
 
 O tema trata-se de um Alojamento Estudantil localizado na zona rural do município de Santa Rosa do Sul 
-SC, destinado aos alunos que estudam em uma instituição de ensino agrícola (Instituto Federal Catarinense - 
IFC), localizada no interior do município. O alojamento conta com espaço de moradia, lazer, convivência e tam-
bém melhoria do entorno, principalmente pela conformação de uma praça pública.
 O alojamento estudantil têm grande importância na vida acadêmica dos estudantes, pois  além de moradia 
ele oferece novas experiências que não são vividas no ambiente acadêmico, servindo de aprendizado extra classe. 
 A implantação de um Alojamento Estudantil no município de Santa Rosa do Sul se justifica devido ao gran-
de número de estudantes que vem até o município em busca de estudos no Instituto Federal Catarinense -IFC, 
e quando chegam ao município, estes alunos passam dificuldades para encontrar um lugar de moradia que seja 
acessível, seguro, próximo ao campus, viável e que supra suas necessidades cotidianas.
         A criação do Alojamento Estudantil facilita e melhora as questões de moradia e convivência social dos alu-
nos e da comunidade, incentivando que novos estudantes venham para o município em busca de conhecimento.

TEMA

ESTRATÉGIAS

SÍTIO
 O alojamento Estudantil será implantado no município de Santa Rosa do Sul, localizado no extremo sul do 
estado de Santa Catarina. O município possui um território de aproximadamente 164,4km² e com uma população 
estimada em 8334 habitantes.
 É um município essencialmente agrícola e conhecido por abrigar uma grande quantidade de estudantes de 
vários estados do Brasil (alunos de 63 municípios diferentes, pertencentes á 11 estados brasileiros), que vêm ao 
município em busca de formação técnica e superior no IFC.
 A área de intervenção está localizada na zona rural do município, a 13km da área urbana da cidade. O ter-
reno onde se encontra o alojamento fica próximo ao Instituto, na comunidade de Vila Nova.
 O terreno possui 7800m² e frente para leste contendo duas esquinas, com solo seco e plano. O entorno é 
composto por residências, igreja, salão comunitário, escola infantil, campo de futebol, pastagens, áreas de cul-
tivo agrícola e as edificações do IFC, que predominam no entorno.
 A escolha de um terreno próximo à sede do Instituto, pretende facilitar o deslocamento dos alunos até a ins-
tituição, suprir a falta de moradia para estudantes  e consequentemente, melhorar o convívio com a comunidade 
local.

ESTUDAR 

ALOJAMENTO 
ESTUDANTIL

MORAR

CONVIVER

PROJETO
 O projeto foi desenvolvido a partir de três pilares: “morar, conviver e estu-
dar”; levando em consideração o tema, programa de necessidades, usuários e o sítio. 
 O projeto baseia-se em dois blocos de dormitórios, separados por um pátio interno, e ligados 
por um terceiro bloco, onde se encontram as áreas de convivência, administração e serviços.
 Os dois blocos de dormitórios estão separados por gênero, masculino e feminino, tendo a 
capacidade total de 212 usuários, em 56 unidades, sendo 6 unidades PNEs. Os dormitórios PNEs 
estão implantados no térreo e próximo ao acesso principal, facilitando o deslocamento e acesso 
dos usuários. Cada bloco de dormitório possui duas torres de circulações verticais, circulações 
horizontais que distribuem para os dormitórios, e áreas abertas  que  possuem espaços de estar, 
onde os usuários tem a possibilidade contemplar a vista do entorno e cultivar plantas nos canteiros 
existentes.
 No terceiro bloco estão localizadas as áreas de administração, convívio social e serviços, ad-
jacente à um grande saguão de chegada e distribuição para os outros setores. O setor administra-
tivo está localizado próximo ao acesso principal, com a intenção de controlar e atender os usuários 
externos. As áreas de convívio social estão centralizadas, com o objetivo de valorizar as visuais 
principais, proporcionar fácil acesso de usuários e funcionários, e conformar um ponto de estar e 
distribuição para os outros setores. O setor de serviços fica localizado nos fundos do terreno, pró-
ximo ao acesso secundário e estacionamento, facilitando o funcionamento do alojamento de forma 
discreta e funcional.
 Já o pátio interno foi implantado entre os blocos de dormitórios, com a intenção de proporcio-
nar espaços de lazer, convívio, estudos, descanso, cultivo, circulação, contemplação e melhorar as 
condições microclimáticas do conjunto.
 Na praça pública da comunidade, o campo de futebol e as edificações existentes foram preser-
vadas. Além disso, foi criado um trajeto de ligação entre o acesso  do Instituto Federal Catarinense e o 
Alojamento, fazendo com que os usuários circulem nesse espaço. Foram implantados também espa-
ços de lazer, cultivo, descanso e contemplação, proporcionando convívio coletivo e integração local.  
 O conjunto se relacionada em termos de escala com os edifícios do Instituto, expressando 
uma materialidade rústica a partir da madeira, concreto aparente, pedra natural e paisagismo com 
vegetação densa e diversificada, buscando relação com o caráter local.

ALOJAMENTO  
ESTUDANTIL IFC

Espaço público separado do espa-
ço privado

Implantação de um  pátio interno, pro-
porcionando espaço de lazer, cultivo, 
convívio, estudos, descanso, circula-
ção e contemplação

Privilegiar as vistas com 
maior relevância, como o  
pátio interno, a praça pública e Serra 
Geral

Definir acessos e percursos: estudantes com 
o acesso mais próximo e seguro, percorrendo 
a praça pública; serviços e funcionários com 
acesso secundário, mais discreto, privativo e 
sem atrapalhar o funcionamento do alojamento

Saguão coberto, marcando a entrada, 
proporcionando espaço de permanên-
cia e distribuição para os outros setores

Alojamentos implantados com boa insola-
ção e ventilação, levando em considera-
ção os aspectos climáticos e orientação 
solar

        
Concreto aparente,é um dos materiais pre-
dominantes do projeto, usado na estrutura 
dos edifícios. Escolhido pela sua versatili-
dade, custo-benefício, de pouca manuten-
ção, durabilidade e aspecto rústico. 

Madeira Ipê, foi a madeira escolhida 
para ser usada nos fechamentos, es-
quadrias e paisagismo, por sua alta re-
sistência e aspecto rústico, reforçando o 
caráter bucólico.

Pedras naturais, usada no paisagismo e 
pavimentações por sua alta resistência, 
permeabilidade e aspecto rústico.


