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Três prédios, três símbolos
A paisagem da Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira”, em
São Paulo, ganhará novos contornos. Está prevista a construção de
três novos prédios, com projetos de autoria de renomados e
inovadores arquitetos brasileiros
No térreo, será instalado um grande salão para exposições do MAC

A

nova infraestrutura permitirá abrigar, à
altura de uma universidade do porte da
USP, órgãos importantes e de grande visibilidade e atualidade, além de coroar o ciclo
recente de revitalização da estrutura física
do campus, que inclui a restauração do prédio da Antiga Reitoria, com a construção das
novas dependências do Conselho Universitário; o novo sistema de iluminação; a construção do Centro de Difusão Internacional
e do Centro de Convenções, entre outras
ações.

Prédio integrado à Praça dos Museus
O Museu de Arte Contemporânea (MAC),
o Instituto de Estudos Avançados (IEA) e o
Núcleo de Estudos da Violência (NEV) terão
nova sede, constituída por um edifício localizado na chamada Praça do Pôr do Sol, na
Avenida Lineu Prestes, que estará integrado
à Praça dos Museus.
A Praça dos Museus, projetada pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha, prevê a
construção das novas sedes do Museu de

EXPEDIENTE

A nova sede
do MAC, IEA
e NEV terá
área construída
de 21 mil
metros
quadrados

Arqueologia e Etnologia (MAE) e do Museu
de Zoologia (MZ), em área contígua à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia,
com frente para a av. Corifeu de Azevedo
Marques. A área total construída será de 53
mil metros quadrados. O local contará ainda
com um saguão único para os museus, restaurante, café e belvedere. A previsão é de
que as obras estejam concluídas até setembro do próximo ano.
O novo prédio do MAC, IEA e NEV, que
também foi projetado por Rocha, terá área
construída de 21 mil metros quadrados. A
concepção do projeto preserva o caráter de
espaço de lazer, recreação e de acesso público do local.
Será composto por praça associada a
uma torre. A torre terá 80 metros de altura e
12 pisos, com pés-direitos, plantas e estruturas diferenciados nos andares para atender às diferentes demandas de uso, como,
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por exemplo, instalação de reservas técnicas, acervos de bibliotecas e escritórios administrativos. A verticalização com liberdade de arranjos na construção permitirá uma
melhor utilização da área ocupada.
A diversidade de usos, de pés-direitos
adotados e de tratamento diferenciados dos
acabamentos das fachadas dos andares se
expressa em uma composição que alterna elementos cegos com panos verticais envidraçados e protegidos por brises móveis. Opacidade e transparência se alternam, expressando
as diferentes atividades que tal oportunidade
de agrupamento de usos propicia.
No térreo, será instalado um grande salão para exposições do MAC (com mais de
três mil metros quadrados)   
nas para atividades didáticas, entre outros
espaços. No último andar, um terraço, com
jardim e cafeteria, servirá como ponto de encontro.
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