
DIRETRIZES GERAIS

Reestruturação dos 
espaços degradados e 
sem uso, para que sejam 
destinados à atividades 
relacionadas de extensão 
e cultura. Uso da área 
aberta como espaço 
de apresentações e 
criação de plataformas 
de vegetação, com 
bancos e arquibancadas, 
aumentando a 
permeabilidade do solo e 
configurando espaço de 
permanência. 
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BIBLIOTECA, TEATRO E DANÇA

Edificação com 
uso consolidado e 
poucas possibilidades de 
intervenção. Propõe-se 
que o térreo tenha espaços 
destinados ao público 
externo e que a área da 
calçada se configure como 
lugar de permanência e 
lazer.

ICH

Edificações com 
usos consolidados e 
poucas possibilidades 
de intervenção. Propõe-
se que o térreo tenha 
espaços destinados ao 
público externo, como os 
computadores no saguão 
da FAUrb, os núcleos de 
extensão, ect. Uso do 
pátio interno como praça 
pública e espaço de lazer e 
permanência.

FAURB E CEARTE

Restauração dos 
espaços edificados, para 
que atendam à concessão 
de uso do Imóvel: promoção 
de atividades culturais de 
interesse da comunidade 
pelotense. Destinar 
espaços para biblioteca, 
sala de informática, 
espaço de exposição, 
auditório/cinema, ateliês 
de arte e salas de múltiplo 
uso. Uso dos espaços 
abertos a partir dos 
mobiliários-arquibancadas, 
aumentando a 
permeabilidade do 
solo e configurando 
espaço de permanência 
e de apresentações e 
exposições. 

BRAHMA

Reestruturação dos 
espaços degradados e 
sem uso ou subutilizados. 
Comprar duas edificações 
que compõe o conjunto 
de casa da quadra, 
transformando-as em 
salas de aulas. Destinar os 
dois grandes galpões para 
restaurante popular e curso 
pré-vestibular popular da 
UFPel. Pensar o pátio interno 
como espaço público, a 
partir uma plataforma de 
vegetação no pátio, com 
bancos e arquibancadas, 
aumentando a 
permeabilidade do solo 
e configurando como 
praça interna e espaço de 
permanência e lazer.

comprar

COTADA, CENG E OCA

Reconstrução espaços 
degradados e sem uso para 
que se adequem a atividades 
culturais do carnaval 
como ensaios, confecção 
e armazenamento de 
instrumentos e fantasias. 
Uso dos espaços externos 
para apresentações e 
exposições, a partir da 
criação de mobiliários-
arquibancadas (plataformas 
de vegetação), aumentando 
a permeabilidade do solo e 
configuran-do espaços de 
permanência.

ESPAÇO CARNAVAL

PERCURSO
Propõe-se a conexão entre os equipamentos e espaços urbanos por um percursos pela Rua 

Beijamin Constant, a partir de um novo desenho urbano, que busca incentivar o caminhar e que 
tem a rua como espaço de pemanência. A proposta preserva o carater da via, conservando o 
paralelepípedo, inclusive nos cruzamentos elevados e mantém os dois sentidos do fluxo atuais. 
Propõe-se a implementação de uma ciclofaixa, conectada com a ciclovia Rua Félix da Cunha e com 
a da Gomes Carneiro, garantindo a segurança e o conforto do ciclista e de outros modais. Pensa-se 
também em alargamentos das calçadas, ocupando muitas vezes os espaços de estacionamento. É 
implementado um módulo de árborização, ocupando o espaço de estacionamento para o plantio 
de árvores e vegetação. Há ainda um módulo de permanência, a ser implantado nos alargamentos 
das calçadas, para incentivar usos diversos nos espaços da rua. É proposto também a conexão entre 
as três praças existentes nesse recorte espacial, a partir da elevação da rua (do paralelepípedo).

Atenta-se também para a necessidade de melhores condições de acesso por transporte 
coletivo, manutenção das ciclovias existentes e do paralelepípedo das vias; questões a serem 
pensadas em conjunto com o poder público municipal.

Pensa-se, a partir da análise de usos dos espaços da UFPel, propostas de ocupação para as 
edificações e áreas livres, objetivando a integração com a rua e entre as edificações. Os novos usos 
são pensados a partir da proposta de transformação dos espaços da UFPel em espaços públicos 
(de livre acesso) e conectados com equipamentos e serviços públicos que atendam a demanda da 
comunidade academica, da comunidade do entorno e da comunidade pelotense no geral. Parte-
se do pressuposto de manter e qualificar as atividades já existente nas edificações e pensar novos 
usos para os espaços atualmente desocupados. 
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