
OBJETIVO E TEMÁTICA:

O objetivo deste trabalho de conclusão de 
curso é de um centro comunitário de integra-
ção social para atender as necessidades da 
região Humaitá/Farrapos, ofertando oficinas, 
cursos, biblioteca, exposições, espaços aber-
tos com horta e quadra esportiva.
 Proposta que geraria cultura e lazer, 
assim integrando a comunidade, impactando 
as crianças envolvidas e promovendo apoio 
as escolas da região.
 Funcionaria diariamente ao turno inverso 
das escolas, atingindo uma maior quantidade 
de crianças. A integração de adultos seria aos 
finais de semana.

CENTRO SOCIAL DE APOIO INFANTIL
INTEGRAR

PROBLEMÁTICA E JUSTIFICATIVA:

Segundo pesquisa realizada pela Fundação Abrinq com dados retirados 
do IBGE 2016, a população brasileira de até 19 anos representa 33% do 
total de habitantes, que totaliza 68 milhões. Dessa população, 40,3% 
totalizando 17 milhões estão da faixa etária de 0 à 14 anos vivendo em 
situação de pobreza e miséria.
 A partir dessa constatação se originou a ânsia pela mudança desse 
quadro. Com uma análise do histórico de crescimento do 4º Distrito de 
Porto Alegre, percebe-se que as ocupações informais crescem exponen-
cialmente desde 1950 quando iniciou a degradação do polo industrial, e 
com a chegada da ponte nova do Guaíba aumenta a situação de vulnera-
bilidade.
 Com isso foram realizados os estudos de análises educacionais da 
região Humaitá/Farrapos e se observou que a maior queda de abandono 
escolar vem de ensino fundamental, com uma diminuição de 72,40% de 
matrículas realizadas de 2009 a 2010. E mesmo com essa drástica dimi-
nuição, ainda é o maior número de crianças matriculadas em escolas na 
região.

COMO SERÁ MANTIDO?

A meta principal seria firmar uma parceria público-privada, 
onde empresários que queiram investir na região, devido 
crescimento das especulações imobiliárias farias as doa-
ções para construção como investimento em troca de me-
nores impostos e IA Máx e seria mantido pelo programa da 
Prefeitura 2585 - INCLUSÃO PARA A JUVENTUDE.
Mas caso a parceria não seja firmada, ainda existe o pro-
grama 174 - MAIS CULTURA, LAZER E ESPORTE onde 
a Prefeitura Municipal de Porto Alegre tem um total de 
35.031.943,00 para o ano de 2018.
O valor do m² do terreno custa R$ 1.200,00, com uma área 
de 10.000 m² totalizando R$ 12.000.000 para compra. O 
CUB Social de julho/2018 custa R$ 1.020,42 m², multiplican-
do pelo valor médio de metragem estabelecido do programa 
de necessidades a construção sairá por R$ 3.619.041,98. 
Valor que está dentro dos investimentos da prefeitura.

PÚBLICO ALVO:

Crianças de escolas municipais devidamente 
matriculadas no ensino fundamental da região 
Humaitá/Farrapos, promovendo o incentivo a 
educação básica. Para melhorar a integração de 
crianças e comunidade, os adultos que forem 
tutores legais poderão participar das atividades 
integradas aos finais de semana, visando suas 
ocupações de trabalho durante a semana.

Fundamental
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A escolha se gerou pela localização, consolidação do 
lote e falta de equipamentos ao entorno.
Localiza-se no 4º Distrito de Porto Alegre, no bairro 
Humaitá e a uma quadra do bairro Farrapos.
É perto o suficiente para suprir e apoiar a região e 
é fora da gleba de ocupações das comunidades, 
respeitando e não gerando sensação de invasão. 
Possui permeabilidade de quadra com duas frentes 

e plano.

LOCAL: Unificação de três terrenos com duas 
frentes.
Av. A. J. Renner, 1243-1261-1283 / Rua Prof. 
João de Souza Ribeiro
ÁREA: 10.000 m²
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