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1. AMB. PEDAGÓGICOS

1.1. cozinha didática 1 (tecnólogo em gastr.)
1.2. cozinha didática 2 (tecnólogo em gastr.)
1.3. cozinha didática 3 (tecnólogo em gastr.)
1.4. cozinha didática 4 (tecnólogo em gastr.)
1.5. cozinha didática 5 (multiuso gastr.)
1.6. laboratório de confecção  
1.7. laboratório de criação e modelagem

1.8. laboratório de estética 1
1.9. laboratório de estética 2
1.10. laboratório de manicure    
1.11. laboratório de salão escola 1
1.12. laboratório de salão escola 2
1.13. sala para higienização e esterilização de  
 instrumentos - saúde

1.14. atrss - abrigo temporário de resíduos   
 de serviços de saúde;
1.15. laboratório de farmácia

1.16. laboratório de saúde 1
1.17. laboratório de saúde 2
1.18. laboratório de varejo

1.19. laboratório de supermercado  
 pedagógico

1.20. sala de aula flex. 1 (40alunos)
1.21. sala de aula flexível 2 (40 alunos)
1.22. sala de aula flexível 3 (40 alunos)
1.23. sala de aula flexível 4 (40 alunos)
1.24. sala de aula flexível 5 (40 alunos)
1.25. sala de aula flexível 6 (40 alunos)
1.26. sala de aula flexível 7 (40 alunos)
1.27. sala de aula flexível 8 (40 alunos)

1.28. sala de aula flexível 9 (40 alunos)
1.29. sala de aula flexível 10 (40 alunos)
1.30. sala de aula flexível 11 (40 alunos)
1.31. lab. estúdio de gravação + fotografia +   
 pedagógico/estúdio de gravação adm.   
 senac

1.32. sala de aula híbrida 1 (40 alunos)
1.33. sala de aula híbrida 2 (40 alunos)
1.34. sala de aula híbrida 3 (40 alunos)
1.35. sala de aula híbrida 4 (40 alunos)
1.36. sala de aula híbrida 5 (40 alunos)
1.37. sala de aula híbrida 6 (40 alunos)
1.38. sala de aula híbrida 7 (40 alunos)
1.39. sala de aula híbrida 8 (40 alunos)
1.40. sala de aula híbrida 9 (40 alunos)  
 + organização de armários

1.41. sala de aula híbrida 10 (60 alunos)
1.42. sala de aula híbrida 11 (60 alunos)
1.43. sala de aula híbrida 12 (60 alunos)
1.44. sala de aula híbrida 13 (60 alunos)
1.45. sala de aula híbrida 14 (60 alunos)
1.46. 01 mini auditório pra 120 pessoas  
 (01 sala híbrida de 40 alunos / 01 sala  
 híbrida de 60 alunos reversível)
1.47. laboratório de informática 1 (40 alunos)
1.48. laboratório de informática 2 (40 alunos)
1.49. laboratório de tecnologia 1 (40 alunos)
1.50. laboratório de tecnologia 2 (40 alunos)
1.51. auditório - 210 lugares + foyer + 
 camarim + i.s.p.n.e.
1.52. cetahg (restaurante produção /  
 pedagógico)

1.53. monta-cargas gastronomia

1.54. cozinha de produção - restaurante

1.55. aquário controle de produção  
 (nutricionista) - restaurante

1.56. gard manger legumes - restaurante

1.57. gard manger açougue - restaurante

1.58. padaria - restaurante

1.59. confeitaria de produção - restaurante

1.60. closet de panelas - restaurante

1.61. despensa - restaurante

1.62. plonge - restaurante

1.63. platina - restaurante

1.64. rouparia - restaurante

1.65. vestiário alunos e funcionários  
 gastronomia, cozinha de produção e   
 restaurante

1.66. depósitos materiais limpeza (gastr.)
1.67. conjunto sanitário cozinha - restaurante

1.68. depósitos de lixo (exclusivo  
 gastronomia)
1.69. restaurante didático

1.70. bar didático 1 - integrado restaurante

1.71. elevador serviço/saúde

2. AMB. ADMINISTRATIVOS

2.1. direção escolar

2.2. sala de reuniões com vídeo conferência 
 01 (6 lugares)
2.3. sala de reuniões com vídeo conferência  
 02 (6 lugares)
2.4. sala de reuniões com vídeo conferência  

 03 (6 lugares / triagem de material)
2.5. supervisão pedagógica, faculdade e   
 aprendizagem

2.6. apoio administrativo - financeiro

2.7. apoio administrativo - secretaria

2.8. apoio administrativo - compras

2.9. apoio administrativo - dep. de pessoal

2.10. apoio administrativo - atendimento ao   
 aluno. espaço de reuniões (4 lugares)
2.11. suporte ao adm interno / atendimento  
 interno alunos e clientes

2.12. conjunto espaço funcionários (copa  
 funcionários + sanitários)
2.13. depósito geral da manutenção predial

2.14. telecom - manutenção t.i.
2.15. conjunto espaço docentes e instrutores

2.16. coordenação de curso superior de  
 tecnologia em gastronomia

2.17. coordenação e apoio adm. gastronomia  
 restaurante didático

2.18. posto de atendimento enfermaria

2.19. cpa (comissão própria de avaliação) +   
 reuniões para 4 lugares 
2.20. napp’s (núcleo de atendimento  
 pedagógico, psic.e social) - 6 lugares

2.21. coordenação de iniciação científica e   
 extensão + reuniões para 4 lugares

2.22. recepção

2.23. biblioteca

2.24. central de atendimento

3. AMB. APOIO E SERVIÇO

3.1. conjunto sanitários fem., masc.e p.n.e.  
 (01 conjunto por andar)
3.2. depósitos (distribuídos pelo complexo)
3.3. almoxarifado

3.4. depósito interno de mobiliários e  
 equipamentos

3.5. depósitos materiais limpeza    
 (01 por andar)
3.6. refeitório funcionários senac

3.7. refeitório funcionários terceirizados

3.8. vestiários terceirizados

3.9. vestiário acessível (p.n.e.) fem. / masc.
3.10. cantina preparo + cantina armazenagem  
 + d.m.l.
3.11. abrigo de gás

3.12. abrigo de resíduo sólido urbano +   
 desidratadora de lixo orgânico

4. CIRCULAÇÃO E CONVÍVIO

4.1.  controle acesso terraço 
4.2.  bar terraço – coberto

4.3. vaga de garagem para 04 (quatro)   
 veículos leves

4.4. áreas de descompressão, área externas  
 descoberta (pavimento térreo)
4.5. áreas de descompressão, área externas  
 descoberta (terraços)

flexibilidade horizontal e vertical

visando a necessidade de eventuais adequações programáticas, demanda 
comum de um complexo dinâmico educacional como o senac, organizou-se 
de maneira muito clara e legível as áreas de serviços e de apoio ao longo 
do complexo, tanto na ampliação, quanto nos blocos existentes.
no bloco 2, paralelo ao eixo de integração, desenhou-se uma barra con-
tendo os núcleos de circulação vertical e serviços, que setoriza a circu-
lação e o programa didático e administrativo. este arranjo permite a relo-
cação de maneira mais ágil e dinâmica das atividades dentro do conjunto.
na escala vertical, em todo complexo, priorizou-se a setorização do pro-
grama de laboratórios nos pavimentos mais baixos. além de ser coerente 
com a demanda de interação com público externo de algumas atividades 
específicas, este gesto viabiliza o deslocamento em altura dos insumos ne-
cessários para as cozinhas, e do descarte de resíduos do setor da saúde.
o bloco 1, que já possui uma leitura de estrutura mais rígida, tem sua 
porção mais alta ocupada pelas salas de aula flexíveis e híbridas, além da 
reconstrução do núcleo de banheiros e de escadas para adequação às 
normas de acessibilidade e do corpo de bombeiros.

áreas de convívio

a nova organização dos núcleos de circulação vertical e de serviços pos-
sibilitou uma legibilidade muito clara e integrada dos espaços de circu-
lação e convívio, elementos cruciais para o networking e interação dos 
usuários. 
além das salas de aula, a própria dinâmica de relação destes espaços, ora 
inseridos em átrios iluminados, ora configurados em passarelas e espaços 
de descompressão com visual para o pátio, explicitará o tom do nível de 
integração do senac de belo horizonte.

vinculação carga e descarga

para melhorar a performance funcional dos fluxos de insumos e resíduos 
dentro do complexo, criou-se uma vinculação junto aos limites do lote 
entre o setor do centro de distribuição e um acesso de serviço junto à 
rua dos tupinambás.
deste modo, configuramos um fluxo circulação de carga e descarga mais 
flexível, e configuramos uma portaria de serviço junto a lateral vizinha 
do bloco 1, com usos de vestiários e depósitos setorizados.

leitura, intervenções e resgate

as modificações realizadas no bloco 2 desde a sua exe-
cução interferiram veementemente em sua expressão ar-
quitetônica. um dos objetivos da proposta consiste em re-
cuperar tal expressão, mas sem descartar completamente 
as ampliações realizadas ao longo dos tempos , tendo em 
vista as necessidades de área adicional. a partir desta pre-
missa, conferiu-se a elas uma envoltória característica 
que comunique as mudanças ao público através de um re-
vestimento em madeira. 
o último pavimento somado ao bloco 2 nessas ampliações 
anteriores buscou ser readequado através de um bar na 
cobertura, recuando a área construída da fachada e de-
volvendo a escala original da edificação. a antiga caixa 
d’água ganhou vida agora através de uma volumetria seme-
lhante posicionada no mesmo local e que recebe a escada 
e elevador que conectam diretamente o térreo público a 
esse ambiente.
as somatórias laterais na parte posterior desse bloco, 
bem como os pavimentos adicionados que descaracterizam 
a antiga fachada e volumetria, 

sofreram também adequações modernas: as já mencionadas 
envoltórias em madeira que destacam as transformações 
e revitalizações mais vigorosas na parte interna e que se-
guem o programa de necessidades.
o bloco 1 mantém a sua fachada em sua originalidade. a 
proposta busca uma reforma dos concretos aparentes da 
edificação e a troca das esquadrias por perfis mais mo-
dernos e robustos. na porção térrea procurou-se aliar o 
existente às questões de urbanidade: rampas generosas e 
de pouca inclinação buscam o pedestre (inclusos os por-
tadores de necessidades especiais) para dentro; uma esca-
daria no mesmo local da original distribui os usuários do 
dia-a-dia rapidamente aos seu destino; o antigo subsolo e 
térreo praticamente se fundem em um pavimento permeável 
e de conexão com as atividades do pátio e auditório aos 
fundos. a resultante estética mantém respeito ao projeto 
original da torre e confere fluidez e harmonia ao térreo 
junto a rua.
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INTERVENÇÃO E MEMÓRIA

setorização bloco 03 setorização bloco 02 setorização bloco 01

setorização geral blocos 01,02 e 03
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projeto original mantida

intervenção realizada fora do 
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