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Este documento apresenta as demandas de requalificação e ex-
pansão da infraestrutura físico-espacial da UFMG já identifi-
cadas e cuja execução pode se dar no período compreendido 
entre junho de 2013 e dezembro de 2016, e que compreendem: 

I. Demandas decorrentes da adesão da UFMG ao programa 
REUNI, nos Campi da Pampulha, da Saúde e de Montes 
Claros, ainda não implantadas. 

II. Demandas de requalificação ambiental e atualização tec-
nológica das edificações mais antigas, que já se encontram 
degradadas e inadequadas às atividades acadêmicas que nelas 
se desenvolvem, bem como novas demandas decorrentes do 
crescimento qualitativo da UFMG na pesquisa e na pós-
-graduação, com vistas à consolidação da internacionalização, 
da inovação e da transferência de tecnologia. 

III. Demandas de edificações e infraestrutura de serviços admi-
nistrativos e de apoio logístico às instancias acadêmicas, 
atendendo aos propósitos de excelência acadêmica, inclusão 
social e internacionalização da Universidade. 

IV. Requalificação ambiental com vistas à adequação às normas. 
Incluem-se nesse tópico as demandas de urbanização, e requa-
lificação ambiental dos campi da UFMG

V. Planejamento da expansão – Planos Diretores dos Campi

VI. Ações que visam à elaboração de diretrizes e padronizações 
de procedimentos que visam apoiar o desenvolvimento das 
atividades técnicas e adequação às novas exigências dos órgãs 
fiscalizadores. 

VII. As demandas apresentadas nesse documento estão agrupa-
das de acordo com o Campus a que pertencem.

apresentação

apresentação
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10 Requalificação e Expansão da Infraestrutura

O Campus Pampulha fica na região norte do Município de Belo Horizonte, vizinho 
ao complexo turístico e de lazer da lagoa da Pampulha.

O Campus tem uma área de terreno de 3.340.000 m², dos quais aproximadamente 
50% são de áreas “non aedificandi” de preservação permanente compostas de matas 
regeneradas ao longo dos últimos 40 anos e de tratamentos paisagísticos. O Campus 
está setorizado em quatro grandes áreas acadêmicas, a saber: Artes, Ciências Humanas 
e Sociais, Ciências Biomédicas, Ciências Exatas, da Terra e Engenharias. Conta, tam-
bém, com áreas de administração, serviços de apoio e recreação.

O Campus Pampulha possui 456.002,00 m² de área construída assim distribuída: 
397.562 m² em edificações destinadas ao ensino, pesquisa e extensão; 31.047 m² em 
edificações destinadas à administração acadêmica; 24.008,00 m² em edificações desti-
nadas a serviços de apoio.

O Campus é servido por transporte coletivo municipal, operado pela BHTRANS, 
e transporte coletivo interno, operado pelo Departamento de Logística e Operação 
da PRA/UFMG.

Desde a década de 1960, o Campus Pampulha tem sido planejado, projetado e cons-
truído por equipes técnicas da própria Universidade, com eventuais terceirizações, quan-
do necessário. Isso resultou no acúmulo de notável experiência e na implementação de 
um padrão técnico-construtivo que, embora singelo, apresenta elevada qualidade técnica 
e ambiental, além de ótimo desempenho em termos de conservação e manutenção.

A capacidade instalada do Campus Pampulha esta sendo significativamente am-
pliada desde 2009, para atender às demandas físico-espacias geradas pela expansão da 
UFMG no âmbito do REUNI. Da estratégia estabelecida pelo Conselho Universitário, 
construção dos CADs e dos anexos ás Unidades, muitas ações já foram concluídas ou 
estão em andamento, e outras ainda estão a fazer. 

Dentre as edificações concluídas ou em fase de construção estão os CADs 1, 2 e 31, as 
expansões da Escola de Belas Artes, do Icex, do Departamento de Química, da Facul-
dade de Educação, da Escola de Música, além do Restaurante Setorial I, do Centro de 
Transferência de Tecnologia (CT&T) e Laboratórios Especiais do Instituto de Ciências 
Agrárias, entre as reformas de menor porte.

Dentre as diretrizes estabelecidas para expansão do REUNI estão a criação de 
espaços de uso compartilhado, como estratégia de ampliação e crescimento através 
da otimização de uso da capacidade instalada, incentivada pela especialização desses 
espaços de uso disponíveis na UFMG.

Com a conclusão dos CADs e a construção dos maiores anexos encaminhada, a 
UFMG inicia agora uma etapa de consolidação do seu crescimento na graduação, atra-
vés da operação da estrutura planejada, iniciando assim uma etapa caracterizada pela 
modernização e crescimento das instalações de apoio às atividades, com vistas a me-

1. CAD 1 - Centro de Atividades Didáticas das Ciências Naturais; CAD 2 - Centro de Atividades Didáticas das Ciências Humanas; 
CAD 3 - Centro de Atividades Didáticas das Ciências Exatas.
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lhoria nas ofertas de serviço, adequação da infraestrutura existente às normas de se-
gurança, acessibilidade e sustentabilidade. As políticas públicas para os próximos anos 
apontam para o crescimento das atividades de intercâmbio cultural e crescimento da 
pesquisa, com vistas a Internacionalização e Inovação Tecnológica.

reformas e ampliações a serem implantadas

reforma da escola de ciência da informação - eci
A reforma da ECI é composta por diversas intervenções no atual edifício e da adi-

ção de duas prumadas estruturadas para a instalação de dois sistemas de elevadores. As 
intervenções são para prover gabinetes para os novos docentes vinculados ao REUNI e 
instalações de administração acadêmica para os novos cursos.

reforma da faculdade de letras - fale
A reforma da FALE é composta por intervenções no atual edifício e da adição de uma 

prumada para a instalação de sistema completo de elevador. Haverá também a instalação 
de passarelas metálicas, favorecendo a acessibilidade, e viabilizando a passagem em nível 
entre o segundo pavimento da FALE e o CAD 2. Há, ainda, uma passarela metálica 
interligando o quarto pavimento da expansão da biblioteca. As áreas reformadas serão 
para abrigar gabinetes, instalações administrativas e expansão da biblioteca. 

reforma da faculdade de filosofia e ciências humanas - fafich
A reforma é composta por intervenções no atual edifício da FAFICH, com acréscimo 

do pavimento térreo do prédio, reformas e requalificação de todos os pavimentos (para 
abrigar gabinetes de professores e instalações administrativas) e reforma das três 
prumadas de banheiros, ampliando-os e tornando-os acessíveis. 

campus pampulha

fale

fafich

eci
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reforma e ampliação do Instituto de geociências
A reforma e ampliação do Instituto de Geociências – IGC visa atender a diversas de-

mandas. Com a adesão do IGC ao REUNI estão previstos a abertura de novo curso, o 
aumento do número de vagas ofertadas, a contratação de novos professores e de novos 
funcionários, tornando a sua ampliação física necessária. 

Para a ampliação da área, propõe-se um novo edifício na porção posterior do 
anexo I do Instituto de Geociências no quarteirão VI do Campus Pampulha, onde 
hoje abriga-se um estacionamento, de forma a manter o alinhamento com o edifício 
existente e facilitar desta forma, as conexões entre as edificações. 

A volumetria é constituída por dois blocos, ambos com seis pavimentos. O primeiro 
bloco destinado a abrigar os programas de ensino: salas de aula, laboratórios, bibliotecas 
e gabinetes. O segundo bloco destinado a abrigar os banheiros, cômodos técnicos, 
escadas e elevadores.

O primeiro pavimento foi concebido aos modos de um pilotis, de forma a liberar 
a ocupação do térreo para o estacionamento de automóveis. Desta maneira, o acesso 
ao novo edifício se dá por passarelas conectadas aos segundo e terceiro pavimento do 
anexo I, garantindo também controle dos usuários sem a criação de nova portaria. Esta 
estratégia também permite a saída da rota de fuga de incêndio da edificação  em cota 
elevada pelo segundo pavimento, através do platô entre o talude do estacionamento e o 
talude da Rua Professor Edmundo Lins.

O segundo pavimento do novo edifício é ocupado pela biblioteca e área de estudos. 
O terceiro por parte do acervo da biblioteca e laboratórios. O quarto por salas de aula 
e por fim quinto e sextos pavimentos por gabinetes para professores.

1. Ampliação do IGC.
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reforma e ampliação do institudo de ciências biológicas
Trabalho desenvolvido sob a coordenação da Professora Maria Lúcia Malard

O Instituto de Ciências Biológicas da UFMG foi construído no início dos anos de 
1970 e desde então não passou por uma intervenção geral de suas instalações físicas, 
embora tenha sofrido diversas intervenções pontuais. 

Em 2010 a requalificação ambiental e tecnológica do ICB foi contemplada, e desde 
então tem se trabalhado em um plano de intervenções para o Instituto. O plano de 
reformas e intervenções tem sido elaborado em conjunto com a comunidade, cuja 
logística de intervenções é desenvolvida a partir do princípio de que as atividades 
do Instituto possam continuar durante as obras, causando o mínimo possível de 
transtornos, uma vez que as atividades de pesquisa, pós-graduação e graduação 
precisam ser integralmente preservadas. 

Como parte da estratégia de intervenção está a reforma dos blocos G e H, desocupados 
em função da construção dos CADs. A reestruturação dos blocos “G” e “H” tem o objetivo 
de implantar dez Laboratórios Compartilhados de Pesquisa – LCP, interligados dois a dois, 
com dupla função: (a) num primeiro momento esses LCP abrigarão, temporariamente, os 
laboratórios de pesquisa dos diversos departamentos do ICB que necessitam de amplas 
melhorias em suas instalações (laboratórios estação); (b) num segundo momento os LCP 
abrigarão grupos interdepartamentais de pesquisa, em apoio à interdisciplinaridade e à 
inovação. Os blocos “G” e “H” situam-se no centro da composição modular que forma o 
ICB, conforme indicado no mapa chave da figura 3. 

3. Mapa chave geral do Instituto de Ciências Biológicas.2. Mapa chave dos blocos G e H.

campus pampulha

Concomitantemente a reforma dos blocos G e H está sendo projetada a primeira 
etapa de intervenções, aprovadas pela congregação, e com vistas a reorganizar a distri-
buição das atividades, requalificar e ampliar espaços de uso comum, com o objetivo de 
ganhos de espaço nas áreas departamentais. As intervenções aprovadas, que compõem 
a primeira etapa de obras estão indicadas na tabela seguinte.



14 Requalificação e Expansão da Infraestrutura

Também fazem parte da estratégia de reestruturação do Instituto à construção do 
bloco de aulas práticas, que concentra a maior parte das aulas práticas de graduação, 
e são importantes na reorganização das atividades e na estratégia de desocupação e 
especialização das atividades instaladas no prédio original.

reforma dos auditórios e ampliação das salas de seminário
O ICB conta com quatro auditórios instalados no pilotis, cada qual nos quadrantes 

centrais que são conformados pela disposição dos blocos funcionais. Tais auditórios, 
instalados desde a construção do edifício, apresenta necessidade de reformas devido 
ao seu estado de conservação. 

Em observância às necessidades de salas para abrigar seminários, aulas de pós-
-graduação, apresentação de teses e qualificações, decidiu-se adaptar o uso de alguns 
auditórios para salas de seminários, obtendo assim salas multifuncionais e multiusuá-
rios. As salas de seminários projetadas possuem capacidade para 68 alunos, com infra-
estrutura de sanitários e copa, obtidos a partir da subdivisão dos auditórios existentes. 

O auditório existente será divido em duas salas através de uma divisória articulável, 
que permitiria a união das salas duas a duas conformando uma arena com capacidade 
total de 136 alunos. Optou-se também por manter o auditório 1 com sua conformação 
original, contemplando-o com a reforma completa e sua reforma ambiental.

intervenções área/m²

Reforma do Auditório 1 1.210

3.630

740

1.455

2.906

1.090

2.025

1.450

1.450

740

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Reforma dos Auditórios 2, 3 e 4: novas salas de seminário

Reforma do bloco K2 - nova diretoria

Reforma M1e J1: salas de aulas práticas do Departamento de
                               Morfologia e Salas de Anatomia

Reforma dos blocos M2, J2, P2 e F2: novo biotério

Reforma dos blocos A1 e E1: diretório acadêmico

Reforma dos pilotis G1, H1 e K1

Reforma do blocos K3 e K4: laboratórios de pesquisa¹

Reforma do blocos J3 e J4: laboratórios de pesquisa¹

Reforma da biblioteca - bloco G4

tabela 1. Quadro de intervenções.
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5. Foto da situação atual do Auditório 1.4. Localização dos auditórios, em destaque Auditório 1.

6. Esquema em planta da articulação interna das novas salas de seminários (auditórios 2, 3 e 4).

7. Vista da nova conexão coberta entre salas de seminários e pilotis.

campus pampulha
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reformas do bloco k2 – novas diretoria e adminstração
A atual área administrativa do Instituto funciona no Bloco M1. Dentro da 

programação do Plano Global de Reformas, este bloco deverá ser desocupado para 
ceder áreas destinadas às salas das Anatomias. Em função da articulação espacial 
proposta, decidiu-se por projetar a nova sede para a administração e diretoria do ICB 
no bloco K2, que poderá ocupar um espaço centralizado dentro da estrutura física 
dos blocos. A opção pelo local levou em consideração também a prevista desocupação 
do K2 com a transferência das atividades das aulas práticas para o novo edifício a ser 
construído próximo ao atual bloco A.

reforma do pilotis g1 h1 k1 e jardins centrais
A reforma prevista para as áreas do pilotis (sob os blocos G, H e K e jardins) está 

relacionada à melhoria geral das condições ambientais, ampliação de espaços, melhoria 
da acessibilidade e criação de novas áreas úteis do ICB. Está previsto a troca e ou instalação 
do sistema de esquadrias (onde houver), revestimentos de piso e teto e nova iluminação.

O ICB já tornou consenso que o pilotis seja reformado e tenha nova destinação de uso 
(K1), cujo programa aprovado na congregação esta a construção de duas novas salas de 
seminário e a transferência do CAPI, cuja localização no andar térreo é mais apropriada 
em função de limitações técnicas.

Estão previstas para esses locais a manutenção das espécies arbóreas, implantação 
de novas espécies de forração, novos pisos de travessias e novos bancos.

A seguir apresenta-se a imagem da posição relativa, dentro do conjunto do ICB, dos 
jardins que serão objeto de reforma paisagística.

8. Esquema de localização dos jardins centrais de intervenção paisagística.
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reformas dos blcos a1 e1 – diretórios acadêmicos
As reformas para o diretório acadêmico localizado no bloco A1, ainda em discussão, 

chamado também de “DA de Vidro”, estão relacionadas à melhoria das condições 
ambientais e de instalações. Previsão de troca do sistema de esquadrias, revestimentos 
de piso e teto, nova iluminação e pontos de rede, reorganização especial com ampliação 
da área interna. Outro importante aspecto considerado para a proposta arquitetônica 
deve-se a interface com o novo bloco de aulas práticas, considerando-se novos níveis e 
fluxos de acesso nessa região.

As reformas para o diretório acadêmico localizado em meio bloco E1 ainda estão 
em discussão, e devem contemplar ações relacionadas prioritariamente à melhorias das 
condições ambientais. Previsão de troca do sistema de esquadrias, revestimentos de 
piso e teto, nova iluminação e pontos de rede, reorganização espacial com ampliação 
da área interna. Para a proposta arquitetônica é considerado itens como: localização 
próxima à subestação (proporcionando segurança para os alunos), fluxos de acesso e 
travessia, potencialidade de interligação com jardins do entorno (interno e externo ao 
ICB) e a ambiência interna inerente ao tipo de uso.

10. Estudo volumétrico da área interna no DA de vidro.

9. Estudo volumétrico
a partir da área externa 

do DA do bloco E1.

campus pampulha
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reformas dos blocos m1 j1 - novas salas de anatomias
Os Blocos M1 e J1 estão situados no pilotis do ICB, em sua extremidade oeste. Por 

estarem situados em uma das extremidades do ICB o entorno desses blocos é caracterizado 
pela presença de uma área de jardim adjacente aos blocos.

O Bloco M1 abriga atualmente usos diversificados, como a Diretoria do ICB, 
laboratórios de informática, seção pessoal, secretaria de pós-graduação em neurociência, 
secretaria geral, serviços gerais e núcleo de pós-graduação. O Bloco J1, por sua vez,  
possui uma pequena área de sua projeção edificada, sendo apenas ocupado em sua 
área central pelo setor de serviços gerais, uma pequena secretaria e um cômodo que 
abriga um caixa eletrônico. Essas ocupações serão transferidas para outras áreas de 
acordo com o planejamento da Reforma Global para darem lugar às novas salas das 
Anatomias Humanas, pertencentes ao Departamento de Morfologia do Instituto.

O programa arquitetônico para ocupação dos Blocos M1 J1, pode ser resumido assim:

As novas salas de aulas do Departamento de Morfologia contarão com sistemas de 
exaustão, novos equipamentos e mobiliários, cubas formolizadas em inox para guarda 
de peças anatômicas, ambientes com acabamentos de padrão laboratorial adequados 
ao tipo de uso.

nome da salabl

m1

J1

área/m² comentário

Sala Anatomia Humana “A” 129

110

172

103

103

103

21

15

84 alunos

60 alunos

60 alunos

Cubas formol

84 alunos

84 alunos

Reservas em formol

Portas de trabalho

Sala Anatomia Humana “B”

Sala Anatomia Humana “C”

Sala Técnica Anatomia Humana

Sala Neuroanatomia “A”

Sala Neuroanatomia “B”

Sala de Reserva da Neuroanatomia

Sala dos técnicos (escritório)

tabela 2. Quadro de áreas dos blocos M1 e J1.
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reformas blocos m2, j2, p2 - biotério de experimentação
A proposta para um Biotério de Experimentação do ICB está feita a partir da 

demanda apresentada pelos professores do Instituto que pleiteava criação de espaços 
adequados ao desenvolvimento de pesquisas relacionadas à experimentação animal 
(ratos e camundongos). Para tanto foi desenvolvida a proposta arquitetônica que busca 
proporcionar espaços com certo nível de flexibilidade de uso, nos quais poderão ser 
desenvolvidas atividades mais seguras através das boas práticas (como paramentação 
adequada e controle de acesso). A proposta arquitetônica, como concebida, poderá 
atingir excelentes níveis de biossegurança, ficando a cargo da gestão e dos cuidados 
dos usuários que os mais altos níveis de biossegurança sejam atingidos.

Programa arquitetônico básico: sala de espera e recepção, sala de administração, sala 
de gaiolas, quarentena, animais, depósito de lixo e expurgo, sala de convívio e sanitários, 
salas de depósitos, ração e maravalha, sala de paramentação sistêmica (cabines de troca 
de roupas e vestiários), sala de lavagem e esterilização, sala de cirurgia animal, salas 
(ratos, camundongos) de animais isolados em racks, sala de recebimento de animais 
limpos, circulações limpas e sujas (isoladas), área para maquinários (compressores e 
ar-condicionado). 

11. Articulação em planta das novas salas de aulas da Anatomia e Neuroanatomia.

campus pampulha



20 Requalificação e Expansão da Infraestrutura

reformas do bloco g4 – biblioteca
A reforma prevê a renovação dos espaços internos, com a troca dos revestimentos inter-

nos (piso, teto e paredes), reformulação completa do layout interno, instalação de pontos 
de pesquisa e consultas, salas de reuniões e estudos. O objetivo é a readequação completa, 
ambiental e infraestrutural, do espaço para abrigar o programa sugerido pelo Instituto.

nome da sala

total

bl

g4

área/ m²
preliminar comentário

Recepção e guarda de materiais 20

170

30

65

100

55

440

Acesso

Computadores

Acesso restrito

Salas restritas

Ambiente isolado

Reforma

Estudo, leitura e consulta

Serviços técnicos e copa

Estudos em grupos e reuniões

Acervo e estudos individuais

Sanitários (internos e externos)

12. Esquema de articulação interna do Biotério Central. 
     Acesso principal através do Bloco P2 (acesso térreo).

tabela 3. Quadro de áreas da Biblioteca.
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13. Local de implantação do novo elevador de cargas no Bloco E.

implantação do novo elevador de cargas – bloco e
A demanda por um elevador exclusivo de cargas para o ICB já é apresentada há alguns 

anos. O elevador deverá suprir duas demandas básicas, sendo: 
I. facilitar o trânsito de materiais e equipamentos especiais 
       entre laboratórios de pavimentos diferentes; 

II. facilitar o recebimento de cargas proveniente de compras
      ou recebimentos externos ao ICB.

Dessa forma, optou-se por implantar o elevador no bloco E, pois era o único bloco 
que reunia na integralidade os seguintes aspectos, considerados tecnicamente relevantes: 

I. acesso direto a todos os pavimentos 
      (do térreo ao quarto pavimento) através de varanda;

II. acesso direto de circulação horizontal em todos os andares (corredores);
III. próximo ao acesso de carga e descarga que comunica 

       com a via de serviço lateral ao Instituto;
IV. não interfere com nenhuma rede instalada subterrânea 

       (que conflitaria com fundação para sua implantação);
V. não interfere outra edificação vizinha construída ou projetada
       (caso do bloco de aulas práticas em relação ao Bloco A).

bloco de aulas práticas
“O anexo de aulas práticas do Instituto de Ciências Biológicas é uma edificação 

destinada a atividades práticas de ensino”. Será implantado no quarteirão VII do 
Campus Pampulha da UFMG, na área contígua ao edifício do ICB, com acessos de 
pedestres pela Rua Professor Baeta Viana e também por passarelas que conectarão os 
segundos e terceiros pavimentos do anexo ao ICB.

campus pampulha
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O projeto tem como premissa atender as principais demandas de infraestrutura 
física, funcional e de segurança para os integrantes do corpo discente e docente prin-
cipalmente às resultantes da ampliação das vagas da UFMG oriundas do Programa de 
Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), 
propiciando aos usuários instalações adequadas e modernas. 

A edificação terá área bruta construída de 4.735,79 m², distribuídos em 5 pavimentos 
e reservatório pluvial subterrâneo, sendo o edifício subdividido em 2 blocos, o primeiro, 
lindeiro a via interna ao quarteirão VII, destinado ao desenvolvimento das atividades 
laboratoriais (2º ao 5º pavimento) e aos apoios técnicos necessários à realização das 
aulas práticas (1ºpavimento), e o segundo, mais interno ao terreno, destinado às ativi-
dades de apoio (banheiros e DML), áreas técnicas e circulação vertical.

bloco de aulas práticas

Área útil - laboratórios 3.856,00 m²

466,00 m²

4.735,79 m²

8.793,00 m²

Áreas à construir - apoios

Área bruta total

Áreas externas / urbanização

tabela 4. Quadro de áreas.

14. Vista do Bloco de Aulas Práticas.







Novas edificações e requalificações diversas, com 
vistas à atualização tecnológica das edificações e 
consolidação da internacionalização, da inovação 
e da transferência de tecnologia.

novas edificações
e requalificações
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plano de ocupação e expansão do quarteirão x: 
centro de referência em baixa emissão de carbono

O Quarteirão X do Campus Pampulha destina-se à implantação de infraestruturas 
laboratoriais integrando o complexo da Escola de Engenharia, em complementação às 
instalações ali existentes.

Sua concepção arquitetônica objetiva responder à necessidade por alto desempenho 
ambiental das edificações, nos diversos aspectos relacionados à sustentabilidade, refor-
çando a vocação do complexo como Centro de Referência em Baixa Emissão de Carbono.

O Sistema Ambiental proposto apresenta um conjunto de pavilhões com até 6 
pavimentos, com suas fachadas mais extensas voltadas para as orientações norte e sul, 
como determina o Regulamento de Uso e Ocupação do Solo do Campus Pampulha. 
Estes pavilhões se implantam sobre a topografia existente com o mínimo de intervenção, 
minimizando impactos decorrentes de movimentação de terra, reduzindo o trabalho 
de contenções, acelerando e reduzindo custos de implantação.

A fim de melhorar o desempenho ambiental dos espaços e reduzir a necessidade 
de climatização artificial, prevê-se a concentração das atividades de permanência na 
fachada sul, deixando as circulações na face norte, a funcionar como um intervalo ava-
randado para climatização ao permitir inclusive a ventilação cruzada. 

Aos pavilhões de construção racionalizada se conectam núcleos infraestruturais 
que organizam circulações verticais, sanitários e salas técnicas, de modo a concentrar 
e distribuir as instalações por pavimento. Completam o sistema passarelas leves 
que conectarão os blocos, reservatórios industrializados para água de reuso, e uma 
pequena edificação de recepção, acolhimento e controle geral do monitoramento do 
desempenho ambiental do conjunto de edificações e equipamentos do Quarteirão.

A implantação geral do Quarteirão X se organiza ao redor de um bambuzal exis-
tente, de modo a reservar as áreas menos visíveis e mais isoladas em relação às demais 
edificações, existentes e projetadas, para as bacias e tanques vinculados às atividades do 
DESA, guardando para as edificações maior continuidade em relação às edificações já 
construídas na porção sudoeste do quarteirão, onde se encontra o Laboratório do Túnel 
de Vento. Junto à rua, acessos para estacionamentos de veículos se organizam, aprovei-
tando faixas de afastamento obrigatório, que deverão ser fartamente arborizados para 
ampliar o conforto térmico dessas áreas e sombrear as fachadas oeste das edificações. 
Na face oposta, junto ao cinturão verde de 30 metros, definido com área não edificável 
pelo Regulamento de Uso e Ocupação do Solo do Campus Pampulha, localiza-se uma 
via de acesso para serviço e carga e descarga, com acessos específicos a cada bloco, de 
modo a reduzir os impactos de circulação de veículos de carga no interior do Campus. 

Por último, mas não menos importante, uma edificação de pequeno porte concen-
tra o acesso principal, acolhimento de público, café/lanchonete e central de controle 
e monitoramento do quarteirão. Essa edificação se implanta em frente ao bambuzal, 
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aproveitando de seu potencial paisagístico, e integra-se à arborização existente através 
de uma ampla varanda que se localiza no eixo de entrada, que por sua vez dá continui-
dade ao eixo visual da Rua Samuel Caetano Jr, principal acesso ao conjunto desde as 
demais Unidades do Campus.

novas edificações e requalificações

3. Vista do edifício típico de laboratórios.

2. Vista geral - Av. Perimetral Sul.

1. Vista geral - acesso interno ao Campus.
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laboratório/galpão de resíduos
O Galpão de Resíduos da Escola de Engenharia destinado a abrigar os Laboratórios 

de Resíduos Orgânicos e o Laboratório de Resíduos de Construção será construído no 
Quarteirão X do Campus Pampulha da UFMG. É a primeira edificação concebida para 
integrar o Centro de Referência em Baixa Emissão de Carbono.

O galpão é dividido em três porções. A oeste, aliado aos containers e ocupando meio 
módulo do galpão, localiza-se o laboratório de resíduos orgânicos. A leste, ocupando 
um módulo e meio do galpão, o laboratório de resíduos de construção. No centro, 
construído em alvenaria estrutural de blocos de concreto esta o núcleo de infraestru-
tura, que abriga em seu pavimento térreo, separado por sexo, as instalações sanitárias 
adaptadas para uso de portadores de necessidades especiais e vestiários com chuveiro e 
escaninhos; copa para funcionários, depósito de material de limpeza e cômodo de lógi-
ca; em seu mezanino uma área para recepção de alunos que vêm visitar os laboratórios 
e o escritório do laboratório de resíduos de construção.

Passarelas de conexo 462,38

255,20

---

6.305,52

Galpão de resíduos

Área de testes e pesquisas a céu aberto

área total

construção área/m²

Área útil laboratórios 482,24

6.462,77

5.899,64

2.743,29

Edifício 1

Edifício 2

Edifício 3

tabela 1. Quadro de áreas QX .

4. Vista do galpão.
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lip/cemucasi
O laboratório LIP/CEMUCASI compõe o primeiro grupo de laboratórios, com 

recurso aprovado, que comporão o conjunto de edifícios planejados para o Quarteirão 
X, já comtemplados por recursos do CTINFRA. Juntos eles comporão o bloco do 
Centro de monitoramento e controle de energia, além do primeiro módulo do bloco 1. 

centro de pesquisa translacional de saúde

A localização do Centro de Pesquisa Translacional de Saúde em um local de fron-
teira, no Quarteirão IX do Campus Pampulha, com a possibilidade de acesso facilitado 
pela proximidade com a portaria da Av. Abrahão Caran, e a interface tanto com o 
Centro de Transferência e Inovação Tecnológica e a Unidade Administrativa II, onde 
funciona a Fundep, é estratégica e reforça seu caráter de equipamento de uso compar-
tilhado, não vinculado a unidades acadêmicas.

Dada a baixa ocupação permitida pelo zoneamento da área proposta —0,3 vezes 
a área da Zona de Reserva Técnica Passível de Ocupação— propõe-se uma ocupação 
compacta, com 11.095,06 m². Próxima à rua, em área de vegetação de menor porte do 
que a predominante na maior parte da encosta, viabiliza uma concentração da ocupa-
ção na implantação inicial e em eventual ampliação.

A volumetria limita-se a 4 pavimentos, sendo 3 pavimentos típicos, com labora-
tórios, e um pavimento térreo, aos modos de um pilotis, que concentra os espaços de 
apoio de uso compartilhado. Esse primeiro pavimento, de menor área, permite o esca-
lonamento da implantação, reduzindo cortes, aterros e contenções.

5. Vista da rua - Centro de Pesquisa Translacional. 
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ampliação da fae – centro de formação de professores

O anexo D da Faculdade de Educação tem sua localização definida em função da 
pouca disponibilidade de terrenos com possibilidade de ocupação pela Unidade nas 
áreas definidas pelo Plano Diretor da UFMG. 

Sendo assim, optou-se pela elaboração de uma proposta que utilizasse o terreno 
já ocupado pela Unidade, com maior verticalização, buscando-se maior utilização do 
potencial  construtivo do quarteirão. 

A proposta é pautada no desmonte da estrutura de parte da edificação mais antiga, 
que possui apenas 1(um)  pavimento, erguendo-se no local uma nova edificação. A demo-
lição parcial garante a continuidade do funcionamento das atividades da FAE na edifica-
ção existente, viabilizando-se assim a nova construção, resguardando-se a possibilidade 
de ampliação futura da nova edificação, com o desmonte completo do edifício antigo.

6. Vista de acesso - Centro de Pesquisa Translacional.

7. Vista geral, com a nova edificação proposta ao fundo.
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edifício anexo para departamento de química do icex (bloco b)

A proposta é composta de dois blocos com quatro pavimentos destinados ao uso 
da Unidade, ocupados por laboratórios e espaços diversos de apoio, além de um meio 
pilotis, de uso comum. A concepção prevê a possibilidade da execução por etapas, sen-
do que o bloco 1, com 39 laboratórios, está em etapa de execução de obras. O bloco 2 
conecta-se ao prédio com o prédio existente,  possui 31 laboratórios. 

A concepção geral dos edifícios parte da ideia da articulação modular entre os es-
paços. Foi desenvolvido para a proposta um módulo com 5,12 m de largura para abri-
gar cada laboratório, com leiaute básico pré-definido e potencial de integração com os 
espaços contíguos. Cada um desses módulos abriga também a infraestrutura de apoio 
para o espaço principal, composta por salas para equipamentos, circulação coletiva e 
shafts para passagem das tubulações de exaustão de bancadas e capelas. A cobertura 
também ficou organizada dentro da concepção modular, abrigando os equipamentos 
de exaustão dos laboratórios daquele módulo. 

Os laboratórios têm pé-direito livre de 3,90 m, suficiente para garantir a instalação dos 
dutos e tubulações do entreforro e preservar o conforto dos usuários. A proposta é que 
a capacidade máxima do laboratório seja atingida com três bancadas duplas de 2,4 m de 
comprimento para quatro pesquisadores cada, duas capelas, uma bancada de apoio com 
4,5 m e armários comuns embutidos sob o peitoril das esquadrias. Estão previstos para 
todas as bancadas e capelas sistema de exaustão de gases, com possibilidade de implan-
tação conforme necessidade ou disponibilidade de recursos. A opção foi por garantir a 
instalação potencial e consequentemente permitir a modernização constante do edifício. 

8. Vista aérea da implantação do novo anexo da Química.
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Os laboratórios apresentam 2 saídas para garantir a segurança dos usuários em caso 
de acidentes. A primeira se articula com a circulação principal, e serve para o uso diário 
do edifício. A segunda se abre para uma passarela de circulação, externa ao conjunto, 
onde também se situam as instalações de abastecimento de gases. Tal solução permite 
maior segurança em caso de eventual vazamento de gases, além de facilitar ampliação nas 
instalações. A passarela acaba servindo também como elemento de proteção para o sol 
no caso da fachada norte, substituindo ou reduzindo a utilização de brises de alumínio.

9. Segunda vista aérea da implantação do novo Anexo da Química.

10. Vista da conexão entre os Blocos A e B.
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biblioteca central – ciências humanas e artes

A proposta para uma nova biblioteca central destinada às Ciências Humanas procura 
uma localização com grande proximidade em relação às Unidades a que pretende 
atender, no mesmo quarteirão do complexo FALE-FAFICH-ECI e FACE, em frente 
à futura Faculdade de Direito, e próxima à Escola de Belas Artes, Escola de Música, 
Faculdade de Educação e ao terreno destinado à Escola de Arquitetura.

Concebida como um equipamento coletivo de uso público e compartilhado, a bi-
blioteca se estende linearmente na porção de terreno frontal à Faculdade de Letras e ao 
CAD 2, propiciando uma integração direta com estes edifícios. 

A organização longitudinal, além de responder aos requisitos técnicos de organi-
zação dos acervos, permite reconfigurar à leitura do conjunto edificado da quadra, 
proporcionando-lhe uma frontalidade que repercute a organização proposta para o 
lado oposto da avenida, em que se prevê a implantação da Faculdade de Direito. Seu 
partido reforça a linearidade da quadra e contribui para ampliar a vocação de Boule-
vard da Av. Reitor Mendes Pimentel.

A implantação proposta articula os diferentes níveis existentes no lugar: da calçada da 
Avenida, mais baixa, conectada com o pilotis inferior que abriga atividades de apoio 
—café, livraria, instalações sanitárias e carga e descarga; da portaria de acesso a FALE, 
em que se localiza a entrada da biblioteca; do CAD-CH, mais alto, que se conectam 
com a entrada e com o pilotis através de uma sequência de rampas, escadas, arquiban-
cadas e recintos que favorecem a qualificação dos intervalos entre os edifícios como 
espaços de permanência.

11. Implantação da Biblioteca.

biblioteca
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O atual percurso de acesso à Faculdade de Letras se constitui também no principal 
acesso à Biblioteca, que se projeta por sobre o passeio existente configurando um espaço 
sombreado e protegido de chuva. Configura-se assim uma transição de acesso tanto 
para a biblioteca como para a FALE, reforçando o caráter urbano que orienta a orga-
nização espacial do complexo FALE-FAFICH-ECI.  A entrada principal da biblioteca, 
lateral e voltada para o intervalo resultante entre ela e a FALE, reforça a apropriação 
dessa área com extensão natural das edificações, bem como promove maior continui-
dade com a praça frontal ao CAD-CH. Essa estratégia evita a caracterização de uma 
relação frente-fundos, ampliando a qualificação dos intervalos e potencializando a 
conexão entre as edificações da quadra.

centro clínico de fisioterapia da eeffto

A 8° Conferência Nacional de Saúde realizada em 1986, possibilitou uma reflexão 
profunda sobre a política sanitária vigente. Um dos grandes avanços deste encontro 
foi estender à assistência à saúde a toda população brasileira e a criação do sistema 
único de saúde (SUS) sob a responsabilidade de um só Ministério, com destaque para 
o entendimento da saúde como direito do cidadão e dever do Estado. Para integrar as 
propostas do SUS a Fisioterapia, como campo de conhecimento e prática, deve formar 
profissionais que sejam capazes de lidar com promoção de saúde e prevenção de doenças, 
além da assistência curativa e reabilitadora. 

Existe, portanto a necessidade de se contemplar no processo de formação deste pro-
fissional as novas propostas de enfrentamentos das questões de saúde colocadas na 
atualidade. Somado a isto, evidencia-se o estrangulamento de setor privado de saúde, 
às crescentes necessidades da população, que muitas vezes tem o setor público como a 
única alternativa de assistência para os usuários e de inserção no mercado de trabalho 
para os profissionais de saúde. 

O projeto para o Centro Clínico de Fisioterapia 
se fundamenta nas seguintes premissas:

I. a definição de localização estratégica que permita acesso independente em relação 
à estrutura viária do Campus, viabilizando, por um lado, seu funcionamento 
independente; minimizando, por outro lado, os impactos de circulação de público 
externo no interior do Campus Pampulha. 

II. o atendimento ao programa de necessidades compatibilizando-o com o Plano 
Diretor do Campus Pampulha da UFMG. Para isso, as diversas atividades pre-
vistas se organizam em um pavilhão modulado, com orientação norte-sul e 
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4 pavimentos. Essa organização propicia uma melhor qualidade ambiental para 
os espaços de trabalho e atendimento ao público, reduz custos de manutenção, 
favorece a climatização natural e apresenta grande flexibilidade, o que permite a 
transformação do uso dos espaços internos com grande facilidade. 

12. Implantação do Centro Clínico de Fisioterapia.
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13. Vista 1 - Centro Clínico de Fisioterapia.

14. Vista 2- Centro Clínico de Fisioterapia.
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plano de ocupação e reformas do icex 

Com a construção do CAD 3, Anexo U do ICEx e do Bloco A do Departamento de 
Química, há necessidade de reorganização dos espaços remanescentes do Instituto, 
que serão redistribuídos e reformados. 

plano de ocupação 
e reformas do departamento de química do icex

Para o Departamento de Química, as adequações planejadas visam à reorganização 
das atividades e adequação das atividades instaladas no edifício antigo à condição 
tecnológica e de segurança que a edificação possui. Sendo assim pretende-se priorizar 
a instalação de atividades de caráter teórico e administrativo na edificação mais antiga, 
priorizando a instalação dos laboratórios nas edificações mais novas e modernas.

15. Exemplo - Planta setorização do ICEx.

16. Vista dos Blocos A e B do Departamento de Química.
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faculdade de direito

O novo edifício da Faculdade de Direito será implantado na quadra IV do Campus 
Pampulha, na Avenida Reitor Mendes Pimentel. A nordeste, o terreno é vizinho à área 
das Artes; a noroeste, a área é delimitada por uma galeria de drenagem existente, além 
da qual se prevê a implantação do estacionamento, com aproximadamente 400 vagas, 
que se localizará portanto entre a Faculdade de Direito e a Escola de Música; por últi-
mo, a sudoeste o terreno é delimitado por uma área verde, que apresenta uma pequena 
mata e o bosque central destinado a área de preservação permanente.

A solução plástica e espacial da futura Faculdade de Direito da UFMG decorre 
diretamente das soluções construtivas adotadas. A estrutura em concreto armado com 
modulação de 7,80 m organiza os pavilhões, expressando nas suas fachadas longitudi-
nais voltadas para os pátios e jardins a ordem modular rigorosa, reforçada pelas lajes 
de proteção solar que se projetam além do plano das fachadas em todos os pavimentos. 
Em oposição a essa estrutura principal, mais pesada, as passarelas de ligação entre 
blocos foram projetadas em estrutura metálica, com leves apoios intermediários que 
ampliam a esbeltez do conjunto. Seu fechamento em tela assegura a tais espaços uma 
ambientação avarandada que amplia seu caráter de passagem e promove grande inte-
gração física com os jardins. 

17. Implantação da Faculdade de Direito.

afastamento frontal
30 metros

afastamento lateral
60 metros

galeria de
água pluvial
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Para melhor controle das incidências críticas de sol, as fachadas são predominante-
mente fechadas, com aberturas estratégicas ora para ampliar a ventilação cruzada, ora 
para promover uma interação visual entre os pavimentos superiores e as áreas verdes 
do Boulevard ou do bosque.

No embasamento do edifício, dada a necessidade de elevação da cota de implan-
tação em decorrência da cota de inundação da área, o baldrame revestido em pedra 
equaciona a relação do edifício com o chão, com maior rusticidade e, portanto maior 
resistência ao desgaste de uso e de intemperismos.

19. Vista da entrada da Faculdade de Direito.

18. Vista geral superior da Faculdade de Direito.
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escola de arquitetura

O terreno destinado à Escola de Arquitetura localiza-se em área central do 
Campus Pampulha, no quarteirão III, na esquina das ruas Prof. Edmundo Lins e 
Fernando Melo Viana.

A Escola de Arquitetura tinha, antes da implantação dos cursos pelo REUNI, pouco 
mais de 450 alunos e 44 professores. Com a implantação completa do REUNI e o in-
gresso de todas as turmas dos cursos de Arquitetura e Urbanismo noite (10 turmas de 
30 alunos) e Design (nove turmas de 30 alunos), a população discente da Escola passará 
dos 1000 alunos. Ainda que distribuído em diferentes turnos, o aumento da população 
implicará significativa ampliação da demanda por espaço. Essa demanda se expressa em:

I. maior número de salas de aula, adequadas às especificidades de cada curso;
II. maior número de laboratórios didáticos e de pesquisa, que tendem a aumentar 

com a ampliação do corpo docente;
III. maior número de gabinetes, devido à ampliação do corpo docente;
IV. Ampliação de espaços para servidores técnico-administrativos, decorrente da 

ampliação do número de servidores na Unidade.

Após estudos e discussões, verificou-se que as atuais instalações não atendem às 
demandas da Unidade. Sendo assim, foi aprovada pela congregação a tranferência da 
Escola de Arquitetura para o Campus Pampulha. Os procedimentos que devem ser 
adotados para desenvolvimento do projeto, bem como o programa de necessidades 
estão sendo discutidos pela Unidade.

20. Vista aérea com o terreno da Escola de Arquitetura em cores, e indicações de
diversas Unidades nas proximidades. Fonte: Editado sobre imagem do Google Earth.







edificações administrativas
e de apoio

Demandas de edificações e infraestrutura de serviços 
administrativos e de apoio logístico às instancias acadêmicas, 
atendendo aos propósitos de excelência acadêmica, inclusão 
social e internacionalização da Universidade.

edificações 
administrativas
e de apoio
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centro de museus e espaços expositivos da ufmg

A construção de um Complexo de Museus da Universidade objetiva reunir em uma 
única área diversos espaços expositivos, a serem implantados em terreno contíguo à 
orla da Lagoa da Pampulha, com grande potencial de atratividade de público. 

O terreno para a implantação do Complexo tem 15.950 m², já guardados afastamen-
tos compatível com o uso público pretendido, de no mínimo 10 metros —maiores do 
que os afastamentos mínimos exigidos pela Legislação Municipal, e área para via de 
acesso ao CEU, CTE e Museus na divisa com o CEU, em continuidade à Av. Antônio 
Abrahão Caran.

Considerando por um lado à restrição altimetria imposta pela Legislação Municipal 
de 9 metros e por outro lado a especificidade de espaços expositivos em relação aos 
pés-direitos, entreforro para equipamentos e estrutura, prevê-se a implantação de edi-
ficação em 2 pavimentos, eventualmente escalonados conforme a variação topográfica 
verificada no terreno, com espaços de acolhimento e uso público voltados para a Lagoa 
da Pampulha, com o seguinte programa de necessidades, a ser desenvolvido após con-
sulta à comunidade:

•	 4 museus temáticos;
•	 Espaço para acolhimento de público, com sanitários, recepção, café, loja, livraria 

e auditório para 100 pessoas – integrado ao acolhimento, para pequenas reuniões 
e recepção de grupos;

•	 Administração; áreas técnicas, compartilhadas pelos 4 museus; estacionamento 
coberto. Áreas abertas, integradas à edificação com possibilidade de uso aberto 
ao público e/ou vinculadas ao programa interno dos museus.

O desenho do edifício é informado pela variação topográfica, que permite a co-
nexão direta entre todos os níveis edificados —inclusive a cobertura— e o terreno, 
acomodando o volume construído de modo a promover uma relação ambígua entre 
este e a paisagem. Para quem o observa desde a lagoa, o museu se apresentará como 
um artefato construído uma barra regular pousada sobre duas elevações topográficas, 
uma existente, outra criada, gerando uma sombra que define seu acesso principal; para 
quem chega desde a cota alta, o volume se dissimula na paisagem, promovendo uma 
intencional diluição de seus limites em relação ao chão. Ao promover a continuidade 
do chão, o teto da edificação se oferece como espaço público e expositivo, amplificando 
a relação com a paisagem da lagoa e o complexo vizinho Mineirão e Mineirinho.
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3. Vista do Centro de Museus.

2. Ocupação do Centro de Museus.

1. Vistas aérea geral da região, contextualizando o terreno dentre os principais equipamentos de grande porte 
do entorno imediato: o Estádio Mineirão, o Ginásio Mineirinho, o terreno que abrigará o futuro Centro de Artes 

de Performance da Universidade, a Lagoa da Pampulha.  Fonte: Editado sobre imagem do Google Earth.
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centro de artes e performances

A construção de um Centro de Artes de Performance no Campus da UFMG obje-
tiva atender à demanda de apresentação e produção artística da própria comunidade 
universitária, com também configurar um equipamento cultural de grande porte  
inexistente nas regiões norte e nordeste de Belo Horizonte. A área destinada à im-
plantação do Centro tem área total de 23.230,59 m², já guardados os afastamentos 
obrigatórios de 30 metros em relação às vias públicas conforme determinação do 
Plano Diretor da UFMG.

Localizado na confluência das Av. Abrahão Caran e Carlos Luz, o Centro de Artes 
de Performance propõe uma integração entre o território da Universidade e o seu 
entorno imediato, permitindo que o equipamento atenda tanto à comunidade univer-
sitária como à população em geral. O equipamento é composto por:

•	 Grande Teatro: capacidade para 1.500 pessoas, com palco italiano, plateia infe-
rior e balcão, elevador de orquestra;

•	 Pequeno Teatro: capacidade para 400 pessoas. Propõe um espaço com ampla fle-
xibilidade, conformando uma plateia italiana, mas dispensando a conformação 
permanente da boca de cena, a ser montada na cenografia de cada espetáculo; 

•	 Blackbox:  A caixa cênica experimental, denominada Blackbox, objetiva oferecer 
uma infraestrutura cênica menos determinada que permita montagens variadas 
que alterem as distinções usuais entre palco e plateia. Poderá ser também aberta no 
eixo da grande praça de chegada, voltada para a face sudeste, oposta à vizinhança 
do bairro, permitindo oferecer espetáculos para grande público ao ar livre;

•	 Circo: Espaço para treinamento e atividades circenses, previsto no nível da entrada 
inferior, voltado para o afastamento frontal à Av. Antônio Abrahão Caran;

•	 Espaço expositivo: Embora concebido como uma sala para exposições, dada à 
diversidade das produções de artes performáticas, poderá ser apropriada para 
pequenos espetáculos. 

Possui também espaços para ensaios de:

•	 Dança
•	 Teatro
•	 Sala de aquecimento
•	 Big band 
•	 Canto
•	 Música antiga

Além das áreas técnicas, tais como oficinas de reparo e manutenção, cenografia, etc.
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6. Vista interna do Centro de Artes e Performance.

5. Fachada principal do Centro de Artes e Performance.

4. Implantação do Centro de Artes e Performance.
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alojamento para atletas – cte

Alojamento, para apoio às atividades do CTE, destinado à hospedagem de atletas 
que estejam utilizando o Centro. Totalmente adaptado para atender os portadores de 
necessidades especiais, o alojamento possui estrutura de copa e espaços de convívio, e 
contam com 30 apartamentos individuais, 20 duplos, 20 triplos. 

O Edifício foi projetado em alvenaria estrutural, que atende aos requisitos do uso 
proposto, sendo organizado em blocos interligados por passarelas, cuja articulação 
permite a ampliação de mais um bloco, sem a necessidade de intervenção nos espaços 
de serviço e uso comum.

Cobertura 87,04

área/m²quartos
duplos

quartos
individuais

quartos
triplos

1º pavimento 1.348,56520

5160

5214

5016

000

1.217,08

1.161,95

1.140,39

2º pavimento

3º pavimento

4º pavimento

total 4.955,02202030

7. Localização Alojamento CTE.

tabela 1 .  Quadro de áreas.
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arquivo geral da ufmg

A proposta do Arquivo Geral da UFMG tem como premissa inicial abrigar todos 
os arquivos mortos da Unidade pertencentes à instituição, principalmente aos refe-
rentes a patrimônio, a Reitoria e ao Campus da Saúde adequando suas instalações 
para as demandas atuais de, capacitando a Unidade para manter e aperfeiçoar suas 
dinâmicas de arquivamento.

O edifício proposto fica no quarteirão cinco do Campus da UFMG, em área contí-
gua à Imprensa, próximo também, à Unidade administrativa II e ao atual Almoxarifado 
Central. A área aproximada do edifício é de 6300 m², distribuídos em 6 (seis) pavimentos. 

8. Perspectiva do alojamento CTE.

9. Implantação.
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10. Organização e potencial de ampliação.

11. Planta pavimento típico, demostrando a organização dos espaços.
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12. Acesso.

13. Vista superior.
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centro de pesquisas 
em linguagens e inovações tecnológicas - fale

A edificação da Faculdade de Letras foi construída em 1984, quando as perspectivas 
dos estudos linguísticos e literários apresentavam uma dimensão modesta se compa-
radas aos dias atuais. As atividades de pesquisa na Fale hoje, são operacionalizadas 
precariamente em salas de aula adaptadas.

O Centro de Pesquisas em Linguagens e Inovação Tecnológica é composto por se-
guintes módulos funcionais:

•	 Unidade de Interação e Performance;
•	 Conjunto Laboratorial de Pesquisas Empírico-Experimentais;
•	 Laboratório de Tratamento Arquivístico;
•	 Núcleos de Operação e Gerenciamento;
•	 Unidade de Integração e Convergência.

A construção do Anexo para abrigar o Centro de Pesquisa em Linguagens e Inovação 
Tecnológica oferecerá o espaço físico adequado para o desenvolvimento de pesquisas que 
já se destacam na área de Letras e Linguística. As novas dependências ampliarão a parti-
cipação da Faculdade de Letras da UFMG no avanço do conhecimento sobre linguagens.

O Anexo da Fale, de 1.413,00 m2, abriga seu programa de atividades em quatro 
andares, apresentando parcialmente o quinto pavimento que se resume no “pé-direito” 
duplo, necessário apenas na Sala de Interação e Performance. A concepção geral do 
edifício parte da ideia da articulação modular já existente no edifício existente, subdi-
vidindo seus vãos, propiciada pela estrutura em concreto armado, que repete o afasta-
mento entre os pilares e vigas de 5,40 m no sentido longitudinal e de 9,95 m no sentido 
transversal. O Anexo confirma a mesma orientação do edifício existente: NE — SO. 
As circulações dos quatro andares, que se desenvolvem no sentido NO, são protegi-
das por elementos vazados — cobogó, já que ensolaradas na parte da tarde. A melhor 
orientação, SE, de incidência menor de sol, comporta todos os espaços de permanência 
prolongada. Tais espaços recebem ainda as pequenas lajes horizontais em concreto ar-
mado para proteger contra o sol matinal.

O Anexo está implantado segundo a mesma orientação da edificação existente com 
a finalidade de preservar a unidade estética do conjunto, como também propiciar os 
acessos e as conexões necessárias sem causar transtornos. A implantação, portanto, 
respeita a topografia existente, as circulações externas e a vegetação. Apenas uma espé-
cie arbórea será transplantada.
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Área urbanização adjacentes 300,00

tipo de obra área/m²

Circulações 312,00

439,00

662,00

1.413,00

Áreas molhadas e salas comuns

Salas de pesquisas

Área construída

15. Vista do setor do Centro de Pesquisa em Linguagem e Inovações Tecnológicas.

14. Vista aérea do Centro de Pesquisa em Linguagem e Inovações Tecnológicas.

tabela 2 .  Quadro de áreas.
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16. Vista de outro setor do Centro de Pesquisa em Linguagem e inovações tecnológicas.







Requalificação ambiental com vistas à adequação às normas. 
Incluem-se nesse tópico as demandas de urbanização 
e requalificação ambiental dos Campi da UFMG.

requalificação 
ambiental e urbanização
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garagem para carros oficiais

A preservação dos veículos oficiais envolve basicamente questões relacionadas à 
manutenção, guarda protegida de intempéries e segurança contra roubos de qual-
quer espécie. Após diversas análises ao longo dos anos, verificou-se que os carros da 
Universidade vêm sofrendo acelerado processo de deterioração sendo que, um dos 
principais motivos é a falta de um local adequado, protegido e coberto para estacio-
namento dos mesmos.

O problema da segurança também existe e nem sempre cada Unidade está apta a 
guardar o seu veículo sem riscos de furtos e arrombamentos. Assim, é de praxe que as 
Unidades que não se sentem aptas a guardar o veículo oficial (sob sua responsabilidade) 
com segurança (na própria Unidade), utilizem os dois pátios de veículos do Ditra 
(Divisão de Transportes). Os referidos pátios são equipados com câmeras de segurança 
e são monitorados pela Divisão de Segurança Universitária. É importante ressaltar que 
estes pátios podem comportar mais da metade de toda a frota da Universidade, mas 
de forma extremamente precária. Não há cercamento e pavimentação adequadas. Os 
veículos ficam expostos às intempéries. Em um dos pátios existem apenas 30 vagas 
cobertas, para um universo de mais de 100 veículos sob a responsabilidade do Ditra. 
Atualmente a frota é composta por cerca de 300 veículos, entre automóveis, ônibus, 
micro-ônibus e veículos pesados.

Com as obras de reestruturação da Av. Antônio Carlos houve uma negociação com 
a prefeitura de Belo Horizonte para permuta de terrenos. O trecho do terreno da esqui-
na entre Av. Abrahão Caran com Av. Antônio Carlos foi cedido pela Universidade e o 
trecho atrás do estacionamento do Mineirão foi incorporado à UFMG. Neste novo ter-
reno, agora incorporado à UFMG, foi implantado um estacionamento com vagas para 
aproximadamente 580 veículos, demanda solicitada pelos licenciamentos ambientais 
da Escola de Engenharia e do Centro de Atividades Didáticas das Ciências Naturais 
(CAD-CN). A proposta para este estacionamento seria a construção de um edifício 
garagem em 3 pisos, sendo um deles para atender à demanda do licenciamento am-
biental do Campus Pampulha, um para atender ao que já existe no local hoje e o outro 
para garagem de carros oficiais, objeto desta proposta.

O terreno e entorno apresentam condicionantes e características favoráveis a estas 
implantações, além da localização estratégica em relação a todo o Campus Pampulha. 
O terreno possui dimensões compatíveis com a área demandada e proporcionará uma 
conexão direta e integração com o Campus Pampulha. 

Observação: o segundo pavimento refere-se ao novo estacionamento proposto. O as-
sunto é tratado em memorial específico “novo estacionamento”. O estacionamento atual-
mente implantado no local será transferido para o terceiro piso e poderá ser descoberto. 
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Total

tipo de obra área/m²

Garagem / Estacionamento coberto para
carros o�ciais - 1º piso do edifício garagem 14.599

14.599

1 e 2. Precária situação atual de guarda de grande parte da frota de carros oficiais da UFMG.

3. Localização e terreno escolhido para implantação 
da garagem coberta para carros oficiais.

tabela 1. Estimativas de áreas para a garagem carros oficiais.
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4. Primeiro pavimento do edifício garagem para os carros oficiais, 
(55 vagas para veículos grandes e 370 vagas para veículos pequenos).

5. Segundo pavimento do edifício garagem para os carros oficiais (528 vagas para veículos leves).
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Observação: O edifício garagem proposto pode ocupar a totalidade do terreno 
disponível ou parte dele, caso seja admitida pelo Conselho Universitário a construção 
de edificações no local. A simulação apresentada considera a utilização total do terreno 
como estacionamento, que é o uso atual da área.

informatização e melhoria de estacionamentos
Propõe-se a melhoria dos 55 estacionamentos do Campus Pampulha, incluindo a 

demanda de sinalização, demarcação de vagas, arborização, calçamento, comunicação 
visual, modernização das cancelas e informatização dos estacionamentos através do 
controle de entrada e saída de veículos. 

Importante também ressaltar que fica sugerido também o uso de câmeras e segu-
rança eletrônica, no combate a furtos, assaltos e monitoramento do uso dos espaços.

A referida infraestrutura possibilitará um melhor planejamento e avaliação dos es-
tacionamentos bem como qualquer tipo de gestão em demandas futuras.

Apresentamos a seguir a planta geral com localização de todos os 
estacionamentos do Campus Pampulha.

requalificação ambiental e urbanização

tabela 2. Estimativas de áreas para a informatização e melhoria de estacionamentos.

tipo de obra

total

área

Periférico 1 6.250 m² (288 veículos)

12.300 m² (475 veículos)

6.760 m² (273veículos)

132.075 m² 

168.135 m² 

10.750 m² (469 carros,
25 motos e 15 bicicletas)

Periférico 2

Periférico 3

Estacionamento 4

Demais estacionamentos
relacionados na “Planta 
Geral de estacionamentos”
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mapeamento dos estacionamentos do campus:
existentes e proposto

6. Planta geral com localização de todos os estacionamentos do Campus Pampulha.
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cód. nome / unidade situação
capacidade

vagas
existentes

projeção
futura

situação existente x situação proposta

estacionamentos campus pampulha

EST-01 2121Centro Desenvol. Criança Implantado

EST-02 5050DSG Implantado

EST-03 1616ASSUFEMG Implantado

EST-04 3030DPFP/DEMAI Implantado

EST-05 7373Escola de Belas Artes Implantado

EST-06 3030Div. Transportes 1 Implantado

EST-07 1111Div. Transportes 2 Implantado

EST-08 6969Centro Pedagógico Implantado

EST-09 133133Faculdade de Educação Implantado

EST-10 108108Faculdade de Educação - anexo Implantado

EST-11 4040Almoxarifado Implantado

EST-12 2222Campus 2000 Implantado

EST-13 150150Faculdade de Letras Implantado

EST-14 147147FAFICH / ECI Implantado

EST-15 305305Fac. Ciências Econômicas Implantado

EST-16 8181Escola de Música Implantado

EST-17 9191Unid. Administrativa III Implantado

EST-18 163163Instituto de Geociências / Eng. Implantado

EST-19 124124Escola de Engenharia 1 Implantado

EST-20 387387Escola de Engenharia 2 Implantado

EST-21 118118Engenharia / ICEx Implantado

EST-22 12066Química / Coltec 1 Reformulado

EST-23 175130ICEx 2 (L) Reformulado

EST-24 145145Biblioteca / ICB Implantado

EST-25 7070Química / Coltec 2 Implantado

EST-26 6060Reitoria Superior Implantado

EST-27 146146Unid. Administrativa II Implantado
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total geral

EST-28 135135Reitoria Implantado

EST-29 3131Setorial II Implantado

EST-30 5858Faculdade de Farmácia 1 Implantado

EST-31 207207Faculdade de Farmácia 2 Implantado

EST-32 5454Escola de Veterinária 1 Implantado

EST-33 2424Escola de Veterinária 2 Implantado

EST-34 7676Escola de Veterinária 3 Implantado

EST-35 4848Hospital Veterinário 1 Implantado

EST-36 125125Hospital Veterinário 2 Implantado

EST-37 138138Fac. Odontologia 1 - coberto Implantado

EST-38 2525Fac. Odontologia 2 - descoberto Implantado

EST-39 218218Fac. Odontologia 3 Implantado

EST-40 105105EEFFTO - Est. inferior Implantado

EST-41 8787EEFFTO - Est. superior Implantado

EST-42 99ICB-2 Implantado

EST-43 8080FAFICH - avenida Implantado

EST-44 4545Física Implantado

EST-45 2020Laboratório de Combustíveis Implantado

EST-46 4373Praça de Serviços Reformulado

EST-47 460460CAD - Ciências Naturais Implantado

EST-48 300CAD - Ciências Exatas 1 Projetado

EST-49 1000CAD - Ciências Exatas 2 Projetado

EST-50 8181CAD - Ciências Humanas Implantado

EST-51 2380Periférico 1 Projetado

EST-52 4690Periférico 2 Projetado

EST-53 1000Periférico 3 Proposto

62304746

cód. nome / unidade situação
capacidade

vagas
existentes

projeção
futura

situação existente x situação proposta

estacionamentos campus pampulha
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detalhamento dos estacionamentos periféricos

Estacionamento periférico I : Rua professor Edmundo Lins
Vagas: 288 carros . Área: 6250 m²  

Periférico 2 : campo da FAE
Vagas: 469 carros / 25 motos/ 15 bicicletas . Área: 10750 m²

requalificação ambiental e urbanização

7. Detalhe do estacionamento Periférico 1.

8. Detalhe do estacionamento Periférico 2.
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entreposto de resíduos químicos

A Universidade Federal de Minas Gerais acompanhando as tendências mundiais na 
busca da sustentabilidade ambiental e no intuito de cumprir com a legislação vigente 
vêm desenvolvendo um Programa de Gerenciamento de Resíduos Químicos gerados 
nos laboratórios de ensino, extensão e pesquisa no Campus Pampulha. Assim, como 
outras universidades brasileiras, a UFMG preocupada em construir uma edificação 
central para receber, processar, armazenar e destinar de forma adequada os resíduos 
químicos ativos gerados pelas Unidades no Campus Pampulha, vem desenvolvendo 
estudos para implantação do entreposto pólo, gerenciado pelo Departamento de Ges-
tão Ambiental (DGA). 

O objetivo principal do Entreposto é instituir uma Política de Gestão de Resíduos 
Químicos ampla, visando um trabalho de conscientização em toda comunidade uni-
versitária da UFMG, despertando-os para a necessidade de desenvolver as pesquisas 
científicas e as atividades acadêmicas com responsabilidade de se destinar adequada-
mente os resíduos químicos gerados nos laboratórios.

Propõe-se que os resíduos químicos devem ser segregados nos próprios laboratórios, 
devidamente identificados por tipo de composto. Quando o volume acondicionado nos 
laboratórios ultrapassarem o máximo permitido, os recipientes deverão ser transferidos 

Periférico 3: Veterinária (clínica)
Vagas:  475 veículos . Área: 12.300 m²

9. Detalhe do estacionamento Periférico 3.
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para locais de armazenamento temporário, instalados nas próprias Unidades Gerado-
ras (UG) e posteriormente encaminhado ao Entreposto Polo de Resíduos Químicos da 
UFMG, aguardando tratamento ou destinação final. Os resíduos passíveis de tratamento 
poderão ser tratados, destinados para descarte adequado ou reutilizados nos laboratórios. 

Desta forma cada Unidade Geradora será responsável por segregar, identificar e ar-
mazenar e/ou encaminhar adequadamente os resíduos químicos gerados ao LGRq e 
Entreposto Polo da UFMG. Serão necessários nesta política de gestão que as principais 
Unidades Geradoras de resíduos construam ou adequam os seus Abrigos Temporários 
até a retirada desses resíduos ao Entreposto Central (EC). O programa do projeto ar-
quitetônico será estabelecido em parceria com os profissionais do PGR – Programa de 
Gestão de Resíduos do DGA.

Serão instalados dois entrepostos pólo para o Campus, um destinado a receber os 
resíduos vindos das Unidades da área de biomédicas e outro destinado aso resíduos 
das demais áreas do Campus, e deverão possuir uma área aproximada de 180 m² cada. 

O entreposto da área de biológicas deverá ser localizado próximo a Escola de Educa-
ção Física e o outro, destinado ao restante do Campus, tem localização prevista para o 
Quarteirão X. A definição de sua implantação teve como subsídio as normas técnicas 
de segurança para o armazenamento temporário de resíduos químicos, orientadas e 
discutidas com o DGA.

requalificação ambiental e urbanização
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rota sinalizada para circulação rápida
e acessibilidade de veículos de emergência
 
Buscando complementar o conceito da Acessibilidade Ambiental Global, esta 

proposta visa também à segurança e o rápido pronto-atendimento das edificações em 
casos emergenciais. Sendo assim, fica indicado e setorizado o caminhamento mais rá-
pido, curto, acessível e menos congestionado para que as viaturas policiais, bombeiros 
e ambulâncias possam atingir o foco do problema com o máximo de agilidade e sem 
gerar conflitos com outros veículos, bicicletas e pedestres. Os pontos-chave de “chegada” 
aos edifícios precisam estar bem sinalizados e ter rápido escoamento, além de uma 
infraestrutura básica disponível (hidrantes próximos, por exemplo). 

Pela sua natureza, a Universidade possui uma gama muito extensa de possi-
bilidades e riscos emergenciais. Com uma área aproximada de 3.340.000,00 m² e 
aproximadamente 50 mil pessoas circulando diariamente pelo Campus, a mesma 
apresenta potenciais riscos e emergências demandadas por uma pequena cidade 
principalmente em relação aos riscos de incêndios, explosões, emergências de saúde, 
trânsito e policiamento.

Na página seguinte apresentamos, como referência e exemplo, o estudo realizado 
para um dos quarteirões mais críticos e demandados do Campus, o quarteirão VI, pois 
concentra um grande número de pessoas e laboratórios inflamáveis:

tipo de obra área/m²

Rotas acessíveis para viaturas de emergência 32.148,00

tabela 3 . Estimativa de Rota Sinalizada.
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possíveis rotas de acesso 
ás unidades do quarteirão - vi
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melhoramento das vias públicas e implantação de ciclovia

O número crescente de veículos privados em circulação e estacionados no Campus 
associado às deficiências do sistema de transporte público e à falta de uma política 
municipal e local de desestímulo ao uso do veículo privado resulta em problemas na 
circulação do Campus Pampulha da UFMG.

A falta de infraestrutura adequada e a ausência de manutenção e de padronização 
dos dispositivos para a circulação de pedestres retratam uma realidade que compro-
mete a mobilidade no Campus e desestimula a caminhada para realização de desloca-
mentos internos. A inexistência de qualquer tipo de infraestrutura, que incentive o uso 
de bicicletas, e a pavimentação em poliédrico das vias do Campus, que resulta em uma 
superfície muito irregular para a circulação de bicicletas, são fatores preponderantes 
que impedem a utilização desse modo de transporte nos deslocamentos internos, bem 
como nos deslocamentos externos e de longas distâncias.

Planos de gerência de mobilidade devem buscar primordialmente o controle 
da demanda de viagens por automóvel criando alternativas ao uso do carro pessoal. 
Assim, esse controle deve ser exercido por meio de:

•	 Incentivo ao transporte não motorizado: ciclismo e pedestres; e.
•	 Incentivo à troca modal através da melhoria do transporte coletivo.

Oliveira et al. (não publicado) realizaram pesquisa para investigar a aceitação da bi-
cicleta como alternativa modal ao transporte público no Campus Pampulha da UFMG, 
considerando os seguintes atributos: custo (valor a ser pago pelo empréstimo da bici-
cleta); qualidade do equipamento (bicicleta) a ser disponibilizado; quantidade de equipa-
mentos disponibilizados; e ciclovia (existência ou não de via segregada para a circulação 
de bicicletas dentro do Campus). A pesquisa aponta que a existência de uma ciclovia seria 
fator preponderante para a utilização da bicicleta. A existência da ciclovia associada à 
disponibilidade da bicicleta indica que o modo seria muito bem aceito pela comunidade. 

Nesta fase inicial de projeto, o foco da proposta é a Avenida Reitor Mendes Pimentel, 
acesso à Praça de Serviços e as vias que a circundam. Esta área foi escolhida como 
ponto de partida para uma nova concepção de mobilidade no Campus  Pampulha por 
se tratar do “coração” do Campus, onde se concentra a administração central e os ser-
viços abertos também à comunidade externa.

A infraestrutura básica para a circulação de bicicletas compreende as seguintes 
intervenções:

I. Ciclofaixas: são faixas de tráfego nas pistas de rolamento ou nas calçadas 
delimitadas por sinalização horizontal ou diferenciação de piso, sem a utili-
zação de obstáculos físicos, destinadas à circulação de bicicletas e podem ser 
unidirecionais ou bidirecionais.
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II. Ciclovia: é uma pista exclusiva para a circulação de bicicletas, segregada de au-
tomóveis e pedestres por elementos físicos, normalmente protegida da pista de 
veículos por uma calçada separadora. 

III. Faixas compartilhadas: são faixas para a circulação de dois ou mais modos, 
como bicicleta e pedestre ou bicicleta e veículo motorizado com duas aplica-
ções distintas. 

IV. Paraciclos: estacionamentos de curta ou média duração (até 2 horas, em qual-
quer período do dia), com até 25 vagas (correspondente à área de duas vagas de 
automóveis), de uso público e sem qualquer controle de acesso.

V. Bicicletários: estacionamentos de longa duração, grande número de vagas, con-
trole de acesso, podendo ser públicos ou privados, preferencialmente, cobertos, 
vigiados e dotados de alguns equipamentos como, por exemplo: bombas de ar 
comprimido, borracheiro e, eventualmente, banheiros e telefones públicos. 

O planejamento cicloviário completo deverá contemplar os seguintes aspectos 
quanto aos elementos básicos de projetos:

•	 Projeto geométrico: características geométricas de ciclofaixas e de ciclovias;
•	 Tratamento de interseções e travessias; proteção física para ciclistas;
•	 Medidas de moderação de tráfego;
•	 Pavimentação;
•	 Drenagem;
•	 Sinalização: vertical (placas de regulamentação, advertência, indicação e especiais), 

horizontal (travessias, faixas);
•	 Paisagismo e Iluminação; 
•	 Estacionamentos.

Tendo em vista a ausência de uma rede cicloviária em Belo Horizonte que induza ao 
uso da bicicleta para deslocamentos de longa distância, ressalta-se que para o sucesso 
da promoção do ciclismo no Campus será necessário disponibilizar o equipamento 
para o usuário por meio do desenvolvimento e implantação de um sistema de emprés-
timo de bicicletas com estações de coleta e de entrega dos veículos junto às principais 
áreas de interesse, apenas para uso interno ao Campus. 

O termo ciclovia é também muito usado na literatura para designar toda a infraes-
trutura para a circulação de bicicletas. Para todos os efeitos, usamos este termo para 
designar toda a infraestrutura necessária para o funcionamento deste meio de locomo-
ção no Campus Pampulha da UFMG.

Em relação ao melhoramento de outros modais-chave para o processo, incluímos a 
necessidade do melhoramento das vias de circulação de veículos (pista de rolamento) e 
pedestres (calçadas) de todo o Campus Pampulha.

requalificação ambiental e urbanização
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Implantação da ciclovia 
abrangendo o restante do Campus 10.780,00

Implantação de ciclovia 
na parte central do Campus Pampulha 8.135,00

tipo de obra área/m²

Melhoramento de infraestrutura 
de vias públicas (pistas de rolamento e calçadas) 140.403,00

tabela 4. Estimativas de áreas para o melhoramento de vias e criação de ciclovia.

10 e 11. Ciclofaixas em ambos os lados do Boulevard da Av. Reitor Mendes Pimentel.

12. 
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Há uma faixa única interligando os todos os quarteirões/ edifícios. 
Em vermelho, o percurso da ciclovia na área central. 

Em azul, os pontos de coleta sugeridos.



74 Requalificação e Expansão da Infraestrutura

boulevard av. reitor mendes pimentel

As intervenções na Av. Reitor Mendes Pimentel visam à sua requalificação com 
ênfase na mobilidade urbana pela criação de um Boulevard. O termo Boulevard pode 
ser definido como alameda, que significa rua densamente povoada por árvores (espé-
cie de parque linear), caracterizada, sobretudo pelo trânsito de pessoas e pelo espaço 
de convivência. A avenida opera em duas pistas de 9,00 m de largura cada uma, com 
algumas seções apresentando variações entre 9,10m e 9,15m, separadas por um amplo 
canteiro central com 9,00 m de largura.

A proposta para a criação do Boulevard da Av. Reitor Mendes Pimentel propõe uma 
nova ambientação para o principal corredor de acesso e articulação do Campus Uni-
versitário Pampulha da UFMG, qualificando ambientalmente os espaços gerados e o 
percurso dos pedestres pelo Campus e edifícios de interesse. As diretrizes de projeto 
privilegiarão e incentivarão o pedestre a usufruir do Campus com segurança, além de 
possibilitar uma convivência mais harmônica entre veículos e pedestres.

A proposta visa contemplar uma nova proposta paisagística para o canteiro central e 
áreas adjacentes, equipando jardins e canteiros com infraestrutura e/ou automatizações 
de irrigação e iluminação adequada, além da renovação e complementação do mobiliário 
urbano existente. A proposta inclui ainda a inserção de pequenos espaços para prática 
de ginástica. Os espaços para veículos também são contemplados, com a correta demar-
cação de vagas, manutenção das vias, sinalização viária e construção de novas baias e 
coberturas para pontos do transporte coletivo, além das manutenções e pavimentações 
viárias indicadas em projeto. A acessibilidade é fundamental e acontecerá de forma in-
tegrada, prevendo a conclusão e/ou inserção de novas travessias elevadas para pedestres.

Como item desejável e importante, o Boulevard contribui também como diretriz 
para um plano de mobilidade do Campus, já que prioriza e dá condições mínimas 
para o pedestre se locomover de forma segura, agradável e orientada, espacializando 
a importância deste tipo de mobilidade convivendo harmonicamente com as outras 
diretrizes de locomoção ideais para o Campus, as bicicletas e o transporte coletivo.

Áreas pavimentadas do Boulevard 
(espaço ginástica e outros no canteiro central) 2.410,0

Área jardins (canteiro central/Boulevard) 4.519,5

tipo de obra área/m²

Área construída (abrigo 6 pontos de ônibus)
em áreas adjacentes ao longo do Boulevard 155,9

tabela 5. Estimativas de áreas para o Boulevard Av. Reitor Mendes Pimentel.
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13. Espaços destinados a equipamentos de ginástica.

14. Trecho do Boulevard Av. Reitor Mendes Pimentel, 
entre portaria e a Escola de Ciências da Informação.

via pavimentada

portaria 1 - av. antônio carlos

travessia de pedestre

abrigo de ônibus

área pavimentada do boulevard

área ajardinada do boulevard
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15. Trecho do Boulevard Av. Reitor Mendes 
Pimentel, entre portaria e a Escola de 
Ciências da Informação e Praça de Serviços.







campus da saúde
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O Campus da Saúde da UFMG fica situado no bairro de Santa Efigênia, inserido na 
região denominada hipercentro de Belo Horizonte. Abriga a Faculdade de Medicina, 
a Escola de Enfermagem e o complexo hospitalar do Hospital das Clínicas da UFMG.

Uma proposta para o Plano Diretor do Campus foi apresentado às Unidades du-
rante os anos de 2012 e 2013, tendo sido aprovado pela Escola de Enfermagem, e 
ainda aguarda aprovação da Faculdade de Medicina e Hospital das Clínicas. O Plano 
Diretor visa orientar as possibilidades de crescimento ainda existentes, estabelecen-
do diretrizes para melhoria da qualidade ambiental do Campus, além de consolidar 
algumas diretrizes. 

Na proposta em discussão estão previstas melhorias na urbanização e paisagismo. 
As principais intervenções indicadas no Plano Diretor, a serem feitas no Campus da 
Saúde são descritas em seguida.

cad da saúde

Uma proposta para ampliação da área construída é a construção de um novo edi-
fício no local hoje ocupado pelo edifício que abriga o Restaurante Universitário e o 
DA Alfredo Balena. O uso da edificação deve ser definido pelas Unidades do Campus, 
mas a proposta inicial é que esse edifício abrigue atividades de aulas teóricas, simila-
res aos CADs do Campus Pampulha, e mantidos os DA e o restaurante, incorporados 
nos andares inferiores da edificação proposta.

O edifício, ainda em fase estudo preliminar, poderá ter 08 pavimentos, com acessos 
independentes para o Restaurante Universitário e o DA, que ocuparão os dois pri-
meiros pavimentos, e as salas de aula, que ficarão nos seis pavimentos subsequentes. 
As salas de aula serão distribuídas em 6 pavimentos. Estão previstas salas de aula com 
capacidade para atendimento variando de 20 a 180 alunos.

1. Vista aéra do Campus da Saúde.
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Está prevista a construção de um subsolo para estacionamento de veículos, com 
acesso através do atual estacionamento próximo ao Hospital Borges da Costa, num 
total de 120 vagas.

campus da saúde

2. Edifício a ser demolido para construção do CAD.

3. Praça Central, vendo-se o DA e a Biblioteca Baeta Viana.

4. Vista aérea do local no qual será implantado o CAD Campus da Saúde.
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Salas de aulas, halls, escadas, elevadores, 
espaços de convivência 3.840,00

Restaurante Universitário 1.000,00

DA Alfredo Balena 500,00

Estacionamento (subsolo) 1.500,00

área de trabalho 6.240,00

área total de construção 7.740,00

setor / bloco área/m²

Infraestrutura de apoio didático, pedagógico e 
de informática para o Sistema CADs. 900,00

6. Planta de situação do Campus da Saúde.

tabela 1. Quadro de áreas do Campus da Saúde.

5. Projeção do edifício destinado ao CAD. 

ampliação do 4º pavimento 
para criação do centro de 
treinamento em saúde.

construção de 
edifício para 
abrigar: cad 

campus da saúde, 
restaurante 

universitário e d.a. 
alfredo balena.
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reforma e ampliação da faculdade de medicina 

O projeto prevê a reforma das instalações sanitárias do Edifício Oscar Versiani e 
ampliação do 4º pavimento do bloco A do citado edifício, que abriga a Faculdade de 
Medicina. O acréscimo será de 1083,21 m² a serem edificados sobre o 3º pavimento do 
bloco B, com acesso a partir do 4º pavimento do bloco A.

campus da saúde

7. Bloco B do Ed. Oscar Versiani a ser acrescido com a construção de um pavimento.

8. Projeção do acréscimo do 
4º pavimento do  d. Oscar Versiani.

9. Vista aérea da Faculdade de Medicina, 
com destaque para a área a ser acrescida.
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reforma e ampliação da escola de enfermagem

Um novo bloco de laboratórios para a Escola de Enfermagem está em fase final de 
projeto executivo e deverá ser implantado no platô existente ao lado do bloco sul, no 
local do atual estacionamento de veículos oficiais.  Este edifício terá cinco pavimen-
tos, com projeção de aproximadamente 216,00 m² de área (18,00 x 12,00 m), sendo 
que no nível do pilotis poderá ser executado auditório com capacidade para cerca de 
170 pessoas e acesso direto ao público, em atendimento à demanda apresentada pela 
Unidade. Os três pavimentos superiores serão ocupados por laboratórios do curso 
de enfermagem, nutrição e gestão e o quarto pavimento terá mais três salas de aula 
com capacidade total para 105 alunos. Os quatro pavimentos serão interligados ao 
bloco sul existente através de passarelas, na continuidade da circulação horizontal 
existente no prédio atual.

10. Planta de situação da Escola de Enfermagem.
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infraestrutura do campus da saúde

As demandas de investimentos e ações de melhoria da qualidade da infraestrutura 
de instalações e segurança do Campus da Saúde são as seguintes:

drenagem pluvial
Implantação de sistema de drenagem pluvial para o Campus da Saúde contemplando 

a solução da captação de água oriunda da Avenida Alfredo Balena, localizada em cota 
superior ao terreno do Campus. O projeto também deverá solucionar a drenagem das 
áreas pavimentadas e das águas hoje acumuladas no trecho da Escola de Enfermagem. 

nascentes
O lençol freático em todo o Campus é muito superficial existindo pontos em 

que existe afloramento da água, conforme ocorre próximo do Hospital Bias Fortes 

campus da saúde

11. Em primeiro plano o bloco sul existente e na sua 
continuidade, o novo bloco de laboratórios em estudo.

12. Detalhe do novo bloco de laboratórios, junto ao bloco sul existente.
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e ocorreu no Instituto Jenny Faria, onde o COMAM exige a outorga.  O projeto 
de drenagem pluvial também deverá solucionar a questão do descarte destas águas 
oriundas dos afloramentos existentes.  

abastecimento de água
Deverá ser realizada revisão geral do sistema de distribuição de água, como ocorreu 

no Campus Pampulha, com o objetivo de individualizar a distribuição e medição. Hoje 
existe apenas uma medição para o Campus e se utiliza o sistema de rateio por Unidade, 
o que gera distorções, como no caso do Restaurante Universitário, que provavelmente 
arca com um custo menor do que o consumo real. 

 
esgoto
Realizar um cadastro de instalações existentes no piso do Campus da Saúde, para 

subsidiar a elaboração dos projetos necessários ao licenciamento ambiental.

energia
Ampliar a carga elétrica para a Faculdade de Medicina e Escola de Enfermagem, 

para atender ao aumento de laboratórios de ensino e pesquisa. 

iluminação
Melhorar a qualidade da iluminação das edificações e áreas externas, visando maior 

eficiência energética e segurança. 

sistema de proteção contra descargas atmosféricas (spda)
Substituir os sistemas do Hospital das Clínicas e Faculdade de Medicina, que estão 

desatualizados tecnologicamente. 

segurança pessoal e patrimonial
Implantar um sistema de controle dos espaços comuns, portarias e acessos de veícu-

los, por monitoramento por imagem CFTV (Circuito fechado de TV).

sinalização
Implantar um sistema de sinalização interna no Campus da Saúde, indicando os 

acessos às Unidades e respectivos anexos, para melhor orientação dos usuários. 

paisagismo
Implantar um paisagismo adequado ao Campus da Saúde, tantos nas áreas internas, 

como nas calçadas.







campus regional 
de montes claros
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O Campus regional da UFMG, na cidade de Montes Claros, é a principal Unidade 
da UFMG no interior do Estado. Abriga atualmente o Instituto de Ciências Agrárias 
cujo principal foco das atividades são as peculiaridades, vocações e necessidades do 
semiárido norte-mineiro, com destaque para as atividades de extensão, responsáveis 
pela integração entre a UFMG e o norte de Minas. 

Originalmente destinado ao Colégio Agrícola “Antônio Versiani Athayde”, a área 
foi incorporada à Universidade Federal de Minas Gerais em 1968. Desde então, a 
ocupação do Campus tem acontecido de forma não planejada, caracterizando-se 
principalmente pela reforma ou reaproveitamento de edificações antigas, para aten-
dimento das demandas que foram surgindo ao longo do tempo. Isso gerou uma dis-
tribuição não programada das atividades, motivada pela falta de diretrizes para ex-
pansão e aliada à limitação de recursos para de atendimento imediato das demandas.

Com o REUNI, o Instituto ampliou significativamente a oferta de cursos, tor-
nando evidente a necessidade de ordenação da ocupação do seu território, além da 
ampliação e modernização da infraestrutura existente. As ampliações para atendi-
mento às demandas decorrentes do Reuni devem contabilizar um acréscimo de cerca 
de  10.000 m² na área construída do Campus, para atividades de ensino (laboratórios 
e salas de aula) e gabinetes de professores.

Com a redistribuição das atividades do REUNI e aprovação do Plano Diretor para 
estruturação do Campus, algumas intervenções e ampliações tornam-se necessárias.

São elas:
•	 Requalificar o bloco A, edificação de grande valor simbólico para o Campus. 

Depois de anos de intenso uso, e sem nenhuma intervenção significativa, a edifi-
cação necessita de reformas que garantam o bom funcionamento das atividades 
nela instaladas.

•	 Construção de um novo almoxarifado para insumos agrícolas e vestiários de 
apoio aos alunos, destinado às atividades da fazenda experimental, além de um 
novo almoxarifado para materiais de consumo, uma vez que a edificação des-
tinada atualmente para essa finalidade encontra-se em péssimas condições de 
manutenção, inclusive da estrutura, não oferecendo condições de abrigar tal ati-
vidade. Há, também, a necessidade de um entreposto de resíduos, como parte da 
implantação do programa de gestão de resíduos para o Campus.

•	 Para apoio às atividades acadêmicas, há necessidade de espaços de convivência, 
recreação e serviços de apoio aos usuários (Praça de Serviços), auditório e se-
minários para encontros e convenções; ampliação da biblioteca universitária e 
residência para visitantes. 

•	 Além de área edificada, há necessidade de ampliação e modernização da infraes-
trutura viária, rede de abastecimento de água e energia elétrica, além de rede de 
coleta de esgoto. 
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mapa geral do plano diretor 
para o campus de montes claros

área de reserva legal

app - faixa de preservação
do rio vieira

praças / áreas verdes livres

linha férrea

rios, lagos e açudes

áreas edificadas

área da fazenda

limites do campus

sistema viário

vias principais

vias secundárias

vias ou caminhos de terra
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ampliação do Instituto de ciências agrárias

Para atendimento às demandas de crescimento do ICA, foi proposto um pavilhão 
modular, típico, com planta livre, oferecendo condições para abrigar os diversos tipos 
de atividades do Instituto, como salas de aula, gabinetes, espaços administrativos e 
laboratórios comuns. A implantação proposta segue as diretrizes propostas pelo Plano 
Diretor, tendo um potencial de área construída suficiente para atender as demandas 
imediatas do Instituto, além de ampliações futuras. A área de implantação exige inves-
timentos em infraestrutura de urbanização. 

Além de novas edificações, foi adquirida recentemente uma nova edificação, de-
nominada CAAD, em área vizinha, integrando-se ao Campus. Essa edificação, uma 
antiga fábrica que já abrigou outra instituição de ensino, potencializa a expansão do 
Campus, suprindo a necessidade imediata de ampliação de área para abrigar atividades 
administrativas e aulas teóricas. 

Além da demanda de reforma dessa nova edificação, há necessidade de adequação e 
ampliação da biblioteca, bem como reforma e atualização tecnológica dos Blocos A e B, 
visando atender também demandas de espaços laboratoriais, bem como as readequa-
ções de uso previstas no Plano Diretor. 

Já estão em execução ou fase de licitação a obra dos laboratórios especiais e do Bloco 
de gabinetes de professores, que são edificações novas para o Campus.







requalificação ambiental:
plano de reocupação
das edificações da ufmg
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O conjunto é constituído por três edificações concebidas em tempos diferentes e por 
diferentes arquitetos:

•	 Prédio 1:  Edifício Villas boas incorporado à UFMG em 1958; 
•	 Prédio 2:  Edifício Valle Ferreira de 1990; 
•	 Prédio 3:  Biblioteca, construída em 1998. 

plano de reocupação da faculdade de direito

Tendo como horizonte a transferência integral da Faculdade Direito para o Cam-
pus Pampulha, este estudo tem o objetivo de propor alternativas para reocupação e 
reintegração do Conjunto de edifícios situados no hipercentro de Belo horizonte per-
tencente à instituição.

1. Localização.
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programa de necessidades
-CAEPE - Centro de Apoio à Extensão e Pesquisa da UFMG;
-Centro de Seminários/ Congressos/ Eventos/ Exposições Temporárias da UFMG;
-Criação do Museu da Vida Urbana e Memorial da FAD.

caepe 
O Centro de Apoio à Pesquisa e Extensão será formado pelos núcleos/setores 

transferidos do Campus da Saúde (Nupad, Nescon e Manuelzão) além do CAD cen-
tral para as atividades didáticas.

nupad
O Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico (Nupad) é órgão complemen-

tar da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e cadastrado 
pelo Ministério da Saúde como Serviço de Referência em Triagem Neonatal do Estado. 
A síntese da missão do Nupad é permitir a toda a população de recém-nascidos de 
Minas Gerais a utilização de destacados recursos humanos e tecnológicos no campo 
da saúde pública. 

2. Articulação das edificações.
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Hoje o Núcleo ocupa parte do 1º andar, 5º andar e subsolo do Edifício Oscar Ver-
siani, no Campus da Saúde, além das Unidades alugadas (Edifício Medmax e a casa/
prédio da Rua Rio Grande do Norte) em condições improvisadas. O Núcleo tem uma 
demanda infraestrutural equipamentos de uso hospitalar, gases, câmaras frias, risco 
biológico, além de atendimento ao público, carga/descarga. Área solicitada: 2150 m².

nescon
O Nescon é um órgão complementar da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal de Minas Gerais. Desde sua criação, em 1983 e reativação em 1986, o Nescon 
vem se caracterizando como uma das instâncias de cooperação mais atuantes com a 
organização de serviços de saúde no Brasil. Ao longo dos anos, o Nescon tem acumu-
lado experiências que o capacitaram institucionalmente para atividades de pesquisa, 
assessoria e formação de recursos humanos. 

Hoje o Núcleo ocupa parte do 7º andar do Edifício Oscar Versiani e demanda de 
infraestrutura de equipamentos de escritórios e computadores. Área solicitada: 550 m².

manuelzão
O Projeto Manuelzão foi criado em janeiro de 1997 por iniciativa de professores da 

Faculdade de Medicina da UFMG. O surgimento do Manuelzão está ligado às ativida-
des do Internato em Saúde Coletiva (“Internato Rural”), disciplina obrigatória da grade 
curricular do curso de medicina em que os estudantes passam três meses em municípios 
do interior de Minas Gerais desenvolvendo atividades de medicina preventiva e social.

Hoje o Manuelzão ocupa parte do 8º andar do Edifício Oscar Versiani e demanda de 
infraestrutura de equipamentos de escritórios e computadores. Área solicitada: 150 m².

núcleo de atividades didáticas - cad central/extensão
Com o objetivo de dar apoio a todos os cursos presente no Campus da Saúde além 

de contribuir para liberação de espaço físico nas Unidades instaladas no Campus da 
Saúde, como alternativa para ampliação do espaço sem a construção de uma nova edi-
ficação, evitando assim um maior adensamento do Campus. 

ambientes flexíveis
Do 7º até o 16º andar do Edifício Villas Boas poderão absorver uma infinidade de de-

manda de uso. A proposta da reorganização espacial é pautada na mudança e readequa-
ção dos núcleos hidráulicos e circulação horizontal, bem como o cuidado com a prote-
ção solar. O uso de materiais industrializados garantirá a fácil mudança dos ambientes.
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centro de seminários/ congressos/ eventos/ exposições temporárias
Os espaços atípicos do conjunto arquitetônico, hoje ocupados pelo auditório, sala 

de congregação, hall dos bustos, serão destinados ao Centro de Seminários da UFMG.

museu da vida urbana e memorial da fad
Com a intenção integrar ao circuito de museus da cidade de Belo Horizonte atra-

vés da construção do Museu da Vida Urbana, no qual serão expostos objetos do coti-
diano e documentos que contam a história da ocupação e construção da nova capital 
de Minas Gerais. 

3. Vista do acesso da Av. Alvares Cabral (acesso Nupad e Museu da Vida Urbana).
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5. Vista geral.

4. Exemplo de reformulação de acesso, Museu da Vida Urbana, na Av. Álvares Cabral.
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projeto arquitetônico - reocupação da fad
Exemplo de proposta de intervenção no pavimento de acesso à Av. Álvares Cabral

restaurante / cantina / livraria / apoio / eventos

aterro / terreno / vazio

núcleo hidráulico / is / dml / copa

circulações comuns / acessos

outras ocupações

museu da vida urbana / memorial da faculdade de direito

centro de eventos / seminários ufmg

nupad

manuelzão
caepe

nescon

cad central de extensão

ufmg - ambientes flexíveis

áreas jardinadas

Planta nível: Av. Álvares Cabral . Área do pavimento: 2246,64m² . Escala: 1:250
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7. Exemplo de proposta de intervenção nos pavimentos superiores.

projeto arquitetônico - reocupação da fad
Exemplo de proposta de intervenção nos pavimentos superiores

restaurante / cantina / livraria / apoio / eventos

aterro / terreno / vazio

núcleo hidráulico / is / dml / copa

circulações comuns / acessos

outras ocupações

museu da vida urbana / memorial da faculdade de direito

centro de eventos / seminários ufmg

nupad

manuelzão
caepe

nescon

cad central de extensão

ufmg - ambientes flexíveis

áreas jardinadas

Planta 2º pavimento . Área do pavimento: 1147,11m² . Escala: 1:250
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8. Planta proposta: Edifício Villas Boas.

9. Planta proposta: Edifício Valle Ferreira.

plano de reocupação da faculdade de arquitetura

Tendo como horizonte a transferência integral da Escola de Arquitetura para o 
Campus Pampulha, este estudo tem o objetivo de propor alternativas para reocupa-
ção e reintegração do conjunto de edifícios situados no bairro dos Funcionários em 
Belo Horizonte pertencente à instituição.





Este capítulo trata dos Planos Diretores para as Unidades especiais 
e Fazendas da UFMG, com a finalidade de planejar a ocupação de 
áreas que oferecem um potencial de crescimento e expansão das 
atividades dos campi principais da UFMG (Pampulha, Saúde e 
Montes Claros), que já possuem atividade consolidada. 
Serão apresentadas as propostas em desenvolvimento para o Museu 
de História Natural (MHNJB), Casa da Glória, Fazendas de Pedro 
Leopoldo e Igarapé.

planejamento da expansão: 
planos diretores 
para os campi da ufmg
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museu de história natural e jardim botânico

O Plano Diretor do MHNJB tem por objetivo orientar as intervenções na área, 
planejando as expansões e as intervenções nas edificações existentes, bem como 
estabelecer as diretrizes para intervenções com objetivo de adequação dos espaços às 
normas de segurança e acessibilidade. 

O plano propõe intervenções em diversas instalações, com foco principal na requa-
lificação e criação de áreas para guarda de reserva técnica, além da criação de novos 
espaços expositivos, apoio administrativo, além da revitalização das áreas externas.

1. Implantação geral do Museu de História Natural e Jardim Botânico.

2. Palacinho - Centro de Referência em Cartografia Histórica.



107planejamento de expansão

fazenda de pedro leopoldo

A Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo foi criada na década de 20 pelo Governo Fede-
ral, com a finalidade de promover o fomento da pecuária e difundir os melhores exem-
plares de raças bovina, equina, suína e ovina, importadas ou criadas no país. Em 1978 
parte da fazenda abrigou a sede do Laboratório Nacional de Referência Animal, LARA, 
hoje Lanagro. Em 1993, as demais áreas da fazenda foram cedidas à Escola de Veteri-
nária da Universidade Federal de Minas Gerais com a finalidade de atender ao tríplice 
objetivo da universidade: ensino, pesquisa e extensão. A partir de então, algumas ativi-
dades da Escola de Veterinária da UFMG passaram a ser realizadas no espaço cedido, 
embora não demarcado oficialmente pela Delegacia Regional de Patrimônio da União.

Em 2011, através de negociações empreendidas entre a UFMG, o Patrimônio da 
União e a Prefeitura de Pedro Leopoldo, foram definidos uma área para a transferência 
da posse de maneira definitiva para a UFMG.

tabela 1. Áreas da Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo.

setor / bloco

Área destinada em de�nitivo para UFMG

área (Ha)

459,33

27,53

10,87

491,73

Área destinada ao Patrimônio da União

Área Parque de Exposições

área total

Está prevista para a fazenda a implantação do Centro de Produção Sustentável da 
UFMG, projeto da Escola de Veterinária, associado a várias Unidades da Universidade. 
O conceito principal é manter as características de fazenda, assim como preservar a 
sede histórica e seu conjunto, mas permitir e estimular que outras Unidades ali se ins-
talem através de projetos específicos de pesquisa e extensão, associados a um interesse 
acadêmico institucional da Universidade.

Com localização estratégica e de fácil acesso, próximo a Belo Horizonte, Pedro Leo-
poldo apresenta-se como o principal espaço de ampliação e crescimento das atividades 
instaladas nos Campi de Belo Horizonte. Nesse sentido o DPFP tem estudado possibili-
dades de ocupação da área, com foco na implantação de um novo Campus para a UFMG, 
em concordância com propostas do centro de produção sustentável, já desenvolvidas. 

As atividades desenvolvidas atualmente na fazenda são voltadas para o manejo de ani-
mais, com poucos projetos em desenvolvimento que exploram outras áreas de atuação. 

Para explorar o potencial de crescimento da área, existe um estudo em andamento 
na Pró-Reitoria de Planejamento, que propõe uma ocupação bastante adensada em 
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uma parte da área que faz fronteira com a área urbana do município, aproveitando as 
condições de uso da infra estrutura urbana existente, e também as condições topo-
gráficas locais, e mantem quase integralmente o plano original proposto. 

Trata-se de uma revisão do Plano Diretor inicialmente proposto, que vem atender às 
demandas de longo prazo da Universidade para expansão de seus cursos, motivado pela 
saturação de área no Campus Pampulha e pelo potencial de crescimento da região me-
tropolitana de Belo Horizonte naquela direção. Ele contempla a criação de um Sistema 
Ambiental, similar ao seu modo, ao projeto do Sistema Básico do Campus Pampulha. 

O sistema proposto parte de dois edifícios, dispostos um frente ao outro e divididos 
por uma grande praça de convivência. Os edifícios são compostos por dois blocos, o prin-
cipal concebido como uma plataforma seca e de construção industrializada seguindo um 
rigoroso módulo estrutural de 10 x 10 metros. Conectado a este, um núcleo de infraestru-
turas que abriga os sanitários e as circulações verticais. A fim de facilitar o deslocamento 
entre os edifícios preveem-se passarelas de conexão em estrutura metálica. 

A disposição dos edifícios no território determina e orienta o crescimento do 
campus. Ao se esgotar as possibilidades de crescimento lateral, são possíveis outras 
formas de ocupação, seguindo a mesma estrutura da primeira na porção do terreno, 
ao fundo dos edifícios de equipamentos compartilhados. A área estimada de cons-
trução é de 250.000 m².

3. Proposta de ocupação do núcleo mais adensado de edificações.
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4. Proposta: cortes demonstrado a implantação das edificações no terreno.

identificaçãoleg.

Casa Sede R$ 3.000.000,00

Parcialmente reformado

Reformado recentemente

área/m² custos

17001

02

03

315

450

Escritório / Alojamento

O�cina Mecânica

O�cina de Carpintaria

Cavalariça

Curral de manejo e curral quadrado

Galpões Suinocultura

Galpão / Depósito

Piscina de imersão de gado

Centro de Biotecnologia de Búfalos

Galpão de manejo de bovinos de leite

Residências

Núcleo de Desenvolvimento
de N/D. Elementos Construitivos 
a Base de Rejeitos

209

1540

100
800

1360

N/D

N/D

N/D

90

N/D

Necessita reforma

Parcialmente reformado

Necessita reforma

Necessita reforma

Necessita reforma

Necessita reforma

Necessita reforma

Necessita reforma

Fase �nal de construção

21 casas com áreas
aproximadas de 90 m²
e usos diversos

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

descrição das edificações do campus de pedro leopoldo

tabela 2. Lista de edificações existentes em Pedro Leopoldo.
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casa-sede
Centro de Ensino e Extensão, foi construída na década de 1920 para moradia, tem 

170 m² de área, tinha 5 quartos, sendo 2 suítes, 1 sala de jantar, 2 salas de estar, copa, 
cozinha, banheiros, varandas e anexos. Este espaço foi totalmente recuperado e adap-
tado atendendo as necessidades atuais da sociedade e da Unidade. A casa tem hoje 4 sa-
las, um mini-auditório, 1 suíte, banheiros, incluindo uma Unidade para os que requerem 
necessidades especiais, sala de jantar e sala de estar, varandas e anexos. Prevê-se que esse 
espaço seja utilizado como centro de atividades de ensino e extensão, com salas de aula, 
salas de reunião e um pequeno auditório. 

escritório / alojamento
Tem 315,22 m², em dois pavimentos, com 17 cômodos, banheiros e cozinha. Era na 

origem uma residência do gerente da Fazenda Modelo, foi transformada em escritório 
da antiga Inspetoria Regional do Fomento da Produção Agropecuária do Estado, onde 
trabalhou o médium Chico Xavier, tendo, por isso, valor afetivo para o município. 
Foi também usada como escritório quando o Lanagro estava sediado naquela parte 
da fazenda. O segundo pavimento e uma área restrita do primeiro pavimento foram 
reformados com o apoio da Federação Espírita Brasileira. No primeiro pavimento 
foi recuperado o escritório onde Chico Xavier trabalhava e foi criado em sala anexa 
a biblioteca onde se encontram as obras do referido médium, cedidas pela Federação 
Espírita Brasileira. Os dois espaços do primeiro pavimento, seguindo acordo firmado 
no convênio supracitado foi cedido e é parte integrante do Circuito Francisco Xavier 
da cidade de Pedro Leopoldo e está aberta a visitação pública. No segundo pavimento 
estão duas salas e um salão com banheiros. No fundo desta edificação foi construído 
um espaço para cantina. O segundo pavimento foi idealizado para atender múltiplas 
necessidades como auditório, sala de aula, exposições, confraternizações, entre outras. 

oficina mecânica e garagem
Com 450 m², são instalações anexas ao escritório, essenciais para a manutenção 

das máquinas e equipamentos, servindo também como depósito de materiais e para a 
guarda de implementos e ferramentas agrícolas, tratores, carretas e automóvel de cir-
culação interna. Esta estrutura foi recentemente reformada.

oficina de carpintaria
Com 209 m² de área coberta, ainda conserva alguns equipamentos para o corte de 

toras e para o trabalho com madeira na produção dos diversos itens como porteiras, 
portões, portas entre outros. A carpintaria necessita de reforma. O telhado, a parte elé-
trica e parte hidráulica necessitam ser recuperadas. Ambos os setores são importantes 
dando suporte às necessidades da fazenda e às atividades de pesquisa na manutenção 
de instalações e equipamentos.
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cavalariça
É a única em seu estilo na América Latina —destinada a dar suporte à criação, 

reprodução, doma e treinamento de cavalos de raça, tem 1.541,51 m² de área coberta, 
com 6 salas, 1 laboratório, 4 instalações sanitárias, 2 depósitos de feno e ração, 3 
cômodos para charretes, carroças e selaria e 28 baias, individuais e coletivas, com 
potencial para abrigar mais de 50 animais ao redor do grande redondel. A entrada 
principal, em dois pavimentos, abrigou vários anos a partir de 1978 os laboratórios 
do Ministério da Agricultura (INASA —posteriormente denominado Lanara) e atu-
almente abrigam um laboratório de reprodução animal vinculado à Escola de Vete-
rinária da UFMG. Por ser um “cartão postal” situado próximo à entrada da Fazenda 
Modelo, sua plena recuperação é necessária.

Recentemente este recinto foi parcialmente recuperado. Todo o telhado foi refeito 
e parte das salas existentes foi transformada em laboratório de reprodução animal e 
uma pequena central de esterilização. Nesta estrutura ainda está previsto a adequação 
de uma área para um centro cirúrgico para grandes animais e as demais áreas exis-
tentes, excetuando as baias, poderão abrigar outros laboratórios. O segundo piso, 
constituído de três salas abrigara a área administrativa da fazenda e uma sala para o 
atendimento aos visitantes.  

A cavalariça necessita de outras intervenções para a sua plena recuperação. Este 
recinto plenamente recuperado permitirá reativar o setor de Equinotecnia e intensificar 
as pesquisas aplicadas com equídeos e servirá de local para ministrar aulas práticas.  

currais de manejo e curral quadrado/ordenha
Respectivamente com 100 m² e 808 m², são os setores de produção em maior ativi-

dade atualmente. Apesar da precariedade das instalações, são manejados nestes recintos 
223 bovinos leiteiros, entre mestiços e puros da raça Holandesa PB, produzindo 700 lt 
de leite/dia em duas ordenhas feitas mecanicamente. 

O recinto necessita ser recuperada para abrigar um sistema de ordenha mecânica in-
terligado a uma mini usina de pasteurização de leite e produção de derivados. Pretende-se 
também que a estrutura abrigue experimentos com animais de médio e grande porte e 
seja usada para aulas práticas, cursos técnicos e treinamento de mão-de-obra rural. 
É meta a reativação e adequação dos silos cilíndricos para armazenamento de forragens

suinocultura
Construído entre 1940 e 1950 e desativado há pelo menos 20 anos, está localizado 

em área isolada de 1,5 ha, com seis galpões para animais, totalizando 1.365 m² de área 
construída. Todos os galpões estão em condições precárias de conservação e necessi-
tam de recuperação. Pretende-se reativar este setor para seu uso como instalações para 
pesquisas de curta duração com animais de pequeno e médio porte, ou formação de 
um biotério que atenda demandas da Universidade e do Lanagro.
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galpões / depósito
Localizado ao lado do curral de manejo da fazenda, está em condições precárias 

de conservação e necessita de recuperação plena do telhado, reforço na sua estrutura e 
novos portões. Este galpão uma vez recuperado poderá funcionar como almoxarifado e 
permitirá armazenar os insumos para os plantios necessários à produção de alimentos 
para os animais como para a armazenagem de feno entre outros produtos.

piscinas de imersão de gado
Localizada ao lado do curral de ordenha (quadrado), na área central da fazenda. 

A sua cobertura (telhado) encontra-se em precária condição de conservação. A estru-
tura não é mais utilizada não atendendo as exigências sanitárias recomendadas quanto 
ao manejo dos animais. A sua recuperação tem valor histórico no sentido de servir 
para mostrar o que era utilizado no passado.

centro de biotecnologia de búfalos 
Composto por uma residência de tratador, uma casa e um curral de manejo de bú-

falos e área de pastos e piquetes no seu entorno. Esta área e instalações serão usadas 
como um centro de coleta e congelação de sêmen de búfalos. A mesma esta sendo 
preparada atendendo as exigências do Ministério da Agricultura para que seja efeti-
vada a sua legalização. A casa principal necessita de reforma e ajustes para compor o 
conjunto “Laboratório de congelação de sêmen e centro administrativo do Centro de 
Biotecnologia de Búfalos”. Fazem também parte do Centro de Biotecnologia de Búfa-
los o laboratório de reprodução animal localizado no Redondel e o curral quadrado, 
como áreas anexas.

galpões de manejo de bovinos de leite 
Situado na extremidade sul da fazenda, necessita ser adequado para a transferência 

da unidade de produção de leite à pasto com gado mestiço. O mesmo deverá abrigar os 
sistema de ordenha e o local de manejo dos animais. Para sua viabilização há a neces-
sidade de se reformar uma casa existente no seu entorno e construir duas residências 
adicionais para alojar os tratadores e suas famílias. Há a necessidade adicional de se 
levar a energia elétrica até o local. 

núcleo de desenvolvimento de elementos construtivos a base de rejeitos 
Situado na margem direita de via que dá acesso de Pedro Leopoldo ao Matuto, pró-

ximo à divisa da fazenda com o referido distrito. Está em fase final de construção e 
servirá com laboratório para desenvolvimento e testes de material produzidos a partir 
de rejeitos de fundição.



113planejamento de expansão

casas
Conforme a relação constante do Contrato de Cessão de Uso da Fazenda Modelo, 

assinado em 1993 entre o mapa e a UFMG, há, ainda, 21 casas, com 90 m² de área, em 
média, e alguns silos e galpões. Quatro casas são ocupadas por funcionários da Fazenda 
contratados pela Fundação da Escola de Veterinária e uma esta em precária condição 
de conservação. As demais são utilizadas por funcionários do Lanagro.

edificações previstas em pedro leopoldo 
Além da proposta já citadas, outras edificações já estão previstas para o Campus. 
São elas:

identificaçãoleg.

Centro de Inovação Tecnológica
para o Desenvolvimento do
Agronegócio do Cavalo - Equinova

R$ 3.000.000,00

área/m² custos

1.50001

Laboratórios de 
Experimentos Controlados R$ 2.000.000,00500

R$ 2.000.000,00500

02

03

Ambulatório avançado do
Hospital Veterinário R$ 6.000.000,002.00004

Núcleo de Sistemas Integrados de
Tanques - Rede, Viveiro para peixes R$ 3.000.000,0050007

Biotério

R$ 2.000.000,001.00005 Alojamento

R$ 8.000.000,002.00006 Laboratórios de apoio

R$ 26.000.000,00total

tabela 3. Lista de edificações previstas em Pedro Leopoldo.
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centro de inovação tecnológica
para desenvolvimento do agronegócio do cavalo – equinova
Como primeira etapa desse processo, pretendemos dar continuidade à reforma já 

iniciada na estrutura histórica do Redondel de Equinos da Fazenda Experimental de 
Pedro Leopoldo, de forma a criar um centro clínico cirúrgico modernamente equipado 
que servirá para como célula base ao EQUINOVA. A posteriori será construído na área 
destinada aos equinos, na extremidade norte da fazenda, em área em frente ao Parque 
de Exposições/ Lanagro o centro completo. 

laboratório de experimentos controlados
Está sendo idealizada para uma área limítrofe a área do Lanagro na região leste 

da fazenda em área isolada dos demais setores de produção animal. Será edificado 
procurando atender as regras de isolamento e destino de dejetos. Procurará atender as 
necessidades de animais de pequeno, médio e grande porte. Abrigará laboratórios de 
apoio e sala de necropsia

biotério
Será idealizado em atendimento das demandas da UFMG, do Lanagro e de Institui-

ções de pesquisas demandantes. A área previamente estabelecida para a sua alocação é 
a área da “suinocultura” que atualmente está totalmente ativada e que não está prevista 
para o Centro de Produção Sustentável.

ambulatório avançado do hospital veterinário
 Deverá ser abrigado em edificações existentes com parte da Cavalariça e do Curral 

Quadrado. Demais dependências deverão ser idealizadas e planejadas para construção 
em área destinada para a expansão das edificações.

alojamento e eventos
Deverá ser previsto uma edificação com infraestrutura para acomodar turmas de 

estudantes, professores e pesquisadores para o desenvolvimento das atividades na 
fazenda, além de área para realização de pequenos eventos, seminários e workshops.

setor de laboratórios de apoio
É uma das metas do Centro de Produção Sustentável prover local e apoio a realização 

de pesquisas nas mais diversas áreas de conhecimento considerando a possibilidade de 
várias Unidades da UFMG estarem em conjunto atuando naquela estrutura.  O objetivo é 
prover a grupos de pesquisas que tenham nas suas áreas de atuação interface com o meio 
rural possibilidade de ter um laboratório avançado em apoio à coleta e manipulação de 
material para posterior processamento. Esta Unidade dependendo da demanda poderia 
prover o uso do espaço em caráter temporário ou em longo prazo. A adequação de parte 
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das duas alas da cavalariça permitirá o atendimento a demandas imediatas. Caso a capa-
cidade existente seja ultrapassada está prevista a construção de Unidade complementar 
de laboratórios de apoio em área destinada para a expansão das edificações.

núcleo de sistemas integrados de tanques: rede e viveiros para peixes
Prevê a construção de uma barragem na lateral do curral quadrado e fundo da cava-

lariça para a alocação de tanques rede e a construção de tanques de superfície em frente 
à casa ocupada em concessão pela direção do Lanagro, margeando o córrego central da 
fazenda. Terá como apoio uma edificação com laboratório e sala de apoio para a lida e 
manuseio dos produtos.
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escola de veterinária e igarapé

A sede da Escola de Veterinária, no Campus da Pampulha, foi construída em 1961. 
A infraestrutura da escola conta com pequenos espaços de apoio para aula prática, mas 
é fundamental o papel das Fazendas de Pedro Leopoldo e Igarapé (Prof. Hélio Barbosa) 
para aulas práticas, estágios e desenvolvimento de pesquisas. 

Dentre as ampliações já previstas em projeto está o Laboratório de Zootecnia, que 
se encontra na fase final do projeto executivo, e o Centro de Memória da Veterinária 
(espaço para a divulgação de toda a trajetória da profissão em Medicina Veterinária e 
da Escola de Veterinária da UFMG).

A Fazenda de Igarapé demanda algumas intervenções: reforma dos galpões (abrigo 
de animais e área de produção animal) e implantação de uma nova guarita para tentar 
conter os recorrentes assaltos dos quais a fazenda tem sido alvo. 

A sede da Escola de Veterinária que por ter 40 anos de existência exige intervenções 
globais. São elas: 

identificação

Reforma Tipo 3 (galpões de Igarapé,
galpões da sede da Escola, Hospital
Veterinário, curral)

52.830.000,00

área/ m² preço/m² custos (R$)

área construída 65.340,00

52.830 1.000

Reforma Tipo 6
(Laboratório Preventiva e Tecnologia
do Leite - CTInfra)

1.290.000,00645 1.000

Reforma Tipo 6 
(sede da Escola de Veterinária) 22.240.000,0011.120 1.000

Construção Nova Tipo 1
(Laboratório de Zootecnia,
Centro de Memória)

1.776.000,00

78.148.000,00

740 1.000

---

Construção Nova Tipo 4 
(guarita de Igarapé) 12.000,0010 1.000

tabela 4. Reformas e construções novas para a Escola de Veterinária e Igarapé.
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colégio nossa senhora das dores – casa da glória 

A Universidade Federal de Minas Gerais adquiriu em 1979 o conjunto arquitetônico 
do antigo Colégio Nossa Senhora das Dores, em Diamantina, para sede do Centro de 
Geologia Eschwege e das atividades culturais ligadas ao Festival de Inverno. O Conjunto 
Arquitetônico da Casa da Glória, tombado pela Subsecretaria do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional, é formado de dois principais blocos, sendo que o mais antigo, à 
direita de quem sobe a Rua da Glória, data do Século XVIII, ainda quando o Brasil era 
colônia de Portugal; o outro, à esquerda, data do Século XIX. Completa o conjunto a 
Casa Silvério Lessa, originalmente destinado a abrigar a parte administrativa do Centro 
de Geologia Eschwege em separado da Casa da Glória.

A área total do terreno é de 12.681,30 m², subdivididos em 1.471,18 m² na porção 
junto ao bloco I e 11.210,12 m² no conjunto principal. Para além da projeção dos blocos, 
o terreno encontra-se amplamente vegetado, constituindo importante área verde para 
a cidade de Diamantina. O terreno situa-se entre as cotas 1.221 e 1.234, organizan-
do-se em platôs que abrigam, respectivamente, os blocos I (nível 1.228,64) e II (nível 
1.227,59), o Teatro e a Oficina de Manutenção (nível 1.227,875), a área livre (nível médio 
1.232), a lavanderia (nível 1.228,44), a cozinha/refeitório (nível 1.227,542), a quadra 
(nível 1.225,040), e a área verde (nível médio 1.123).

Devido à insuficiência de recursos e ao desgaste natural da edificação com o pas-
sar dos anos, o complexo da Casa da Glória exige, por sua relevância histórica, ações 
permanentes de conservação e restauração sob pena de comprometimento irrever-
sível de partes da edificação em decorrência da ação de intempéries implicando em 
perda do patrimônio.

Em 2012, a UFMG demandou visita técnica em razão de trincas verificadas em paredes 
do primeiro pavimento do bloco II, na área dos alojamentos. As trincas foram detectadas 
pelo corpo técnico-administrativo no primeiro semestre de 2012, e caracterizaram-se pela 
proximidade aos esteios centrais a estes planos —peças verticais em madeira, inseridas 
para subdividir o vão a ser vencido pelas vigas do pavimento superior, que também exer-
cem o papel de barrotes para o piso— e pelo desenho em diagonal das referidas trincas.

Além das demandas de conservação e manutenção apresentadas, há também a ne-
cessidade de um projeto de intervenção deve, necessariamente, se associar às deman-
das institucionais, tanto aquelas diretamente ligadas ao IGC quanto as mais gerais. 

Estas demandas podem ser assim sintetizadas:
•	 Reorganização das atividades dos diversos setores, administrativo, educacio-

nal, apoio, eventos e público, de modo a melhorar acesso, controle e exercício 
das atividades;

•	 Separação dos fluxos dos diversos usuários, evitando conflitos e configurando 
legibilidade;
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•	 Ampliação das áreas para convenções, de modo a permitir, inclusive, a concomi-
tância de usos, em razão da demanda crescente por ambas as atividades;

•	 Conversão das áreas externas em áreas de uso público como contrapartida à 
população diamantinense.

Sendo assim, integram os estudos de intervenção e restauro as seguintes ações:

I. recuperação de estruturas, esquadrias, coberturas, pisos e pinturas;
II. renovação integral de infraestruturas elétricas, hidrossanitárias e prevenção e 

combate a incêndio;
III. intervenções nas áreas internas, com vistas à reorganização das atividades e ade-

quação às normas;
IV. intervenção nas áreas externas, com paisagismo e inclusão de áreas de apoio, café 

e sanitários.

propostas:

reorganização de setores e fluxos
Considerando que as demandas de intervenção partiram dos problemas estruturais, 

um dos aspectos avaliados foi o fluxo constante e misto de usuários: funcionários, alu-
nos em trabalho de campo, congressistas e visitantes. Verificou-se enorme desorienta-
ção destes fluxos em razão da desorganização dos setores. 

A preocupação em garantir que o fluxo de visitantes —demanda crescente— não 
fosse afetado pelo fluxo de alunos é uma das principais demandas apontadas. Como 
solução a esta situação, propõe-se que a biblioteca se desloque para o bloco I, asso-
ciando-se às salas de aula e de estudos, amplamente utilizadas pelos alunos após as 
atividades de campo. Este deslocamento, embora venha a exigir um segundo controle 
de acesso —uma vez que se sugere a não utilização do passadiço como comunicação 
entre os blocos para os alunos em atividades— minimiza o fluxo de discentes durante 
estas atividades, uma vez que a dinâmica entre biblioteca e salas de estudo é ampla.

Em contrapartida, diversos cômodos do bloco I utilizados como alojamento podem 
ser realocados no bloco II na área liberada pela biblioteca. 

O Laboratório de Petrografia também será realocado para cômodo junto ao segun-
do nível do bloco II, uma vez que conta com acesso independente e em nível, facili-
tando o acesso de material. O deslocamento do Laboratório de Petrografia permitirá 
um melhor aproveitamento das áreas no setor administrativo, permitindo acesso mais 
direto entre as atividades exercidas.

Estas alterações permitirão que o fluxo de visitantes se faça nas partes fronteiriças 
do edifício, as mais relevantes frente ao passadiço —grande atrator para a visitação. 
Sugere-se a criação de um centro de memória junto ao segundo pavimento do bloco 
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II, amplo e capaz de conectar o passadiço ao pátio principal, outro elemento atrativo.
Em geral, as áreas mantiveram-se equilibradas, não havendo perdas significativas em 
nenhum dos setores.

soluções estruturais
Ainda que não sejam confirmadas as razões para o aparecimento das trincas no 

primeiro pavimento, uma das soluções indicadas é a substituição das alvenarias em 
tijolos cerâmicos por sistemas leves de vedação como o dry-wall. Esta solução poderá 
ser adotada em todos os pontos dos segundo pavimento em que se fizerem necessárias 
às divisões para a formação dos alojamentos.

construção de anexos
A principal motivação para a elaboração deste projeto de intervenção se deu pelo 

aparecimento de trincas nas paredes do bloco II. A necessidade de salvaguarda física 
do bem e de seus diversos usuários exigiu a reflexão sobre as atividades ali exercidas, a 
necessidade de convivência entre elas e a importância de garantir melhor infraestrutura 
para seu exercício futuro. Desta concepção nasceu a ideia principal de reordenar as 
atividades por meio de uma nova setorização.

A ausência de qualidade arquitetônica dos volumes que abrigam a Oficina de Ma-
nutenção e a Lavanderia permitem sugerir a sua demolição, e a proposta contempla a 
incorporação destas atividades em volume junto à entrada de serviços proposta pela 
Rua Irmã Vicença, que também abrigará o estacionamento.

Mais polêmica pode parecer a proposição da demolição da cozinha/refeitório. 
Justifica-se pelo uso esparso —apenas no café da manhã e com serviço terceirizado— e 
pela inexistência de uma excepcional qualidade arquitetônica do objeto. Contudo, é a 
interrupção da leitura da paisagem envolvente —a serra dos Cristais— que legítima a 
proposta de demolição do edifício.

Em contrapartida, um volume anexo, cuja cobertura em laje plana configura ter-
raço para a apreciação da paisagem, completa a demanda da atividade. Um pequeno 
café servirá como espaço para o café da manhã aos alunos em trabalho de campo ao 
mesmo tempo em que propiciará a necessária área de convivência para os eventos 
realizarem intervalos e coffee-breaks e servirá de acesso ao teatro. O volume pro-
posto buscou —seguindo a leitura brandiana— a qualificação de nosso tempo, mas 
também reavivar as referências modernistas em Diamantina. Para tanto, compõe-se 
de volume envidraçado, apoiado em pilares recuados de seção circular, buscando a 
neutralidade frente ao conjunto edificado. O atual Teatro será reorganizado de modo 
a garantir seu pleno uso.

As atividades relativas aos eventos – congressos, seminários, atividades da comuni-
dade diamantinense —exigiram a criação de novas edificações. A solução proposta foi 
a implantação de volume no platô 1.232, acima do muro de arrimo em pedra que mar-

planejamento de expansão
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ca as áreas livres entre o bloco II e o teatro. Propõe-se a construção de volume simples, 
com cobertura cerâmica em duas águas, cuja circulação se fará por corredor externo, 
protegido por elementos treliçados, reminiscência do tratamento da circulação ao 
redor do pátio principal.

áreas externas
Considerando a qualidade ambiental propiciada pela área vegetada, bem como a 

natureza pública das atividades, entende-se que as áreas livres deveriam converter-se 
em espaços públicos abertos à população diamantinense, carente desta oferta —como 
é característico das cidades setecentistas. 

Assim sendo, o arranjo espacial das áreas livres contempla a recomposição do pátio 
central como área de convívio; o arranjo do platô superior como mirante público, bem 
como a laje sobre o café; a requalificação da quadra e das arquibancadas por meio de 
sua conservação e iluminação; e a criação de jardins públicos junto ao antigo oratório 
como espaço de permanência.

6. Passadiço.







Este capítulo trata das ações que visam à elaboração de 
instrumentos de apoio as atividades de planejamento, que 
viabilizem padronizações de procedimentos e especificações, 
que visam apoiar o desenvolvimento de projetos, compra de 
materiais, organização das informações, bem como outras 
ações de apoio vinculadas às atividades de planejamento.

instrumentos 
de planejamento
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manual de padronização de mobiliário

Trabalho desenvolvido em parceria com o professor Glaucinei Rodrigues, 
do curso de Design da Escola de Arquitetura.

O objetivo do manual é conferir autonomia dos docentes e técnicos nas aquisições 
de mobiliário, assegurando padrão de qualidade adequado, uma vez que oferece espe-
cificações detalhadas dos requisitos ao qual o mobiliário deve atender.

Outro manual, destinado a especificação de mobiliário para laboratório, foi desen-
volvido com o objetivo de subsidiar não só os docentes e os setores de compra, mas 
também os técnicos nas especificações e na padronização do mobiliário para os labo-
ratórios. A intenção, mais do que auxiliar na compra, é de promover gradativamente 

1. Capa do catálogo.

2. Exemplo de especificações de arquivos.
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uma padronização, aliada a uma atualização tecnológica dos espaços laboratoriais da 
instituição, inserido o uso de mobiliário industrializado nessas instalações. 

O mobiliário industrializado, além de favorecer a padronização, contribui para a 
melhoria das instalações laboratoriais em curto prazo, e a médio e longo prazo, pro-
movem maior economia uma vez que são modulados e possibilitam readequações de 
layout e reformas de forma mais ágil, com aproveitamento do mobiliário, o que não 
acontece no modelo laboratorial predominante na instituição.

3. Capa do catálogo.

4. Exemplo de especificações de armários.
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caderno de detalhes típicos

Trabalho coordenado pelos professores 
Bruno Santa Cecília e André Prado, da Escola de Arquitetura.

O Caderno de Detalhes Típicos é uma iniciativa do Departamento de Planejamento 
Físico e Projetos da UFMG e tem por objetivos principais: garantir maior uniformidade 
para as soluções construtivas no processo de projeto, assegurando dessa forma maior 
uniformidade estética, técnica e funcional dos prédios; propiciar, por meio da padroni-
zação de soluções, uma melhoria nos processos de licitação e compra tanto para novos 
prédios como também para a reforma de prédios existentes; assegurar maior facilidade 
de manutenção dos edifícios no médio e longo prazo, na medida em que os seus ele-
mentos construtivos passarem gradativamente a ser cada vez mais comuns; evitar, na 
fase de projeto, o esforço dos arquitetos e técnicos, a cada novo projeto, com a criação 
de soluções construtivas que poderiam ser padronizadas.

O caderno foi pensado e desenvolvido de maneira que suas partes pudessem ser 
rearranjadas conforme a necessidade, tanto de um projeto para o outro, como ao longo 
do tempo, com revisões periódicas. A formatação dos elementos construtivos em famí-
lias e, dentro de cada família, em grupos e subgrupos permite que a cada projeto seja 
montado um caderno de detalhes específico, contendo somente os detalhes que con-
cernem a este projeto, evitando informações equivocadas durante os processos de pro-

5. Exemplo de detalhe da bancada.
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jeto, licitação e obra. Esta formatação também permitirá que revisões pontuais possam 
ser feitas periodicamente ao longo do tempo, assimilando novas soluções construtivas 
e eliminando aquelas que se tornarem ultrapassadas.

6. Exemplo de detalhe de divisórias de sanitários.

7. Exemplo de detalhe de impermeabilização.
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ferramentas de apoio à gestão do espaço

Trabalho desenvolvido em parceria com os professores
Renato Cézar e Fernando Ramos, da Escola de Arquitetura.

A qualidade do espaço universitário e o seu desempenho ocupam um lugar central e 
determinante na produtividade, nos resultados e na eficiência da instituição, e é preciso 
conhecê-la e gerenciá-la de forma adequada, para que os seus objetivos sejam alcançados. 

Sendo assim a Pró-Reitoria de Planejamento está estudando mecanismos de au-
xilio à gestão do espaço, através de avaliação pós-ocupação e produção de aplicativos 
computacionais que permitam uma melhor distribuição da ocupação dos espaços exis-
tentes, evitando ociosidade, e contribuindo para um melhor planejamento das ações 
relativas à modernização e ampliação da infraestrutura.

O trabalho esta sendo desenvolvido nas seguintes etapas:

avaliação pós-ocupação dos cads 1 e 2
Utilizando a técnica denominada “leitura de espacializações”, do quadro teórico da 

professora Maria Lúcia Malard, para encontrar conflitos entre formas espaciais e as 
atividades abrigadas pelos CADs.

web-aplicativo para apoio à gestão dos cads (1, 2 e futuramente o 3)
Trata-se de um aplicativo que permite aos usuários e gestores o encaminhamento de 

solicitações de salas, equipamentos didáticos e agendamento de eventos. Muito embora 
hoje aqueles espaços sejam quotizados entre as unidades, o aplicativo tem por finali-
dade maximizar o uso do espaço dos CADs, permitindo, num dado momento, aferir a 
utilização das salas e de seus horários de uso. 

O aplicativo foi desenhado para ser universal, e compreendeu as seguintes etapas:

•	 Elaboração de backlogs (requisitos para o programa) e relativa programação 
visual da interface;

•	 Elaboração de mock-up geral do aplicativo (rascunho);
•	 Uso do HTML 5 para programação de cada módulo do programa.
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8. Exemplo de interface.

9. Exemplo de interface.
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10 e 11. Exemplo de interfaces.
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Entre as ações está também o estabelecimento de uma comunicação com os usuá-
rios, ensejando contribuir para um processo de educação ambiental. Está em desen-
volvimento uma concepção gráfica para todo o processo, no sentido de garantir uma 
comunicação sem dispersão por detalhes.

instrumentos de planejamento

12. Concepção gráfica do Infográfico. Os dados apresentados são fictícios.

mapeamento de risco
Seguindo as mesmas diretrizes do aplicativo para gestão dos CADs, deverá ser 

desenvolvido um mapeamento dos riscos nas edificações das unidades. Trata-se de 
criar um aplicativo que permita o registro dinâmico de riscos físicos, químicos, bioló-
gicos, organizacionais e ergonômicos no Campus. Esse aplicativo se é baseado no apli-
cativo de gestão dos CADs, por isso deverá ser desenvolvido na sequência do trabalho.
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diretrizes técnicas de aplicação da acessibilidade universal
para rotas acessíveis nas áreas urbanas do campus pampulha 

Trabalho coordenado pelo professor
Marcelo Pinto Guimarães, da Escola de Arquitetura.

Segundo o Decreto Federal 5296/2004, o conceito de acessibilidade ambiental é 
assim definido: “Acessibilidade é a condição para utilização, com segurança e autono-
mia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edifica-
ções, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação 
e informação, por pessoa portadora de deficiência ou mobilidade reduzida” (BRASIL, 
2004 Capítulo III – art. 8°. §1°).

Um espaço possui acessibilidade ambiental quando oferece condições às pessoas 
de chegar e entrar, compreender a organização e as relações espaciais que este lugar 
estabelece, e participar das atividades que ali ocorrem, usando os equipamentos dispo-
níveis com conforto e independência.

Pode-se dizer que a inclusão social de pessoas com deficiência ou mobilidade re-
duzida depende da existência de acessibilidade ambiental, sem qual não pode haver 
igualdade de oportunidades entre as pessoas no uso do ambiente.

O Decreto 5296/2004 regulamenta a obrigatoriedade da provisão de acessibilidade 
no meio urbano e nas edificações, de forma que todas as pessoas tenham a oportuni-
dade de se deslocar na cidade através de um sistema de transporte acessível e seguro, 
caminharem com segurança, entrarem nos edifícios e utilizá-los plenamente.

Sendo assim, esta proposta visa readequar a acessibilidade de todo o Campus para 
os referidos parâmetros, considerando adequação de calçadas, sistemas de transpor-
tes; eliminação de barreiras; readequação das travessias e cruzamentos existentes e 
inclusão de novos pontos de acesso, difusão do conceito de desenho universal no pla-
nejamento global e de desenho urbano, nos sistemas de transportes, nos equipamentos 
públicos e nas edificações, dentre outros.

A adequação das edificações às normas de acessibilidade implica rever e compatibi-
lizar com a NBR9050 e demais leis competentes todo o sistema de circulação de pedes-
tres, inclinação de rampas gerais, eliminação de degraus, circulação vertical acessível 
(rampas acessíveis ou elevadores ou plataformas), circulação horizontal desimpedida e 
bem dimensionada, espaços projetados com dimensões mínimas compatíveis com uso, 
reforma de banheiros com redimensionamento das distâncias mínimas entre peças, 
reposicionamento de barras e substituição de equipamentos inacessíveis, dentre outros.
Está em desenvolvimento um estudo, em parceria com o laboratório Adapte-se da 
Escola de Arquitetura, um estudo de acessibilidade para as áreas externas do Campus 
que visa mapear os principais pontos de conflito e traçar as diretrizes para as interven-
ções nos espaços, de forma a orientar e planejar as intervenções futuras. 
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Denominado Diretrizes Técnicas de Aplicação da Acessibilidade Universal para 
Rotas Acessíveis nas Áreas Urbanas do Campus UFMG – Pampulha, tem o objetivo 
principal de gerar padrões de referência para soluções arquitetônicas e urbanísticas de 
adequação do Campus Pampulha à acessibilidade e ao desenho universal. Com tais so-
luções, será possível desenvolver e aplicar o planejamento estratégico e executivo e com 
isso gerar ambientes inclusivos e satisfatórios para todos. Isso deve proporcionar expe-
riências e vivências equivalentes para usuários com diversidade de perfil ergonômico, 
sociocultural e de problemas de orientação e mobilidade no meio edificado.

instrumentos de planejamento

total 3.340.000,00

tipo de obra

Calçadas, cruzamentos e travessias 
e vias para veículos  motorizados. 140.402,81

área/m²

Jardins
(área permeável) 2.116.900,03

Áreas construídas 
(edi�cações que precisam de reforma e adaptações) 630.726,46

Demais áreas urbanizadas
e/ou impermeáveis descobertas 394.124,61

tabela 1. Estimativas de área de intervenção para o
desenho urbano e acessibilidade ambiental global.
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13. Detalhe do plano.

14. Detalhe do plano.
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manual de gestão de documentos

Trabalho desenvolvido em parceria com a professora Cristina Ortega da ECI.

O objetivo deste manual é padronizar as atividades relacionadas à gestão de docu-
mentos do Departamento de Planejamento Físico e Projetos – DPFP, e dos setores da 
UFMG que lidam com documentação semelhante, seja técnica ou administrativa, bus-
cando a sua apropriação e aplicação por parte de seus funcionários e dos fornecedores 
em todas as esferas. 

A estruturação do documento está baseada em tópicos, a fim de facilitar a leitura 
direcionada a pontos específicos do processo de gestão de documentos, como segue:

•	 Parte I – refere-se à parte conceitual deste Manual, pois são apresentados os con-
ceitos relativos aos processos e aos instrumentos normativos referentes à gestão 
de documentos, quais sejam: o Plano de Classificação e a Tabela de Temporalidade 
Documental – TTD. 

•	 Parte II – refere-se à operacionalização da gestão de documentos no DPFP, pois 
é apresentado o detalhamento de cada atividade do ciclo de gestão documental 
deste departamento.

instrumentos de planejamento

15. Detalhe do plano.
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Este manual deve ser utilizado como material de apoio dos funcionários, incluindo 
empresas contratadas, no que diz respeito ao tratamento dos documentos administra-
tivos e técnicos produzidos e mantidos pelo departamento.

A prática das diretrizes traçadas no manual destina-se 
à obtenção dos seguintes resultados: 

•	 Uniformização da linguagem empregada para a nomeação e descrição de docu-
mentos;

•	 Uniformização do formato de configuração dos documentos técnicos;
•	 Estabelecimento de um único fluxo documental no departamento, não sendo 

mais admitidas as diversas formas personalizadas de classificação, acondiciona-
mento e arquivamento da documentação em cada setor;

•	 Integridade da documentação, ao ser assegurada a preservação adequada do 
documento em um único local de guarda, com as devidas condições de arquiva-
mento e acondicionamento, e resguardada por constantes backups, no caso dos 
documentos eletrônicos;

•	 Otimização do espaço físico destinado à guarda de documentos, com base nas 
atividades de triagem e descarte de documentos;

•	 Manutenção de uma ordenação lógica e unívoca das pastas digitais localizadas 
no repositório do servidor;

•	 Agilidade na consecução das atividades de trabalho e tomadas de decisão, 
      devido à facilidade de identificação, localização e recuperação da 
      documentação pesquisada.

A partir da aplicação deste instrumento de gestão de documentos, pretende-se faci-
litar a localização e recuperação dos documentos nos diretórios digitais, por meio do 
estabelecimento de um modelo único e padronizado de estruturação das pastas digi-
tais utilizadas pelos funcionários. Pretende-se também contribuir para a preservação 
da memoria institucional, considerando as novas dinâmicas de geração de documen-
tos, em função das mídias digitais. 





versão impressa e revista do 

plano rei elaborado 

em 2011 e disponível em 
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