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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. INTRODUÇÃO 

As informações aqui reunidas neste Termo de Referência têm por objetivo apresentar as diretrizes, 
características requeridas e abordagens que deverão ser avaliadas pelos participantes para a elaboração 
das propostas do Concurso Público Nacional de Arquitetura para a Moradia Estudantil do Campus São 
José dos Campos. O documento apresenta os anseios da instituição, as diretrizes e condicionantes de 
projetos, o programa de necessidades a serem considerados nas propostas técnicas, e informação em 
relação à área de 12.929,89 m² destinada à implantação das Moradias, bem como à área de 5.664,72m² 
destinada à convivência externa do Campus que faz parte de uma gleba de 214.832,51 m², planejada 
para receber os edifícios acadêmicos, administrativos, entre outros equipamentos públicos. 

 

2. HISTÓRICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

A Universidade Federal de São Paulo é uma das universidades públicas brasileiras que mais cresceu na 
última década, com a adesão ao Reuni, aumentando sua oferta de seis cursos de graduação, em 2005, 
para 38 cursos, em 2013, crescendo exponencialmente nesse período o número de vagas oferecidas 
para o ingresso, de 300 para 2.909 (870%), o número de estudantes matriculados, de 1.336 para 10.415 
(680%), bem como o número de professores (185%) – concursando quase 1 mil doutores em 7 anos. Na 
Região Metropolitana de São Paulo, trata-se da maior iniciativa de ampliação de vagas públicas de 
ensino superior desde a criação da USP.  

Criada em 1933 por um grupo de médicos reunidos em uma sociedade sem fins lucrativos, a Escola 
Paulista de Medicina (EPM) foi federalizada em 1956 e, em 1994, transformada em Universidade 
Federal de São Paulo UNIFESP, primeira universidade especializada em saúde no País, abrigando em seu 
currículo de graduação os cursos de Medicina, Enfermagem, Biomedicina, Fonoaudiologia e Tecnologias 
Oftálmica e Radiológica.  
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Em 2005, foi iniciado o projeto de expansão com a criação do Campus Baixada Santista inaugurado no 
mesmo ano. O campus da Baixada Santista amplia o compromisso histórico da Universidade com a área 
da saúde. Seus cursos de graduação em Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Nutrição e 
Educação Física, oferecem uma formação profissional e científica sólida e propõem o desenvolvimento 
da competência para o trabalho em equipe, com projeto pedagógico baseado na educação 
interprofissional, priorizando o aprender junto para entender o cotidiano do trabalho. 

Em 2007, dando seguimento ao processo de ampliação, a UNIFESP implantou mais três campi, os de 
Diadema, Guarulhos e São José dos Campos – dentro do REUNI (Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais). 

O Campus de Diadema foi criado com o propósito de integrar, cursos relacionados às Ciências Químicas 
e Farmacêuticas. Com vocação ambiental, a mesma ocupa um papel importante formador nas carreiras 
de Ciências Biológicas, Química, Engenharia Química, Farmácia e Bioquímica, habilitando o 
entendimento global das características, especificidades e estratégias desta área de conhecimento, além 
de oferecer formação tradicional em cada uma das carreiras. 

O Campus Guarulhos marca a entrada da UNIFESP na área das Humanidades. Os cursos de Filosofia, 
Ciências Sociais, História, História da Arte, Letras e Pedagogia articulam atividades de ensino, pesquisa e 
extensão com o objetivo de preparar profissionais aptos a atuar e refletir criticamente sobre a 
sociedade brasileira e o mundo contemporâneo, por meio de sólida formação intelectual em cada uma 
das áreas, que se abrem, ao mesmo tempo, para o diálogo interdisciplinar. 

O Campus São José dos Campos faz parte do Parque Tecnológico, recentemente instalado na cidade. 
Nesse núcleo se concentram diversas instituições de ensino e pesquisa em tecnologia. Em parceria com 
a prefeitura, a UNIFESP iniciou um curso de Bacharelado em Ciências da Computação. Este curso tem 
por objetivo formar profissionais com sólida base científica e tecnológica para atuar na área de 
informática, assim como ingressar em programas de Pós-Graduação e Pesquisa. O currículo é composto 
por disciplinas obrigatórias, que tem como finalidade a formação geral na área de informática; e 
disciplinas eletivas, nas áreas de Sistemas de Informação e Computação, Computação Teórica e 
Informática em Saúde. 
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A instalação do Campus São José dos Campos celebra a entrada da Universidade na área das Ciências 
Sociais Aplicadas com ênfase no mundo da política e dos negócios - e a oferta de cursos universitários 
em São José dos Campos, pólo comercial e estudantil estratégico para o Estado de São Paulo e para a 
União. Neste Campus são ofertados cursos de Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Administração e 
Relações Internacionais, e Ciências Atuariais, que fornecem ao aluno de graduação substrato para que 
saia apto para o mercado de trabalho e para novas imersões acadêmicas, sempre com consciência de 
seu papel social e de sua responsabilidade pública.  

Para o futuro Campus Zona Leste está previsto a criação do Instituto das Cidades, com os cursos de 
Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia de Mobilidade e Transporte, Arquitetura 
e Urbanismo, Design, geografia, Administração Pública e Turismo. Município historicamente ligado ás 
artes, Embu sediará em seu futuro campus os cursos de Cinema, Artes Plásticas, Artes Cênicas, Dança e 
Música. 

 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

De acordo com o Art. 2º de seu Estatuto:  

A UNIFESP tem por finalidade desempenhar com excelência atividades indissociáveis de ensino, 
pesquisa e extensão. 

§ 1º Para o desenvolvimento dessas atividades a Unifesp oferecerá condições adequadas ao seu corpo 
docente, discente e técnico-administrativo em educação. 

§ 2º Na área de graduação a Unifesp oferece condições de excelência para a formação de profissionais 
qualificados para atuarem na sociedade de maneira crítica e reflexiva. 

§ 3º Na área de pós-graduação a Unifesp oferece cursos e programas em lato sensu e stricto sensu. 

§ 4º Na área de extensão a Unifesp oferece a prestação de serviços à comunidade por meio do 
desenvolvimento de programas e projetos sociais e da realização de cursos, eventos e campanhas 
públicas que envolvam, sempre que possível, parcerias com outras instituições, públicas ou privadas, 
e/ou movimentos sociais organizados. 
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§ 5º A difusão de conhecimentos culturais, científicos, técnicos e do saber será promovida por meio das 
atividades inerentes à Universidade.  

(Disponível: http://www.unifesp.br/reitoria/legislacao/estatutos/estatuto.htm). 

Em consonância ao seu Estatuto, a Universidade Federal de São Paulo tem como uma de suas demandas 
prioritárias o atendimento de Moradia Estudantil para garantir as condições de estudo e permanência 
do corpo discente, sobretudo de alunos cotistas e de baixa renda, nas proximidades de seus campi. Para 
tanto, a UNIFESP pretende construir um conjunto de moradia estudantil para cada um de seus oito 
campi, respondendo a esta demanda histórica, iniciando pelos concursos de Moradia Estudantil do 
Campus Osasco e do Campus São José dos Campos. 

 

4. OBJETIVOS DO CONCURSO 

Em março de 2011, o Conselho de Assuntos Estudantis (CAE) da UNIFESP aprovou por ampla maioria a 
construção de moradias estudantis para todos os campi da UNIFESP. O MEC tem expressado apoio a tal 
política em todas as Universidades Federais. O Relatório Final da Comissão Para Estudo da Implantação 
da Moradia Estudantil, aprovado por unanimidade no CAE, em setembro de 2011, recomenda a 
realização de Concurso Público de Estudo Preliminar de Projeto de Arquitetura para Moradia Estudantil. 
Desde então, vem sendo elaboradas as bases para o concurso – como Programa de Necessidades e o 
Termo de Referência – assim como a viabilização de terrenos em cada campus para a localização da 
moradia estudantil e sua respectiva legislação incidente, chegando ao estágio de poder lançar os 
primeiros concursos de Moradia Estudantil da Universidade, do Campus Osasco e do Campus São José 
dos Campos.  

Para o Campus São José dos Campos, as Moradias serão planejadas para atender, inicialmente, 240 
estudantes, num terreno de 12.929,89 m², destinado à implantação das Moradias, bem como à área de 
5.664,72m² destinada à convivência externa do Campus, que representa uma parcela do terreno de que 
faz parte de uma gleba de 214.832,51 m², destinado à implantação do Instituto de Ciências e Tecnologia 
(ICT), atualmente com os cursos de Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, Biotecnologia, Ciência da 
Computação, Engenharia Biomédica Engenharia de Computação, Engenharia de Materiais e Matemática 
Computacional.  

 

http://www.unifesp.br/reitoria/legislacao/estatutos/estatuto.htm
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O projeto das moradias estudantis do Campus São José dos Campos será realizado mediante Concurso 
Público de Estudo Preliminar de Projeto de Arquitetura, com a Seleção e a Premiação dos três primeiros 
colocados e contratação do Projeto Executivo Completo da equipe vencedora. Para esse concurso 
utilizaremos a tabela de honorários do CAU como referência para a contratação do Projeto Executivo. 

4.1 Objetivos para Categoria Profissional e Qualidade do Ambiente Construído 

A UNIFESP, como universidade pública em construção, acredita que novos edifícios, sempre que 
possível, em especial nos novos campi ou mesmo nos já existentes (quando não acumulam uma série de 
emergências e demandas reprimidas que precisam ser atendidas em curtíssimo prazo), deverão ser 
fruto de Concursos Públicos de Ideias e Projetos (modalidade de licitação preferencial para contratação 
de projetos, de acordo com a Lei 8666/93) – com ampla participação dos profissionais arquitetos e 
urbanistas.  

Esta, aliás, é a regra em muitos países do mundo, em que projetos de edifícios públicos só podem ser 
contratados mediante Concurso. Os Concursos são oportunidades para avanço no debate, na pesquisa e 
na prática da arquitetura e da engenharia, permitem a emergência de novos conceitos e soluções, e o 
resgate de saberes e processos tradicionais de construção, muitas vezes mais adequados 
ambientalmente, aos construtores e aos usuários do que algumas das tecnologias contemporâneas. 
Inovação e pesquisa histórica são papéis fundamentais da Universidade e permitem o desenvolvimento 
informado, experimental e consciente na produção do ambiente construído, resultando em melhores 
qualidades espaciais para abrigar as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Deste modo, é mais que 
desejado que uma Universidade Pública realize Concursos de Ideias e Projetos para seus novos edifícios 
e campi, como estímulo ao avanço no pensamento e na prática da arquitetura e engenharia. 

4.2 Objetivos gerais 

São objetivos da UNIFESP em relação a seus projetos de Moradias Estudantis: 

a. Garantir as condições de estudo e permanência do corpo discente, sobretudo de alunos cotistas 
e de baixa renda, ou que sofrem com grande deslocamento até a unidade acadêmica, nas 
proximidades de seus campi, para o que a moradia estudantil é fator significativo. 

b. Fortalecer uma cultura de projetos dentro de instituições públicas nacionais, com a capacidade 
de realização de projetos e/ou elaboração de editais e termos de referência exemplares para 
Concursos de Projeto. 
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c. Promover conceitos e qualidades inovadoras nos projetos das moradias estudantis, do ponto de 
vista funcional, estético, tecnológico, de integração urbana, de sociabilização dos usuários e de 
eficiências energéticas e ambientais, bem como para trazer novos elementos na reflexão e 
qualificação de programas habitacionais. 

d. Como as moradias estudantis são modelo de “moradias econômicas”, podem servir de exemplo 
nacional para promover o intercâmbio científico, estudos e pesquisa na qualidade de projetos e 
da produção de moradias compactas e sustentáveis, de interesse dos arquitetos e de políticas 
públicas – como foi o caso da Moradia Estudantil da UNICAMP, que serviu de modelo para mais 
de uma dezena de projetos de habitação de interesse social.  

e. Favorecer o avanço da prática da arquitetura e do urbanismo no Brasil, em diversos níveis, com 
apoio da Universidade Pública e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo.   

 

5. INSERÇÃO URBANA 

5.1 O Campus 

O terreno de 12.929,89 m² destinado à moradia estudantil integra plano urbanístico de instalação do 
Campus São José dos Campos em área de 214.832,51 m² que foi adquirida pela Universidade para a 
implantação do campus definitivo da UNIFESP, atualmente com os cursos Interdisciplinar em Ciência e 
Tecnologia, Biotecnologia, Ciência da Computação, Engenharia Biomédica, Engenharia de Computação, 
Engenharia de Materiais e Matemática Computacional. Está localizado na Av. Cesare Mansueto Giulio 
Lattes, n° 1211, Jardim Santa Inês II-São Jose dos Campos, numa região da cidade de São José dos 
Campos de característica residencial de baixa e média densidade, classificado pela Prefeitura como Zona 
de Uso Predominantemente Industrial (ZUPI), de acordo com o zoneamento. O local tem fácil acesso 
pela Rodovia Presidente Dutra (Km 128). 

5.2 O Terreno 

Uma das principais características do terreno é a existência de Área de Proteção Ambiental (APP), com 
importante valor paisagístico e pequenos cursos d’água. Observando e respeitando tais características, o 
plano diretor de ocupação do campus inicialmente foi subdividido em áreas funcionais ou fases 
específicas. A primeira fase é definida pela construção do edifício acadêmico e administrativo (Bloco I) 
junto à Av. Cesare Lattes, que hoje abriga todos os cursos de graduação oferecidos no campus e área 



 

 

 

 
 

7 

esportiva. Para a segunda fase, foi destinada uma área para futura expansão das atividades acadêmicas 
de pesquisa e ensino integradas ao Bloco I. Além disso, estão previstas naquela gleba áreas destinadas a 
outros usos, nas qual se inserem os espaços da Moradia Estudantil e área de convivência.  

As áreas destinadas à Moradia Estudantil e à convivência estão localizadas no centro do terreno 
pertencente à Universidade. Estas áreas configuram-se como uma península envolta pelar área de APP 
de leste a oeste, sendo a área sul a divisa da gleba, na qual estão previstos os acessos independentes 
para a moradia. Possui uma declividade da sua face Sul à face Norte de aproximadamente 20 metros, 
fator que deve ser levado em conta do ponto de vista arquitetônico, de implantação, de acessos e 
articulação com áreas em outras cotas, especialmente com a área esportiva a oeste da moradia, cortada 
por um curso d´ água, que necessita de meios para a sua transposição. Seus acessos estão previstos 
internamente por um eixo leste-oeste (em estudo), dividindo a área de convivência da área de moradia, 
e externamente, pela face sul da área de moradia, por meio de conexão viária (em estudo).  
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MAPA DE SITUAÇÃO 

 

Fig. 1: Vista aérea do terreno mostrando a implantação da do Campus e lotes dos futuros usos.  
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5.3 Diretrizes de Projeto 

São Diretrizes Gerais e fundamentais para os projetos de Moradia Estudantil do Campus São José dos 

Campos da UNIFESP, além do atendimento a normas e legislações pertinentes:  

a. Realizar implantação urbanística que favoreça a integração do edifício da moradia estudantil com a 
cidade, por meio de alargamento de calçadas e usos compartilhados, resultando numa universidade 
acolhedora e capaz de colaborar com a qualificação do seu entorno urbano. 

b. Atentar para os aspectos naturais da topografia e da paisagem, além de cursos d’água e vegetação 
existentes, procurando soluções adequadas às especificidades locais. 

c. Promover qualidades arquitetônicas, volumétricas e formais que fortaleçam a identidade da 
UNIFESP, seu reconhecimento pelos cidadãos, bem como o sentimento de pertencimento por parte 
comunidade acadêmica da instituição.  

d. Atender corretamente às demandas funcionais, de ergonomia e de conforto ambiental das 
atividades que serão alocadas na edificação. 

e. Adotar soluções inclusivas, de modo a respeitar todos os tipos de usuários e trabalhadores, 
reconhecendo suas necessidades e diferenças, em especial os portadores de necessidades especiais. 

f. Garantir a segurança e orientação do usuário em todas as situações de uso cotidiano ou de fuga, do 
sistema de combate a incêndio aos detalhes construtivos, da sinalização à proteção contra descargas 
atmosféricas.  

g. Adotar soluções projetuais para alta durabilidade da edificação pública, facilidade e baixo custo de 
limpeza e manutenção, sem expor trabalhadores a riscos desnecessários. 

h. Favorecer a flexibilidade dos espaços e instalações de modo a permitir futuras alterações funcionais. 

i. Atender a princípios de sustentabilidade ambiental, favorecendo a iluminação e ventilação naturais, 
a coleta e reuso de água, a adequada coleta, acondicionamento e destinação de resíduos, a 
economia de energia e o uso de fontes alternativas, a prescrição de materiais de fontes renováveis e 
de manejo sustentável, reduzindo a pegada ecológica da edificação. 
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j. Favorecer tecnologias, serviços e materiais locais, estimulando o desenvolvimento econômico 
regional, reduzindo os custos e impactos ambientais de transportes de longa distância. 

5.3.1 Critérios na Definição do Partido Projetual 

São critérios para a definição do partido projetual: 

a. Manter coerência com o fato de tratar-se de encomenda pública de instituição produtora e 
divulgadora de conhecimento, uma universidade federal. Deste modo, o partido projetual deve 
tanto favorecer a inovação e experimentação, resultando em soluções de vanguarda, quanto 
reproduzir as melhores práticas e saberes acumulados.  

b. Prezar pela racionalização, economia, pré-fabricação dos processos produtivos, e respeito aos 
saberes e à saúde e segurança dos trabalhadores, no canteiro de obra, nas cadeias produtivas 
de fornecedores de insumos e materiais de construção, bem como na operação e manutenção 
do edifício em uso.  

c. Especificação de materiais sustentáveis, tanto do ponto de vista ambiental, verificando 
procedência, certificação e pegada ecológica dos materiais e sistemas especificados, quanto 
das relações de trabalho e produção, evitando formas de trabalho degradante e precarizada, 
favorecendo a indústria local e seu mercado de trabalho. 

d. Do ponto de vista urbanístico, as novas Moradias Estudantis devem colaborar sempre que 
possível para a qualificação de seus campi e de seus entornos urbanos. Isso significa definir 
partidos que favoreçam espaços e usos compartilhados com os cidadãos, contribuindo para 
cidades mais acolhedoras, animadas e integradas social e culturalmente. Deste modo 
recomenda-se que os edifícios não adotem formas acintosas de cercamentos, muros, gradis e 
guaritas, sendo discretos e eficientes no controle de acesso em áreas restritas, mas que 
estejam abertos à cidade. 

e. Sabendo que tais edificações terão alta durabilidade no tempo, os projetos devem evitar 
propostas ou configurações espaciais rígidas que logo tornem-se anacrônicas e obsoletas. Por 
isso, além de serem racionais e econômicas, as soluções devem se caracterizar pela 
versatilidade e flexibilidade; isto é, possibilitar mudanças, adaptações, recomposições, 
rearranjos e ampliações ao longo do tempo. 
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f. O partido projetual deve visar sobretudo o atendimento aos critérios de sustentabilidade e de 
construção espaços com condições mínimas de qualidade ambiental para as atividades 
funcionais exigidas pela Moradia Estudantil, bem como para atendimento de normas e 
prescrições federais que indicam medidas para contenção dos gastos públicos para a 
construção de infraestrutura e manutenção, como o Programa Nacional de Conservação de 
Energia Elétrica em Prédios Públicos (PROCEL - EPP), Agenda Ambiental na Administração 
Pública (A3P) e a Instrução Normativa MPOG nº 1, de 2010. 

g. A expectativa é que os investimentos públicos a serem feitos resultem em obras exemplares, 
economicamente viáveis e que logo possam ser apreciadas pela qualidade formal e espacial, 
pela racionalização produtiva e tecnologias empregadas, pela sustentabilidade ambiental, pela 
integração e qualificação da cidade, aportando assim importante contribuição ao 
desenvolvimento da cultura e da técnica. 

5.3.2 Integração com o Entorno e Qualificação com a Cidade 

a. Favorecer na implantação do edifício e sua fachada urbana a criação de alargamentos de 
calçadas, praças e esquinas, contribuindo para a qualificação do entorno. 

b. Evitar formas acintosas de cercamentos, muros, gradis e guaritas, sendo discretos e eficientes no 
controle de acesso em áreas restritas. 

5.3.3 Racionalidade de Produção, Saúde e Segurança do Trabalhador 

a. Promover a facilidade na execução, conservação e operação do edifício, sem prejuízo da 
durabilidade da obra. 

b. Conceber processos produtivos e sistemas construtivos, favorecendo a produção industrializada, 
a modulação e seriação de componentes e utilização de elementos pré-fabricados, ou ainda a 
utilização de concreto protendido já que este resulta na necessidade de menor quantidade de 
pilares o que torna o aproveitamento do espaço mais eficiente devido aos maiores vãos, além da 
economia em armaduras. 

c. Dar preferência para aquisição de materiais produzidos regionalmente, que façam parte de 
culturas construtivas locais e que se enquadrem em critérios de sustentabilidade ambiental, 
quando for o caso.  
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5.3.4 Desempenho 

a. No uso e operação, observar critérios de ergonomia, conforto, higiene e segurança e 
sustentabilidade ambiental. 

b. Na manutenção, observar critérios de conservação, limpeza, facilidade de troca e reposição, 
economia e durabilidade. 

c. O desempenho deve ser avaliado de forma dinâmica no tempo, por isso as soluções projetuais 
devem prever versatilidade e flexibilidade, com possibilitando de mudanças, adaptações e 
ampliações ao longo do tempo. 

5.3.5 Economia 

a. Prever custos equilibrados e compatíveis com os praticados no mercado em obras de igual 
envergadura e semelhantes funções. 

b. Prescrever elementos, componentes construtivos e materiais de construção que apresentem 
características duráveis e máximo desempenho técnico de suas funções, considerando que a 
degradação de edifícios públicos por desgaste, deterioração, mau uso ou vandalismo, ao longo 
do tempo, devem resultar em ações de reparo e manutenção que não sejam custosas. 

c. Zelar pela economia nas soluções construtivas e prescrição dos materiais, sem comprometer a 
durabilidade e usabilidade do edifício, evitando soluções suntuosas ou ornamentais, peças de 
difícil execução e acabamentos de luxo que onerem os recursos públicos. 

d. Favorecer o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no 
local para execução, conservação e operação, estimulando a economia regional; 

5.3.6 Qualidade dos Ambientes Internos 

a. Os ambientes internos devem ser detalhadamente estudados para atender às necessidades dos 
usuários, o que exige um estudo de layout, disposição de móveis e equipamentos, com destaque 
aos apartamentos adaptados para portadores de necessidades especiais. 



 

 

 

 
 

13 

b. Além dos aspectos funcionais, os ambientes internos devem ser agradáveis de se estar, com 
adequada proporção, ventilação e iluminação, escolha cromática e de acabamentos, evitando 
situações que possam produzir desconforto, insalubridade, claustrofobia etc.  

c. Os ambientes internos deverão ter, preferencialmente, iluminação e ventilação natural. 

d. As circulações horizontais dos edifícios deverão ter iluminação e ventilação naturais, as exceções 
deverão estudadas caso a caso. 

5.3.7 Uso Eficiente da Energia 

a. Realizar planejamento e otimização do consumo energético. 

b. Melhorar as condições de conforto térmico evitando a incidência de radiação solar direta, com 
adoção preferencial de acabamentos claros nas áreas de grande incidência de luz solar e 
soluções arquitetônicas passivas, como brise-soleil, venezianas, telas termo-screen externas, 
prateleiras de luz, vidros especiais e o uso da ventilação natural, mesmo nos ambientes onde 
haja previsão para sistema de ar condicionado, de modo a otimizar seu desempenho. Importante 
que, durante o período da manhã, tenha-se luz solar incidente nos quartos, pois a luz ajuda no 
despertar do funcionamento das funções orgânicas dos usuários. 

c. Tratar a cobertura do edifício mediante pinturas reflexivas ou proteção térmica, incluindo a 
possibilidade de teto-jardim, para diminuir a absorção de calor para o edifício. 

d. Prever a utilização de fontes alternativas de energia (principalmente solar) para alimentação de 
instalações, sistemas e equipamentos com demanda compatível ao potencial de geração. 

5.3.8 Uso Eficiente da Água 

a. Captação, armazenamento e tratamento de águas pluviais para reutilização na irrigação de 
jardins, limpeza, descargas sanitárias, refrigeração, sistema de combate a incêndio e demais usos 
permitidos para água não potável. 

b. Utilização de bacias sanitárias acopladas e válvulas especiais com o fluxo opcional por descarga 
ou de sistemas a vácuo. 
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c. Reaproveitamento das águas de lavagem, com tratamento local, para utilização sanitária e usos 
especiais. 

d. Prever cabines de medição individualizada de água para que se verifique onde são utilizadas as 
maiores vazões e então poder agir com maior eficiência no combate ao  consumo excessivo 
desse recurso. 

5.3.9 Meio Ambiente e Gestão de Resíduos 

a. Planejar espaços e sistemas visando o menor impacto ambiental, evitando danos à fauna, flora, 
ecossistema local e ao meio ambiente e costumes da população local. 

b. Sempre que possível, e atendendo a legislação vigente, a edificação e suas áreas livres devem 
aproveitar positivamente a relação com a vegetação existente, procurando uma solução 
harmônica e que favoreça potenciais paisagísticos.  

c. Prever calçamento e pavimentação externa com a utilização/aplicação de material permeável e 
respectivo sistema de coleta de águas pluviais, com alta resistência e durabilidade. 

d. Além dos tópicos acima citados, somam-se os critérios de sustentabilidade estabelecidos na 
Instrução Normativa 01/2010 do MPOG, para contratações de Obras Públicas. 

5.3.10 Acessibilidade e Mobilidade 

a. A urbanização, os edifícios, seus ambientes e espaços devem estar de acordo com normas de 
acessibilidade e de desenho universal (NBR 9050, Lei nº. 10.098/2000, Decreto nº. 5.296/2004); 

b. Deve-se atender as pessoas Portadoras de Necessidades Especiais dentro dos melhores 
princípios da ergonomia quanto a: revestimentos e acabamentos em geral (sobretudo dos pisos), 
sanitários, bebedouros, soleiras, peitoris, corrimãos, bancadas, corredores, passarelas, escadas, 
elevadores, rampas, pisos táteis e direcionais.  

c. Devem ser previstos corretamente todos os fluxos de acesso ao edifício (entradas principais, 
secundárias, de serviço, pedestres, veículos, bicicletas, etc.), garantindo sua racionalidade e 
coerência com as funções previstas, acessibilidade universal e facilidade de compreensão visual e 
lógica do edifício pelos usuários e prestadores de serviços;  
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d. Devem ser previstos bicicletários, se possível integrados ao sistema de ciclovias da cidade 
(existente ou em projeto). 

e. Devem ser avaliadas as condições de acesso por transporte público, solicitadas novas paradas, 
coberturas, calçamento e iluminação pública adequados, favorecendo o transporte coletivo ao 
invés do individual. 

 

6. O PROJETO DE MORADIA ESTUDANTIL DO CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

6.1  Programa de Necessidades - Ambientes Internos e Externos 

O Programa de Necessidades, no anexo VI, apresenta a relação dos espaços pretendidos e as respectivas 
estimativas de áreas em que o participante deve analisar para realizar a proposta do projeto de Moradia 
Estudantil. Espera-se que o participante, mediante sua experiência projetual, possa contribuir para uma 
reflexão dos espaços requeridos para esta tipologia arquitetônica e para os programas habitacionais de 
instituições universitárias, cuja natureza de uso e funcionamento tem suas especificidades e diferenças 
em relação à outras modalidades de moradia e habitação social. O Anexo VI traz uma estimativa das 
áreas para composição do projeto, a qual deve passar pelo escopo da reflexão dos participantes, de 
modo que acréscimos ou supressões consideráveis serão admitidos em até 10 % da área total do 
programa de necessidades, sem prejuízo das características funcionais e da qualidade requeridas por 
cada ambiente. Espaços não relacionados na referida tabela, mas que o participante julgue relevante 
para funcionamento do complexo de moradia, devem ser devidamente fundamentados e justificados, 
desde que também estejam dentro dos limites admitidos para acréscimos e supressões. As soluções de 
projetos adotadas na concepção geral do partido arquitetônico também devem ser justificativas.  

Para atendimento de portadores de necessidades especiais, algumas unidades de uso privativo (Quarto 
Individual; Quarto compartilhado; Quarto Família), devem ser projetadas dentro dos critérios de 
acessibilidade universal. Das 184 unidades da Moradia Estudantil, deve-se prever três unidades 
acessíveis para Portadores de Cadeira de Rodas (PCR), duas unidade para Portador de Necessidade 
Reduzida, e duas para Portador de Obesidade (PO). Entende-se que o participante deve planejar as 
unidades e os espaços físicos da moradia de modo a contemplar também estas especificidades, além de 
prever a possibilidade de junção das unidades de modo a ampliar suas funcionalidades de atendimento. 
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A capacidade dos estacionamentos de veículos deverá ser definida em função das diretrizes 
estabelecidas pelos códigos e normas das prefeituras municipais, garantindo a quantidade de vagas por 
norma para pessoas portadoras de necessidades especiais e idosos, bem como vagas ou espaços 
adequados para carga e descarga e carros oficiais. Para os espaços externos, os participantes devem 
elaborar o desenho paisagístico planejado com áreas de convivência, praças, jardins, equipamentos de 
uso coletivo, quadra poliesportiva e os espaços verdes que devem ser preservados, propiciando espaços 
agradáveis e multifuncionais para atividades ao ar livre. 

 

Fig. 2:  Diretrizes de uso e organização entre os principais espaços da Moradia Estudantil. 
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As soluções de projeto ou partido arquitetônico devem visar às melhores condições de atendimento às 
atividades e usos solicitados, o estágio mais avançado da técnica, com o conhecimento de referências 
nacionais e internacionais. Adotar critérios de arquitetura bioclimática, favorecendo qualidades 
ambientais naturais, de ventilação e iluminação, reduzindo as demandas por energia e sistemas 
mecânicos sempre que possível. Do mesmo modo, deve-se objetivar a redução dos custos envolvidos de 
manutenção, favorecendo a durabilidade, a facilidade de substituição de componentes, materiais e 
equipamentos adotados nas soluções técnico-arquitetônicas.  

 

 
 


