito ao exemplo negativo que o 
campus é capaz de produzir em seus estudantes e frequentadores. 
Através das orientações de iniciação científica e do trabalho aqui 
desenvolvido pude identificar que o mesmo lugar onde o ensino 
é repassado e o conhecimento é reproduzido está apto para, 
mediante práticas equivocadas, desensinar. Construímos sem 
planejamento, retificamos e poluímos os córregos, incentivamos o 
uso de transportes individuais motorizados, não economizamos ou 
reusamos a água... Somos, na academia, parte daquelas mazelas 
que criticamos e desconstruímos nas aulas de projeto arquitetônico 
e urbanismo.

A natureza do trabalho e da aprendizagem têm se desenvolvido, 
mas as instalações que suportam essas ações não têm acompanho 
no mesmo ritmo. O incremento tecnológico do ensino e do trabalho 
permitiu uma certa mobilidade no seu desenvolvimento, sobretudo 
através das práticas de educação a distância. Ao mesmo tempo, 
cortes frequentes nas verbas da educação pública relegam às 
instalações físicas das instituições de ensino à desatenção. Esses 
fatores, tornam a instituição “campus universitário” um lugar cada 
vez menos interessante e mais problemático no Brasil.  

Optei por locar minha intervenção onde eu pudesse evidenciar 
essas questões. É em um recorte do campus que concentra hoje 
parte de cada uma dessas posturas equivocadas mencionadas onde 
eu escolho concluir a minha graduação. 

Acredito que futuro do campus parte de vê-lo também como um 
ecossistema de dimensões espaciais e sociais que suportem o 
sistema educacional em simbiose com a sociedade e a comunidade. 
Procurei trabalhar neste sentido, dentro do que é possível e 
alcançável ao papel do arquiteto e dentro daquilo que está na esfera 
da arquitetura, do urbanismo e das políticas públicas.

onde A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) se localiza na 
região Centro-Oeste de Florianópolis, da Ilha de Santa Catarina. O 
território do campus fica em uma região essencialmente urbana 
inserida na bacia hidrográfica do Itacorubi.

Esta bacia enquadra-se em um contexto de alta expansão e 
densificação. Sua população representa parte significativa do 
número total do município que, em 2014, estava estimada em 
140 mil habitantes. A área é economicamente importante e nos 
últimos anos tem reafirmado tal importância. Com território de 
aproximadamente 23 km², engloba os bairros Córrego Grande, 
Itacorubi, Pantanal, Santa Mônica e Trindade, os loteamentos Flor da 
Ilha, Jardim Anchieta, Jardim Germânia, Parque São Jorge e Jardim 
Itália, além dos assentamentos do alto Pantanal, Quilombo e Sertão 
do Córrego.(SILVA, 2010)

O número de população flutuante é bastante elevado devido 
às atividades educacionais e comercias nesta região, UFSC, 
UDESC (Universidade do Estado de Santa Catarina), ELETROSUL 
(ELETROSUL Centrais Elétricas S.A), BRASIL TELECOM, CELESC 
(Centrais Elétricas de Santa Catarina), EPAGRI (Empresa de Pesquisa 
Agropecuária e Extensão do Estado de Santa Catarina), CIASC 
(Centro de Informática e Automação de Santa Catarina) entre outras 
empresas, órgãos e instituições que compõem a rede educacional 
de ensino. (PINTO; STEFFENS; OLIVEIRA, 2007)

A infraestrutura foi expandida aos crescimentos laterais de forma 
gradual, depois que os processos de divisão e construção de 
edificações estavam consolidados. Geralmente as áreas urbanas 
desenvolvidas desse modo apresentam o caminho original 
extremamente congestionado por trânsito de veículos e pessoas 
e pela aglomeração de comércios e serviços.(REIS, 2012) Nos 
crescimentos laterais a regra é escassez de infraestrutura, em 
especial drenagem, rede de esgotos e pavimentação. Tal escassez 
pode ser verificada pela quantia de inundações que assolam a 
região. (MULUNGO, 2012)

Na sequência. Santa Catarina em relação ao Brasil; Florianópolis em relação a Santa Catarina; Bacia do Itacorubi em relação a 
Florianópolis e Bacia do Rio do Meio em relação à bacia do Itacorubi. Fonte: Base QGIS. Alterações feitas pelo autor do trabalho. 
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As ruas que são originadas das estradas gerais são caracterizadas 
pela concentração dos principais serviços, como o comércio e pelos 
maiores fluxos de automóveis e pedestres. A Avenida Prof. Henrique 
da Silva Fontes, conhecida como Beira Mar Norte, faz a principal 
conexão da área com o restante da cidade. A rua Deputado Antônio 
Edu Vieira conecta a área através do bairro Pantanal, sendo o 
principal acesso ao sul da Ilha de Santa Catarina. A Avenida Madre 
Benvenuta concentra serviços e comércio locais, bem como a 
rodovia Ademar Gonzaga, a qual se liga a Rodovia José Carlos Daux, 
um importante acesso ao norte da Ilha.

A microbacia do campus da UFSC tem 4,5 km² e está inserida na 
bacia hidrográfica do Itacorubi. O sistema de drenagem natural é 
dado pelo rio do Meio e seus afluentes, sendo eles os rios Serrinha, 
Pantanal, Cesar Seara, Eletrosul e Carvoeira. 

Conforme Mulungo (2012), a bacia do Rio do Meio é essencialmente 
urbana e há trechos do canal principal e de seus afluentes, nas 
dependências do campus universitário, em que as paredes foram 
revestidas com pedras e o leito com concreto, há ainda a presença 
de ligações de condutos de concreto e PVC, contribuindo para a 
vazão dos canais. O rio do Meio tem aproximadamente 4,0 km de 
extensão e escoamento na direção Sul-Norte; não sofrendo efeito de 
Maré Meteorológica. (MULUNGO, 2012)

A UFSC e seu entorno próximo. Bairros e principais ecossistemas que conformam o ambiente e a paisagem locais. Fonte: Base de 
Google Earth com alterações do autor do trabalho. 

território
universitário e
urbanidade

O campus universitário é um local capaz de congregar, através 
de sua configuração espacial e de sítio urbano, práticas de 
sociabilidade entre a população universitária e desta para com a 
comunidade do entorno e região.

De surgimento europeu, a universidade tendo o caráter de entidade 
institucionalizada, com território organizado e edifícios agrupados, 
adquire o sentido de local destinado à universalidade do saber por 
volta do século XIV. A evolução do espaço físico universitário, em 
termos de sítio e edilícios, atrela-se à concepção da universidade 
enquanto entidade. Na Inglaterra medieval, Cambridge e Oxford 
possuíam diversos colégios, os quais constituíam as universidades. 
O agrupamento dos edifícios dessas escolas se dava de maneira 
similar em ambos os locais, despontando em estruturas 
primordialmente urbanas. (BUFFA; PINTO, 2016)

O layout desses locais seguia uma tradição tipológica herdada 
do mosteiro com claustro conformando uma praça central 
quadrangular. Apesar de serem estruturas urbanas, era função 
de tal espaço na centralidade proteger os edifícios dos habitantes 
das cidades, ao mesmo tempo em que permitia um bom 
aproveitamento dos terrenos de área limitada por fornecer uma boa 
junção de espaços abertos e fechados. Pode-se dizer que a relação 
urbana da universidade europeia se dá não por uma delimitação 
de sítio, mas através da implantação de seus edifícios na cidade, 
gerando casos em que mesmo relativamente afastadas, essas 
construções logravam manter uma continuidade na malha urbana. 
(NEIL, 2002)

principais
objetivos

Propor uma edificação para o conjunto de clínicas odontológicas 
para a UFSC, além de um conjunto de suporte ã organização capaz 
de organizar os fluxos de pacientes, estudantes e automóveis
Projetar edifícios que sejam capazes de serem adaptados às 
mudanças de demanda da UFSC, e adequados, mas não presos, à 
realidade das universidades públicas hoje.
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1 Campus de Oxford e sua estrutura discretamente separada da cidade, conformando um campus primordialmente urbano. 
Fonte: crimson education. 
2 Rotunda, campus da University of Virginia. O campus da University of Virginia tornou-se o arquétipo e o protótipo da tipologia 
nos Estados Unidos. Fonte: UVAToday   

A tradição europeia é modificada na América do Norte colonizada. 
Inicia-se nos Estados Unidos o abandono da tradição tipológica 
monástica. Da metade de 1600 até o começo de 1700, Harvard e Yale 
principiam um padrão espacial diferente daquele adotado pelas 
universidades inglesas. As escolas americanas eram implantadas 
em edifícios individuais dispostos em paisagens abertas, porém 
ainda capazes de manterem uma conexão visual e física com 
a cidade circundante. (PINTO; BUFFA, 2009) Tal vínculo passa 
a ser modificado na universidade de Virgínia, fundada por T. 
Jefferson a 1819. Implantada sobre território extenso e fechado, essa 
universidade reproduz em escala menor uma cidade ao mesmo 
tempo em que se distancia da urbanidade externa ao seu território, 
isolando-se como território do saber, resguardado das interferências 
citadinas e fortalecendo a ideia do campus universitário como local 
exclusivo da pesquisa e produção científica.

Segundo Ester Buffa e Gelson Pinto, a estruturação espacial e 
construtiva do ensino superior brasileiro, desde a sua criação até a 
primeira metade do século XX, é feita em edifícios isolados. (BUFFA; 
PINTO, 2016) Após a fundação da Universidade do Rio de Janeiro, a 
1920, as universidades passam a se organizar pela justaposição de 
escolar existentes abaixo de uma reitoria recém-criada, a exemplo 
da Universidade de Minas Gerais, 1927, e de São Paulo, 1934.

A construção do modelo de campus universitário prevalecente no 
Brasil após 1950 dá-se com inspirações na concepção estadunidense 
de território universitário. Os principais fatores, segundo Buffa 
e Pinto, têm estreita relação ao golpe de 1964 e à Reforma 
Universitária de 1968, ambos alterando a estrutura universitária em 
termos organizacionais e territoriais, sobretudo pela preponderância 
do “Manual sobre planejamento integral de campus universitário”, 
elaborado por Rudolph Atcon em 1968 e implantado como parte da 
política dos governos para o ensino superior no Brasil. (ALBERTO; 
INHAN, 2016; PINTO; BUFFA, 2009)

A assistência técnica norte-americana nas estruturas de 
organização e físicas dentro das universidades latino-americanas 
ganha expressividade na figura de Rufolph Atcon. No Brasil, o 
manual de Atcon define o ideário de campus ao recomendar uma 
solução baseada na eficácia, eficiência e economia em oposição à 
monumentalidade existente em períodos anteriores.

Campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O campus da UFRJ, implantado na Ilha do Fundão, na cidade do Rio de 
Janeiro, tem grandes dimensões e constituiu um paradigma no planejamento territorial das universidades públicas no Brasil 
Fonte: Cout fotografia
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o campus da 
ufsc

Data de 18 de dezembro de 1960 a fundação da Universidade 
Federal de Santa Catarina. A lei n 3.849 foi assinada pelo então 
presidente da república Juscelino Kubitschek. As primeiras 
discussões para a implantação do campus são de 1950, antes da 
fundação da UFSC pelo governo federal. (NECKEL; KÜCHLER, 2010)
 
Conforme descrito em Neckel (2010), antes de ser sancionada a 
lei que federalizava a Universidade de Santa Catarina, existiam 
no centro de Florianópolis algumas faculdades, entre elas a de 
Direito (1932) e a Faculdade de Ciências Econômicas (1943). Tema 
de discussão, a implantação do campus no bairro da Trindade, 
à época uma localidade rural, foi aprovada diante debates 
conflituosos. Pesando negativamente para o campus na Trindade, 
estava o parecer dos arquitetos responsáveis pelo Plano Diretor 
de Florianópolis de 1952, o qual locava as dependências da UFSC 
na região central com justificativas que se relacionavam ao custo 
que locomoção que um campus tão longínquo das áreas mais 
urbanizadas da cidade poderia gerar e também à tendência de 
crescimento que se registrava em Florianópolis à época, a qual 
apontava mais para as áreas localizadas próximas à ponte Hercílio 
Luz.  
 
Em termos políticos e de especulação imobiliária, a locação 
do campus do campus na trindade dá início a uma série de 
intervenções estatais que valorizaram as terras no entorno e na 
direção norte da Ilha de Santa Catarina. Territorialmente, o sítio 
escolhido para abrigar a chamada “Cidade universitária”, passou 
a abrigar somente o “Conjunto Universitário da Trindade”, uma 
proposta mais modesta em termos estruturais. (ECKER, 2016) 

Campus da UFSC na década de 1970. As duas fotografias mostram o edifício da reitoria visto em suas fachadas leste [imagem à 
esquerda] e norte [à direita]. Fonte: Agecom.ufsc

Responsáveis pelo primeiro Plano Diretor da UFSC (1956), o arquiteto 
Hélio de Queiroz Duarte e o engenheiro Ernesto Roberto de 
Carvalho Mange, acordavam com a ideia de implantar o campus 
em uma região distante do centro fundacional da cidade e o 
conceberam como um parque contínuo. Mesmo que o projeto de 
Duarte e Mange não tenha sido implementado em sua totalidade, 
como proposta viária e conceitual, tem influência na feição atual 
do território universitário. (ECKER, 2016; ECKER; VAZ, 2016) Pode-se 
dizer que o projeto do campus da UFSC se aproxima da urbanística 
modernista ao mesmo tempo em que se inspira na concepção 
norte-americana de campus universitário, postura adotada no 
projeto de outras universidades brasileiras sobretudo após o Manual 
de Atcon. 
 
A obra de Rudolph Atcon, o Manual Sobre o Planejamento 
Integral do Campus Universitário, teve grande importância na 
reestruturação administrativa e física das universidades públicas 
brasileiras, sobretudo após a Reforma Universitária de 1968.(FÁVERO, 
2006) Na UFSC, particularmente, a presença de Atcon e de outros 
técnicos americanos foi bastante intensa, principalmente na nos 
anos após o golpe militar de 1964. (PEREIRA, 2017) 

Intervenções posteriores foram realizadas no campus trindade. 
Destaque para o Plano Piloto (1964) e o projeto implantado no 
principal eixo de acesso do campus, a Praça da Cidadania. Projetada 
em 1970 pelo arquiteto Roberto Burle Marx, juntamente com um 
plano paisagístico Geral nunca implementado. (ECKER, 2016) Data 
de 1978 a criação do Escritório Técnico e administrativo da UFSC, 
reunindo os primeiros urbanistas e projetistas. Em 1994 é criada a 
Comissão do Plano Diretor Físico da UFSC. As demais intervenções, 
sobretudo de edifícios, foram geralmente respostas às demandas 
estruturais imediatas. 

Segundo documento interno do DPAE, na década de 1970, a 
construção no campus priorizou a padronização de sistemas 
construtivos e especificação de materiais. Nas coberturas há 
predominância de telhas de cimento amianto e laje de concreto. 
Nas vedações foram priorizadas paredes em alvenaria aparente 
e tijolos 4 furos. A estrutura aparente, bem como a utilização 
de elementos de proteção solares também são constantes. O 
documento também aponta que certa repetição nos edifícios se 
dá pela resposta a condicionantes políticos e financeiros, por uma 
ausência de planejamento criterioso e obras realizadas com pressa. 
(DPAE, 2014)
. 
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Campus da UFSC atualmente. No centro da igagem, a Praça da Cidadania, projeto de Burle Marx significativamente alterado, à 
direita o prédio da reitoria. Fotografia: Felipe Finger. Fonte: LEUr - UFSC.

Os estudos para a implementação do Plano Diretor Participativo da 
UFSC (PDPUFSC) se prolongam praticamente desde a década de 
1990. Em 2005, foi apresentado um plano de diretrizes e preposições 
dentro do contexto da realização de um plano diretor para a UFSC. O 
trabalho teve como objetivo apresentar à comunidade universitária 
o resultado de dez anos de trabalho da Comissão Permanente de 
Planejamento Físico. O plano traz em seus mapas uma divisão 
setorial, onde posteriormente são abordados os setores de 
planejamento de maneira individualizada, considerando os edifícios 
existentes, os que estavam em construção na época da elaboração 
do relatório, os que seriam implantados e os que seriam demolidos. 

No ano de 2010, uma revisão conceitual do plano de 2005 foi 
apresentada. Os estudos para a implementação do Plano Diretor 
Participativo da UFSC (PDPUFSC) se prolongam praticamente 
desde a década de 1990 (UFSC, 2005), apesar disso, e dos avanços na 
proposta feitos a partir de 2010, o PDPUFSC foi sustado.

Chama a atenção uma noção presente em alguns setores do 
planejamento do campus de que os espaços para construção estão 
saturados. O mesmo argumento aparece para justificar compras 
onerosas de estruturas destinadas ao uso da universidade. (UFSC, 
2013) Ao mesmo tempo, áreas centrais do campus estão ocupadas 
por estacionamentos, muitas vezes custosos e inseguros. (SOARES, 
2017)

Devido às características do projeto desenvolvido neste trabalho, 
tornou-se necessária uma abordagem mais interessada de um dos 
centros de ensino da UFSC, o CCS.

o centro de 
ciências da 
saúde, ccs 

Na criação da Universidade Federal de Santa Catarina, o Artigo 
número 5 de sua lei de criação diz que a UFSC é formada pelas 
faculdades de Direito, Medicina, Farmácia, Odontologia e Ciências 
Econômicas. Mesmo após a incorporação dessas faculdades à 
UFSC, as direções de cada uma dessas faculdades permaneceram 
substancialmente inalteradas. Também foram mantidos os 
currículos, as estruturas administrativas e o corpo docente. 
(BRISTOT, 2018)

A história da consolidação do ensino das áreas de saúde na UFSC 
começa antes de sua própria existência. O centro de Ciências da 
Saúde teve sua origem no ano de 1979. Todavia ele já existisse em 
Florianópolis agrupado em alguns cursos sob domínio do Instituto 
Polytechnico. Entre os cursos já existentes estavam o de Farmácia e 
o de Odontologia. 

Fundado em 1917, o Instito Polytechnico representa a inédita 
possibilidade de se ingressar dentro de um curso superior no Estado 
de Santa Catarina pois se trata da primeira instituição de ensino 
superior do estado. A extinção desse Instituto se deu no ano de 1935. 
O crescimento do curso de medicina após a federalização da 
faculdade tornou o hospital das clínicas uma necessidade. O projeto 
do Hospital Universitário é de Hélio Ferreira Pinto. As tentativas de 
construção se iniciaram em 1964. O contrato de estaqueamento 
do terreno é de 1966 e foi a única etapa de construção do hospital 
durante toda a década de 1960. (BRISTOT, 2018) 

A retomada da obra ocorre em 1975 após ampla mobilização de 
diversos setores de dentro da comunidade acadêmica, estudantes e 
professores, bem como políticos e da comunidade de Florianópolis.  
A abertura do hospital à comunidade acontece somente em 1980. 
(UFSC, 2018)

Os cursos do CCS são responsáveis por importantes serviços 
prestados à comunidade catarinense na área da Saúde. A 
maior estrutura onde esses atendimentos ocorrem é o Hospital 
Universitário da UFSC. Existem, contudo, atendimentos curriculares, 
de pesquisa e de extensão realizados nas dependências físicas da 
universidade por professores, pesquisadores, discentes e servidores 
técnicos. Entre serviços afins a este trabalho estão aqueles 
prestados pela Medicina, Hospital Universitário, Fonoaudiologia, 
Odontologia e Farmácia.  

O Hospital Universitário (HU) conta atualmente com 308 leitos, 
desses 238 estão ativos. Atualmente administrado pela Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), o HU oferece 
atendimento de tratamentos clínicos e cirúrgicos, de ginecologia, 
obstetrícia com alojamento conjunto, berçário, pediatria, unidade de 
terapia intensiva adulto e neonatal. 

Os serviços prestados pela fonoaudiologia consistem naqueles 
prestados pela Clínica Escola de Fonoaudiologia.  Atende questões 
relacionadas à comunicação, com avaliação e terapia nas áreas 
de linguagem oral e escrita, voz, motricidade orofacial e disfagia. 
Oferece também oficinas de letramento, atendimento para 
estudantes com problemas na oralidade ou escrita, pessoas 
com demência em estágio inicial e afasia, e para crianças com 
dificuldades de leitura e escrita (entre 10 e 13 anos).

o ccs e a
comunidade 
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A Clínica Odontológica da UFSC é um serviço vinculado ao 
Departamento de Odontologia e oferece pronto atendimento 
aberto à comunidade diariamente durante o período de aulas. São 
fornecidos atendimentos de demanda espontânea, incluindo as 
situações de urgências e emergências odontológicas, mediante a 
aplicação de protocolo de acolhimento com classificação de risco da 
atenção básica. Após a classificação o usuário é informado sobre sua 
situação, e dependendo da capacidade de atendimento do período, 
será atendido de acordo com a priorização realizada.

A Farmácia Escola da UFSC destina-se à prestação de serviços 
relacionados a medicamentos, exclusivamente para a população 
residente em Florianópolis. Por meio de convênio com a Prefeitura 
Municipal, atende pacientes do Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica e do Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica (CEAF). 

a atual 
clínica-escola 

A clínica da ontologia funciona como uma clínica escola, gerida pelo 
Departamento de Odontologia da UFSC. Grande parte das matérias 
da graduação e da pós-graduação são desenvolvidas dentro das 
diversas clínicas e laboratórios. Nestes locais, sob a supervisão dos 
professores, os alunos e profissionais da pós-graduação, atendem e 
prestam serviços à comunidade.

As matérias que fazem uso das clínicas se concentram 
principalmente a partir da terceira fase do curso, sendo elas:
Materiais Dentários I
Radiologia I
Materiais Dentários II, principalmente o uso de laboratórios
Endodontia Pré-Clínica
Dentística Pré-Clínica, principalmente o uso de laboratórios
Radiologia II
Prótese Parcial – Pré-Clínica
Prótese Total – Pré-Clínica
Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial I
Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial II
Clínica I
Clínica II
Clínica III
Estágio Supervisionado em Clínica do Adulto e do Idoso I e II
Estágio Supervisionado Interdisciplinar I e II
Estágio Supervisionado da Criança e do Adolescente I e II

Atualmente, a clínica-escola da odontologia apresenta sérios 
problemas em sua estrutura física. As interdições realizadas pela 
vigilância sanitária são recorrentes, atingindo já um número 
bastante significativo dos ambientes. O centro cirúrgico se encontra 
fechado há alguns anos. Não existe separação entre os fluxos de 
pacientes e equipe. 










Esquema da organização programática atual da clínica-escola do curso de odontologia da UFSC.
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Notícias em jornais locais a respeito da situação das clínicas da odontologia na UFSC. Por diversas vezes, os alunos da graduação 
e pós-graduação pararam suas atividades para reivindicar melhorais na estrutura física das instalações do curso.

À esquerda, equipamento atingido por água em um dia de fortes chuvas. À direita, parte da estrutura de um dos laboratórios de 
procedimentos. As duas fotografias expõem parte dos problemas na estrutura física das clínicas atuais da odontologia na UFSC.
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campus e 
estacionamento

Os estacionamentos são partes marcantes e praticamente 
ubíqua na paisagem do campus.  Eles constituem um problema 
de planejamento urbano, muitas vezes subestimado quando o 
assunto é o impacto que representa nas cidades e superestimado 
no que diz respeito ao número de vagas que os planos diretores 
demandam. Shoup argumenta também que os estacionamentos 
constituem um ponto pouco abordado em estudos urbanos e que 
as metodologias para cálculo de demanda por vagas carecem de 
bases científicas, o que contribui para o estímulo da dependência 
aos carros, à destinação pouco produtiva da terra urbana e a um uso 
exagerado de energia. (SHOUP, 2017) 

Através da oferta de estacionamento gratuito, a UFSC se alinha a 
uma postura incentivadora do uso de carros particulares. Sendo o 
maior polo gerador de tráfego da região em que está inserida e um 
dos poucos que não cobra pelo serviço de estacionamento, a UFSC 
contribui no agravamento das más condições de mobilidade em 
seu entorno. Nos horários de pico, grandes congestionamentos são 
registrados na rua Deputado Antônio Edu Vieira, na Rua Delfino 
Conti, na Rua Lauro Linhares, na rua Desembargador Vitor Lima, na 
avenida professor Henrique da Silva Fontes; com menos intensidade 
também se registram engarrafamentos na avenida César Seara e na 
R. Eng. Agronômico Andrei Cristian Ferreira. (SEPLAN UFSC, 2012)
Do território no campus Trindade, parte significativa considerável 
é utilizada para uso como estacionamento por carros particulares. 
Com exceção de alguns estacionamentos controlados por catracas 
existentes em alguns dos centros de ensino, os demais podem 
ser utilizados por qualquer pessoa, tendo ou não relação com a 
comunidade universitária

Os estudos para o Plano Diretor Participativo (2012) da UFSC, 
bem como os levantamentos realizados pelo PLAMUS (Plano 
de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis) e 
Observatório da Mobilidade Urbana da UFSC, mostraram que a 
concentração de usuários de transporte individual motorizado 
é maior entre os professores (84%) e servidores (59%). (SEPLAN 
UFSC, 2012). Faz-se necessária uma reavaliação da ampla oferta de 
estacionamentos e de sua gratuidade no campus trindade.

Além de representarem um problema para a mobilidade urbana 
à medida em que facilitam e incentivam o uso de automóveis 
particulares de transporte individual, os estacionamentos da UFSC 
são monofuncionas e dizem respeito a gastos relacionados à 
manutenção de jardins, vias e postes, gastos com energia elétrica, 
pessoal de limpeza e segurança. (SOARES, 2017)

Existe ainda um problema ambiental correlato à presença dos 
estacionamentos na UFSC, para que se implantem estacionamentos 
as áreas de proteção ambiental permanente (APPs) são 
desrespeitadas, as margens dos córregos são ocupadas por esses 
estacionamentos ou mesmo por edificações e dejetos são lançados 
aumentando os níveis de poluição dos cursos d’água. (UFSC, 2016)

À esquerda, as demarcações no mapa indicam os estacionamentos. À direita, um dos maiores estacionamentos na UFSC, 
localizado nas proximidades do CFM e Colégio de Aplicação. Fonte: LEUr - UFSC
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escolha do 
terreno

Compreende-se que o terreno total de projeto é o campus. A divisão 
apresentada aqui é apenas virtual, demarcada sobretudo pelas 
regiões lindeiras. O terreno escolhido para esta proposta localiza-
se na porção norte do campus Reitor João David Ferreira Lima, 
no bairro trindade. A área total do terreno é de aproximadamente 
18.500 m2 e aproximadamente 50% se encontra em área de 
preservação permanente. Trata-se de um local de importância 
estratégica, sobretudo pela localização intermediária entre 
duas estruturas que prestam serviços à comunidade: o Hospital 
Universitário e as Clínicas da Odontologia. A testada do terreno faz 
limite com a Rua Delfino Conti, que é a única maneira pela qual os 
veículos podem acessar o lote atualmente.

O lote abriga um estacionamento com cerca de 400 vagas. Verifica-
se que esse estacionamento é utilizado por servidores e alunos do 
Centro de Ciências da Saúde e do Hospital Universitário, bem como 
usuários e pacientes. Não há, entretanto, qualquer levantamento 
ou registro oficial dos usuários, já que o acesso às vagas não é 
controlado. Essas vagas se localizam paralelamente ao principal 
córrego do campus, o Rio do Meio ou Rio Sertão. A polícia tem 
registrado inúmeros casos de assaltos e sequestros relâmpagos 
na UFSC nos últimos anos. O trabalho de Soares(SOARES, 2017) 
aponta algumas das razões pelas quais os estacionamentos são 
locais inseguros no campus da UFSC, entre elas pode-se citar a 
ausência de comunicação entre os edifícios circundantes e os 
lotes de estacionamentos. (DOIS ESTUDANTES DA UFSC SOFREM 
SEQUESTRO-RELÂMPAGO EM FLORIANÓPOLIS, 2015; JOVEM É 
VÍTIMA DE SEQUESTRO RELÂMPAGO NO CAMPUS DA UFSC, 2014; 
SEQUESTRO RELÂMPAGO OCORRE EM CAMPUS DA UFSC, 2013)

Hoje, a área do terreno não se encontra impermeabilizada. Contudo, 
pela característica do lote e seu uso e ocupação, a não existência de 
vegetação acaba tornando o córrego um depósito de sedimentos 
provenientes dos processos de erosão que ocorrem à margem e 
nas porções à montante. A diferença de nível em todo terreno não 
chega a mais de 1 metro, sendo exceção as margens do córrego, 
imediatamente acima dos arrimos dos canais.

O aspecto geral do terreno é de espaço residual. O único prédio 
com a entrada principal localizado no terreno é o novo bloco da 
medicina. Alguns setores do HU, como o Setor de Patrimônio e o 
Setor de Almoxarifado têm suas aberturas para o terreno. Esses 
setores funcionam somente em horário comercial.  Há também um 
acesso para o bloco administrativo do HU. Quase na extremidade 
norte do terreno está localizado o Horto Didático de Plantas 
Medicinais do HU.

As características físicas do solo do terreno e o perfil geológico-
geotécnico para desenvolvimento das fundações segue os 
indicativos de Santos.(SANTOS, 2016) A indicação dada é de 
fundações profundas. O trabalho de Santos também apresentada os 
níveis do lençol freático na região, tornando contraindicado o uso de 
subsolos.  

Terreno em relação ao campus. Elaboração própria. Fonte da imagem: google.maps.com.
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O lote abriga um estacionamento com cerca de 400 vagas. Verifica-se que esse estacionamento é utilizado por servidores e 
alunos do Centro de Ciências da Saúde e do Hospital Universitário, bem como usuários e pacientes. 

sondagens
argila
silte
areia
pedregulho
rocha

profundidade 1m

profundidade 9m

profundidade 11m

As características físicas do solo do terreno e o perfil 
geológico-geotécnico para desenvolvimento das 
fundações segue os indicativos da imagem. Aplicação 
de SIG para análise do perfil geológico-geotécnico do 
campus sede da UFSC. Adaptado de Juliana Vieira dos 
Santos.

Inundação para um período de retorno de 100. Estudo 
de inundação na bacia do campus da UFSC. Fonte:  
Hermínio Dias Mulungo.
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índices 
urbanísticos

Na ausência de um Plano Diretor específico para a UFSC, todos os 
parâmetros adotados no campus levam em consideração somente 
o Plano Diretor (PD) do município de Florianópolis. Apesar disso, 
ressalta-se que é de extrema importância que o campus tenha um 
Plano Diretor próprio. 

Segundo o PD de Florianópolis, o campus da UFSC se enquadra na 
seguinte Macroárea de usos Urbanos:  
§3º Macroáreas de usos Urbanos, destinadas prioritariamente às 
funções da cidade: 

VII - Área Comunitária Institucional (ACI) - são aquelas destinadas 
a todos os equipamentos comunitários ou aos usos institucionais, 
necessários à garantia do funcionamento satisfatório dos demais 
usos urbanos e ao bem-estar da população; 

Nessas áreas, conforme o PD: 
Art. 54. Os limites de ocupações das Áreas Comunitárias 
Institucionais são os definidos pelo zoneamento adjacentes, ou por 
estudo específico realizado pelo IPUF. 

A área adjacente ao terreno é uma Área Mista Central (AMC) - de 
alta densidade, complexidade e miscigenação, destinada a usos 
residenciais, comerciais e de serviços. Essa área tem uma Taxa de 
Ocupação (TO) diferenciada. Segundo Capítulo IV, Dos Limites de 
Ocupação do Solo, Seção II, no texto referente às taxas e coeficientes 
máximos:  

Art. 71. Terão Taxa de Ocupação diferenciada: 

nas edificações situadas nas AMC do Polígono Central, poderão 
ocupar até cem por cento do terreno, e nas edificações situadas nas 
AMC fora do Polígono Central, poderão ocupar até oitenta por cento 
do terreno; 
II – O primeiro pavimento desde que seja destinado, em no mínimo 
cinquenta por cento da sua área e cinquenta por cento de sua 
testada, a comércio e/ou serviço com acesso público nas seguintes 
condições: a) nas edificações situadas na AMC do Polígono Central, 
poderá ocupar até cem por cento do terreno, e nas edificações 
situadas nas AMC fora do Polígono Central, poderá ocupar até 
oitenta por cento do terreno; 

III – segundo pavimento desde que sua taxa de ocupação não seja 
maior que a do primeiro pavimento e desde que sejam destinados, 
em no mínimo cinquenta por cento da sua área, a comércio e/ou 
serviço com acesso público ou a garagens nas seguintes condições:  
nas edificações situadas nas AMC do Polígono Central, poderá 
ocupar até cem por cento do terreno, e nas edificações situadas nas 
AMC fora do Polígono Central, poderá ocupar até oitenta por cento 
do terreno; 

Os Índices urbanísticos da área adjacente: 
Número máximo de pavimentos: Padrão: 8 - TDC: +2 
Taxa de ocupação máxima: 50%  Taxa de impermeabilização 
máxima: 70% 
Altura max. da fachada: 37 m.  Altura máxima até cumeeira: 43 m. 
Coeficiente de aproveitamento 1

considerações
ao plano de 
2005 e à revisão
conceitual de
2010

A revisão conceitual do plano de 2005 trouxe alguns aspectos que 
foram considerados na proposta apresentada neste trabalho, apesar 
de não a considerar integralmente. Entre esses planos, a proposta 
de dois espaços verdes-livres, uma mais ao sul defronte ao edifício 
dos ambulatórios e outra na porção sudoeste, paralela ao córrego. 

O capítulo 7 da Revisão Conceitual de 2010 apresenta uma 
proposta intitulada “um novo desenho para o campus universitário. 
É apresentada no documento a noção de um campus aberto, 
permeável socialmente, humanizado, expansivo, com funções 
transdisciplinares e integradoras. Tais visões são compartilhadas 
por este trabalho.  da a semelhança da dimensão da estrutura 
e organização das Universidades Federais com a de municípios, 
é plausível considerar a implementação de estratégias para 
gestão e planejamento do campus, baseadas em novos 
modelos de processos participativos e colaborativos que podem 
consequentemente influenciar nas abordagens adotadas nos 
Planos Diretores dos municípios. 

O Plano Diretor é previsto no Estatuto da Cidade, Lei Federal n. 
10.257/2001 (BRASIL, 2001) como instrumento de organização 
territorial municipal e pode servir como base para a elaboração 
de novas políticas na gestão dos campus universitários, que 
atualmente é fragmentada e composta por grupos técnicos 
com pouca autonomia nas tomadas de decisão, limitados pela 
falta de integração entre diferentes níveis que conformam a 
estrutura executiva e administrativa. O Estatuto da Cidade 
exige a implementação de Planos Diretores para cidades com 
população maior que vinte mil habitantes, integrantes de regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas onde há intensa influência 
de empreendimentos ou atividades com significativo impacto 
ambiental, sendo o Poder Público o principal agente articulador 
de interesses e responsável pela promoção das políticas públicas 
urbanas que prevê a participação popular como uma das diretrizes 
gerais na orientação de propostas, “garantindo” a participação da 
comunidade na formulação, execução e acompanhamento dos 
projetos. 

Parte dos estudos desenvolvidos na revisão conceitual do plano diretor no campus João David Ferreira Lima, na Trindade. No mapa 
são ilustradas as propostas localizados no Centro de Ciências da Saúde e na Biblioteca Universitária. Estes estudos já previam um 
adensamento no terreno escolhido para este trabalho.
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casos referência A obra de João Filgueiras Lima, o Lelé, aparece aqui sobretudo pela 
racionalidade criativa de seus projetos de alta complexidade, pela 
sua abordagem atenta às condicionantes ambientais e pela inclusão 
sensível da natureza em seus projetos de espaços de saúde.
Sobretudo nos projetos realizados para a Rede Sarah de Hospitais 
do Aparelho Locomotor, componentes construtivos metálicos e 
de argamassa-armada produzidos em série são empregados. Os 
elementos industrializados são articulados respeitando padrões 
compositivos correlacionados às demandas do programa, variando 
em escala, tamanho do programa, localização e topografia do 
lote de implantação. O arquiteto não se limita na implementação 
desse sistema, sendo a repetição desse sistema bem-sucedida. 
(WESTPHAL, 2007)

Importaram para o arquiteto, na resolução dos hospitais Sarah, 
conforto corporal e psicológico do usuário (no caso dos hospitais, 
presentes no conceito de humanização do tratamento dos doentes) 
e o benefício coletivo com a produção em massa de equipamentos 
públicos. O segundo princípio é a visão da arquitetura como espaço 
da experimentação e aperfeiçoamento constantes. São revalorizadas 
nas obras de Lelé a capacidade da invenção e a cultura construtiva 
brasileira, onde mesmo as dificuldades socioeconômicas do país são 
reconhecidas. (GUERRA; MARQUES, 2015)

O exemplo do arquiteto inglês Cedric Price vem sobretudo de sua 
obra não construída. O Fun Palace de 1964, síntese projetual daquilo 
que Price pensava, concentra a dedicação de seu autor a respeito 
de temas emergentes à época como a cibernética, as tecnologias 
de informação e comunicação e a teoria dos jogos eletrônicos. Joan 
Littlewood, a idealizadora do projeto que impulsionou a ideia de 
Price, definia o Fun Palace como a criação de uma “universidade 
de ruas”. Como essência do projeto, a indeterminação era o ponto 
chave. O termo cunhado por Price e Littlewood “não-programa” 
define o que seriam essa informalidade e flexibilidade. (PRICE; 
LITTLEWOOD, 1968) 

Havia no Fun Palace uma alta capacidade de reprogramação, a 
intenção de mudanças programáticas tão sensíveis que seriam 
capazes mesmo de alterar-se de antevista aos padrões de uso dos 
seus frequentadores. A equipe multidisciplinar (MATHEWS, 2006a)
p.40-42  que orbitou na concepção do Fun Palace também é um 
dos motivos que o fez entrar nos casos referências deste trabalho, 
diferente das áreas afins já comumente parceiras dos arquitetos 
na década de 60, Price se alia à ponta do pensamento de sistemas 
britânicos e materializa essas ideias arquitetonicamente.  

Na proposta espacial de Cedric Price, a arquitetura se aproximava 
do improviso. O propósito disso, hoje, ainda é bastante pertinente: 
à obra, era permitida uma negociação com o incerto, com a 
participação social, com a inovação. Embora apareça neste trabalho 
mais como um caso referencial teórico, o Fun Palace chegou ao 
nível de detalhamento estrutural, calculado pelo engenheiro Frank 
Newby e equipe. (MATHEWS, 2006b)  Organizacionalmente, o 
projeto era composto por células menores com alto grau de serviços 
presentes e volumes de tamanho mais expressivo, com grau menos 
programado de serviço.

Interpreta-se aqui essa obra de Price como tendo uma relação 
próxima ao espaço físico que as universidades deveriam se propor 
a projetar hoje. Atualmente, novos paradigmas se somariam às 
equações propostas por Cedric. A referência emblemática do Fun 
Palace aparece aqui não como uma intenção estética, mas como 
uma postura, um recurso.

Também foram consultados para a realização deste trabalho 
inúmeros projetos de hospitais. A realização de visitações ao 
Hospital Universitário da UFSC também subsidiou decisões que 
influenciaram na compreensão dos fluxos em construções voltadas 
à saúde.

O Fun Palace, obra de C. Price. O projeto era composto por células menores com alto grau de serviços presentes e volumes de 
tamanho mais expressivo, com grau menos programado de serviço. Fonte: The Architectural Review. 
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um edifício de
saúde no
campus

A natureza do trabalho e da aprendizagem tem se desenvolvido, 
mas as instalações que as suportam essas ações não tiveram, nas 
últimas décadas, uma atualização significativa a nível mundial. No 
Brasil, em paralelo, os espaços de educação sofreram modificações 
pouco significativas, principalmente nas instituições públicas como 
as instituições federais. Os últimos grandes investimentos feitos nas 
estruturas das universidades federais foram parte do Programa de 
Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 
Federais (REUNI). No geral, os espaços de aprendizagem hoje são 
marcados pela impessoalidade. Situações mais homogêneas, ao 
mesmo tempo, encontram-se no núcleo de debates. Por exemplo,  o 
projeto de escritórios de planta livre está sendo questionado pelos 
usuários.(BALDRY; BARNES, 2012)

As universidades oferecem um potencial importante para a 
implementação de instalações e espaços que incentivem e 
suportem práticas transdisciplinares, podendo mesmo utilizar isso 
como uma maneira eficiente de empregar recursos financeiros. 
(RYTKÖNEN et al., 2015)

A segmentação administrativa das universidades em cátedras 
e posteriormente em departamentos teve impactos também 
em sua estrutura física.(FÁVERO, 2000) O valor do campus deve 
ser maximizado a fim de criar espaços físicos que melhorem a 
experiência dos estudantes, funcionários e frequentadores em 
seus lugares, sobretudo quando o impacto positivo dos serviços 
prestados à comunidade pode ajudar a reforçar a relação da 
sociedade com as suas instituições de ensino.

Enquanto os investimentos diminuem, as instituições se 
deparam com um número cada vez maior de estudantes com 
uma expectativa sempre crescente nas instalações físicas das 
universidades. Os modelos tradicionais de ensino e aprendizagem, 
com seus domínios ainda palpados em práticas do século XIX ou 
anteriores, estão sendo facilmente superados pela velocidade da 
revolução digital agora no século XXI. Os edifícios e a paisagem 
do campus devem responder às demandas funcionais da vida 
universitária, contudo devem também ir além pois eles constituem 
algumas das mais importantes vantagens de uma universidade, 
eles reforçam valores e são verdadeiras declarações da identidade e 
ideologia das instituições.(COULSON; ROBERTS; TAYLOR, 2015) 

O campus é um local de aprendizado e deve deixar isso explícito 
em seu território físico. A didática tem duas vertentes, uma teórica 
e a outra prática, a primeira se propondo à análise e explicação dos 
processos de ensino e aprendizagem para gerar conhecimento 
e postular normas e a segunda adquirindo a forma de ciência 
aplicada. A didática, no campus, se torna uma nova dimensão. 
O campus, quando visto como um recurso didático, auxilia na 
formação integral de seus estudantes e frequentadores, torna-se 
um componente quase ubíquo do processo de aprendizagem, 
fomenta a inovação, propicia e incentiva posturas mais atentas à 
natureza e aos ecossistemas. (CALVO-SOTELO, 2017; ORR, 1993)

Uma clínica-escola de odontologia consiste em um ambiente 
vinculado a uma instituição de ensino superior.  A prática clínica 
participa na integralização da formação do aluno ao realizar a 
prática clínica sob a orientação de um professor. Uma clínica 
eficiente deve promover ações e procedimentos que possibilitem 
o ensino e a pesquisa, contribuindo para a formação do aluno e, 
em casos como o do curso de Odontologia da UFSC, contribuindo 
diretamente para à comunidade. A prática clínica ocorre no edifício 
que abrigam as clínicas.

A complexidade programática de um edifício voltado à saúde se 
soma a complexidade já existente no projeto de arquitetura. A 
compreensão e a aplicação da norma técnica, RDC – 50, é o ponto 
crucial para um projeto de arquitetura hospitalar adequado e 
eficiente. Neste trabalho, apesar de o produto ser uma clínica-
escola de odontologia e não contar com centro cirúrgico, a RDC – 50 
constitui importante guia. 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, as normas 
são baseadas em resultados consolidados da ciência, tecnologia 
e da experiência acumulada, visando à otimização de benefícios 
para a comunidade.(ABNT, 2018) Quando se fala em arquitetura 
de ambientes voltados à saúde, as normas são instrumentos que 
garantem a segurança dos usuários em termos muito mais sensíveis 
do que aqueles de um outro programa, como uma escola por 
exemplo.

A resolução-rdc nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, dispõe sobre o 
Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração 
e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de 
saúde e foi elaborada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
A norma considera a necessidade de dotar o País de instrumento 
norteador das novas construções, reformas e ampliações, 
instalações e funcionamento de Estabelecimentos Assistenciais de 
Saúde que atenda aos princípios de regionalização, hierarquização, 
acessibilidade e qualidade da assistência prestada à população. A 
presente norma não estabelece uma tipologia de edifícios de saúde, 
como por exemplo posto de saúde, centro de saúde, hospital, etc., 
aqui procurou-se tratar genericamente todos esses edifícios como 
sendo estabelecimentos assistenciais de saúde - EAS, que devem 
se adequar as peculiaridades epidemiológicas, populacionais e 
geográficas da região onde estão inseridos.  (BRASIL, 2002)

O método de elaboração e dimensionamento do presente 
trabalho ocorreu por duas frentes. Na primeira, o número de 
alunos, professores e demais funcionários da clínica-escola foi 
dimensionado de acordo com os números atuais de funcionários 
e estudantes da odontologia da UFSC, considerando possíveis 
ampliações na prestação de serviços. Na segunda frente, a 
resolução-rdc nº 50 foi utilizada para conferências, aperfeiçoamento 
e referência no trabalho. Para as duas etapas, contou-se com a 
colaboração de professores do Departamento de Odontologia da 
UFSC.
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Outro aspecto fundamental do projeto de arquitetura de um 
ambiente hospital é a organização dos fluxos. Segundo a rdc nº 50, 
os tipos de pessoas e materiais que acessam (entram e saem) ao 
EAS são: 
· Paciente externo ambulante ou transportado, acompanhante e 
doador; 
· Paciente a ser internado ambulante ou transportado e 
acompanhante; 
· Cadáver, acompanhante e visitas relacionadas a esse; 
· Funcionário e aluno (a distribuição por categorias é definida pela 
administração do EAS), vendedor, fornecedor e prestador de serviço, 
outros; e 
· Suprimentos e resíduos.

Segundo o arquiteto Celso Costa, responsável por projetos 
hospitalares como a Santa Casa de Campo Grande e o Hospital 
Sírio Libanês, existe uma importância fundamental em se projetar 
o ambiente hospitalar considerando sempre os fluxos, facilitando 
o fluxo das pessoas que entram e saem. (DF, 2017) Tal premissa 
também foi considerada para este trabalho. 
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a prática e o arranjo:
projeto
parte 2
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conjunto visto a partir da Rua Delfino Conti 



rua d. conti posto info. farmácia escola.farmácia escola
espaço ufsc.espaço ufsc.

sala comercial
espaço ufsc.espaço  ufsc

 lugar coberto.
 lugar coberto.

recepção odt. lugar coberto
 lugar coberto

recepção odt.
acesso nível hu. espera odt.vão.vão.vão.

vão.vão.vão.centro de especialidades odontológicas
acesso principal equipe e alunos odt.

espera rádio.clínica radiologia núcleo material clínica profes.  aula
espera clínica pós. clínica pós. núcleo material

esterilização

núcleo materialespera c. infa.  clínica infantil
clínica. clínica. clínica. clínica lab
clínica. clínica. clínica. clínica lab

espera cl. c  clínica cirúrgica núcleo material laboratório. laboratório. laborat.
professores. professores. professores.  profs.
pavimento técnico. pavimento técnico. pavto

 jardim. jardim. jardim acesso fono.
fonoaudiologia
fonoaudiologia
fonoaudiologia

restaurante
acesso lab. hu

fonoaudiologia

fonoaudiologia
fonoaudiologia
fonoaudiologia

 jardim. jardim. jardim acesso veículos serviço
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A densidade do conjunto projetado é diminuída à medida em que 
se aproximam os extremos do terreno, ou seja, a parte mais densa 
e com maior gabarito no conjunto fica no centro do lote. Buscou-
se uma relação mais aproximada da escala da rua, sobretudo 
nas proximidades da Delfino Conti, onde a escala do conjunto é 
demarcada pelo primeiro pórtico da sucessão que segue até o início 
do edifício das Clínicas Odontológicas. Sob os pórticos são dispostas, 
além do posto de informações, as dependências da Farmácia 
Escola, uma sala que pode ser apropriada pelos estudantes para a 
realização de trabalhos e estudos, uma sala comercial e um lugar 
coberto que conforma uma praça. 

Próximo à rua Delfino Conti, foi locado um posto de informações. O 
objetivo principal da locação deste é atender a uma demanda do 
Centro de Ciências da Saúde para a orientação dos pacientes dos 
diversos serviços prestados pela UFSC, incluindo HU, Odontologia, 
Nutrição, Projeto Amanhecer, Horto Didático e Fonoaudiologia; por 
isso o local privilegiado e de fácil acesso no projeto. Atualmente, 
a não existência de tal local capaz de congregar de maneira 
clara os pacientes acarreta diversos problemas que vão desde 
deslocamentos desnecessários de pacientes muitas vezes 
debilitados até a perda de consultas. 

O Hospital Universitário foi projetado na década de 1970 com uma 
planta em sucessão de H’s com altura contínua, 5 pavimentos, 
dispostos paralelamente ao Rio do Meio. O conjunto projetado neste 
trabalho foi inserido entre o Hu e o Rio do Meio, em lugar externo 
à área de proteção. O edifício foi pensado para que os pórticos que 
conformam a relação com a rua e o rio funcionem também como 
uma maneira de atenuar o impacto de um programa mais denso e 
de um edifício de maior altura. 

A principal porção do fluxo de pessoas aos edifícios existentes, além 
do Hospital Universitário, o bloco didático do curso de medicina, a 
associação de servidores e o projeto amanhecer, também foi uma 
determinante da implantação do conjunto. A própria conformação 
do lote já sugeria um traçado mais linear.

O edifício da Clínica de Fonoaudiologia e o novo acesso ao 
Laboratório de Análises Clínicas foi locado na parte sudeste do lote, 
anexado ao HU. As clínicas do curso de fonoaudiologia funcionam 
hoje no edifício da Reitoria II, na Carvoeira. Existe no departamento 
de Fonoaudiologia a demanda por um edifício no CCS. A relação de 
uma clínica que preste serviços fonoaudiólogos e de um conjunto 
de clínicas odontológicas, o objeto principal deste trabalho, é 
extremamente proveitosa. Ambas as especialidades têm um 
trabalho complementar; a proximidade de suas instalações físicas 
também pode significar maior aproveitamento das instalações que 
podem se sobrepor, bem como incentivar o intercâmbio entre os 
alunos dos cursos de Odontologia e Fonoaudiologia.

O edifício da Clínica de Fonoaudiologia, que neste trabalho tem 
apenas as suas dimensões e volumetria sugeridas, à semelhança 
dos pórticos adjacentes à Rua Delfino Conti, atenua a relação 
existente entre as fachadas do HU e o córrego. 

Também foi pensando contiguamente ao prédio da Clínica de 
Fonoaudiologia um acesso externo ao Laboratório de Análises 
Clínicas do HU-UFSC. Atualmente localizado dentro do HU, 
esse laboratório necessita de um acesso externo aos pacientes, 
dispensando estes de um longo trajeto hoje realizado dentro das 
dependências do hospital (inclusive de pacientes não internados) e 
também dispensando o Hospital das implicações sanitárias que um 
fluxo de pessoas acarreta. 

A área que atualmente é destinada aos estacionamentos recebe 
uma camada de vegetação. Como apontado por Mulungo (2012), 
o terreno adjacente ao HU está localizado em uma região de 
inundação e no qual, pelo próprio uso atual que acaba fragilizando 
o terreno, o córrego passa por um processo de sedimentação 
bastante crítico. O tratamento vegetativo proposto neste trabalho 
objetiva amenizar esta situação. O córrego, apesar de ser proposta 
uma descanalização, teve seu traçado linear mantido devido as 
implicações que uma alteração local poderia provocar a montante 
dentro do próprio campus ou nas comunidades vizinhas.
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acesso veículos de serviço

estacionamento ambulâncias 

acesso em rampa estacionamento semienterrado 

acesso praça ambulatório 

ambulatório 

clínicas odontologia

acesso pedestres

laje estacionamento 

banco do brasil

café e acesso ao banco de sangue do hu

acesso pedestre estacionamento

farmácia-escola

posto de informações 

edifício fonoaudiologia

rua delfino conti

rua maria flora pausewang

edf. ampliação hu (não construído)

ponto de ônibus
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1 Recepção 
2 posto de informações 
3 farmácia, atendimento ao público 
4 farmácia básica 
5 depósito 
6 sala de vacina 
7 sala farmacêuticos 
8 banheiros 
9 espaço filha retirada de materiais 
10 sala comercial: copiadora 
11 praça coberta 
12 recepção clínicas odontológicas 
13 circulação 
14 vestiário feminino 
15 vestiário masculino
16 acesso equipe odontólogos emergência 
17 sala técnica 
18 atendimento emergência 
19 triagem 
20 vão  
21 sala técnica  

pavimento térreo

22 sala de resíduos e expurgo
23 circulação equipe  
24 depósito  
25 depósito refrigerado 
26 sala de resíduos e expurgo CEO 
27 escada de emergência 
28 acesso equipe CEO 
29 depósito CEO 
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33 atendimento especializado ceo  
34 apoio ceo 
35 refeitório equipe servidores terceirizados ufsc 
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37 bicicletário  
38 área de manobra e descarga veículos de 
serviço  
41 clínica fonoaudiologia  
42 café fonoaudiologia
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12 recepção clínicas odontológicas 
13 circulação 
14 vestiário feminino 
15 vestiário masculino
16 acesso equipe odontólogos emergência 
17 sala técnica 
18 atendimento emergência 
19 triagem 
20 vão  
21 sala técnica 
22 sala de resíduos e expurgo
23 circulação equipe  
24 depósito 
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25 depósito refrigerado 
26 sala de resíduos e expurgo CEO 
27 escada de emergência 
28 acesso equipe CEO 
29 depósito CEO 
30 recepção ceo 
31 atendimento clínico ceo 
32 radiologia ceo 
33 atendimento especializado ceo  
34 apoio ceo 
35 refeitório equipe servidores terceirizados ufsc 
36 banheiros  
37 bicicletário  
38 área de manobra e descarga veículos de serviço  
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1 varanda
2 sala de espera
3 arquivo
4 espaço ufsc 
5 salas de trabalho e estudo
6 sala dos armários
7 salas de estudos

pavimento
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nível:  3.95m
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1 varanda  
2 espera clínicas de radiologia 
3 recepção radiologia 
4 administração radiologia 
5 circulação radiologia 
6 cadeiras de raio X  
7 atendimento especializado  
8 sala de leituras de lauda  
9 sala de hierarquização de resíduos 
10 circulação resíduos e matérias para esterilização 
11 sala de lavagem para materiais de esterilização 
12 retirada de material vindo do depósito 
13 retirada de material da esterilização 
14 sala técnica de esterilização 

pavimento
02

nível: 7.5m

15 sala autoclaves 
16 circulação técnico de esterilização 
17 manejo materiais de esterilização 
18 circulação  
19 atendimento clínico de professores  
20 copa equipe  
21 guarda pertence 
22 vestiário feminino equipe  
23 circulação equipe 
24 vestiário masculino 
25 laboratório de procedimentos 
26 sala de reunião professores 
27 sala de aula
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1 sala de espera clínicas odontológicas pós-graduação 
2 recepção clínica pós-graduação 
3 clínicas odontológicas pós-graduação 
4  sala de hierarquização de resíduos 
5 circulação resíduos e matérias para esterilização 
6 sala de lavagem para materiais de esterilização 
7 retirada de material vindo do depósito 
8 retirada de material da esterilização 
9 clínica ontológica 
10 copa equipe  
11 guarda pertence 
12 vestiário feminino equipe  
13 circulação equipe 
14 vestiário masculino 
15 laboratório de procedimento 
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11 sala de espera clínica infantil 
2 sala de escovação  
3 sala de atendimento  
4 preparação de pacientes  
5 clínica infantil 
6 sala de escovação 
7  sala de hierarquização de resíduos 
9 circulação resíduos e matérias para esterilização 
9 sala de lavagem para materiais de esterilização 
10 retirada de material vindo do depósito 
11 retirada de material da esterilização 
12 descanso pós  
13 circulação equipe  
14 clínica odontológica 
15 apoio 
16  laboratório de procedimento 
18 copa equipe  
19 guarda pertence 
20 vestiário feminino equipe  
21 circulação equipe
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04

nível: 15.45m
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1 vestiário 
2 e 3 vestiários de barreira pacientes  
4 sala de recuperação 
5 clínica cirúrgica 
6 apoio 
7  sala de hierarquização de resíduos 
9 circulação resíduos e matérias para esterilização 
9 sala de lavagem para materiais de esterilização 
10 retirada de material vindo do depósito 
11 retirada de material da esterilização 
12 e 13 vestiário barreira equipe 
14 e 15 laboratórios 
16 recepção banco de tecidos 
17 banco de tecidos 
18 laboratório de patologia 
19 sala de professores clínica cirúrgica

pavimento
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nível: 19.20m
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1 sala técnica 
2 salas de atendimento professores 
3 sala de reunião  
4 sala de trabalho  
5 sala de vídeo conferência 
6 coordenação e secretaria 
7 reprografia 
8 copa professores 
9 sala dos professores

pavimento
06

nível: 22.7m
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pavimento
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1 barrilete 
2 condensadoras de ar condicionado 
3 compressores de ar  
4 reservatório de captação de água pluvial  

pavimento
técnico

nível: 26.70m

0 10

5000L

5000L

5000L
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o sistema de ar-condicionado utilizado é VRF. (Fluxo de refrigerante 
variável), é um sistema centralizado, funcionando com várias 
evaporadoras (parte interna) para cada condensadora. 
elas foram locadas nas duas extremidades para que seja possível 
concentrar os dutos em dois shafts. a opção por esse sistema se 
deu pela possibilidade que este sistema oferece de controlar dentro 
de cada ambiente de maneira individualizada a temperatura, não 
necessitando condicionar todos os ambientes como no padrão de 
sitemas centralizados convencionais, gerando economia. 
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pavimento
técnico



a cobertura está sendo apresentada
com transparência para que seja possível
ver a estrutura.

cobertura para suporte de painéis solares
fotovoltaicos

i=5%
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cobertura
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técnico subsolo

nível: -4m
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pessoas

materiais

padrão de fluxos no térreo

equipe
pacientes
materiais sujos
insumos e materiais limpos
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pessoas
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padrão de fluxos nas clínicas

equipe
pacientes
materiais sujos
insumos e materiais limpos
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20
18

8
28

0
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detalhes estrutura

100 101

relação entre pisos 
elevados, lajes e estrutura 
da edificação.

piso elevado

laje protendida 20cm

viga

laje protendida 20cm

esquema da estrutura
pré-fabricada edifício 
das clínicas odontológicas

pilar 60 cm x 50 cm

viga 50 cm x 60 cm

dimensionados de acordo
com REBELLO, 2008 e 
adição de 10 cm devido à 
estrutura ser pré-fabricada

esquema estrutural

estrutura metálica

estrutura pré-fabricada

caixas de escada moldadas 
no local



módulos de janela
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módulo para balanço 
2,5m. Maxim ar

módulo com fechamento 
de viga 2,5m. Maxim ar

módulo com fechamento 
de viga 1,25m. Maxim ar

módulo com brises e 
janelas de correr 2,5m

módulos em concreto
aberturas em PVC

sistema de encaixe 
dos módulos com 
fechamento de viga

praça coberta vista a partir da área verde
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