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CORTE ESQUEMÁTICO - CONEXÕES NÍVEIScorte esquemático conexão de níveis  
PAVIMENTO +9,05 |  +8,91   |  administrativo 

66. Conjunto cozinha didática quente........................................278,90m²
67.Conjunto cozinha didática fria ...............................................279,5m²
68.Cozinha didática teórica........................................................116,59m²
69.Circulação horizontal............................................................269,70m²
70.Enfermaria..............................................................................21,72m² 
71.Coordenação curso de tecnologia e gastronomia......................21,81m² 
72.Coordenação curso de administração.....................................31,97m²
73. Depósito interno de mobiliários.............................................46,86m²

74.Sala de espera................................................................ 33,76m²
75.Sanitário geral 1................................................................9,83m² 
76.Sanitário com fraudário...................................................15,14m²
77.Sanitário acessível 1 .........................................................5,13m²
78. Sanitário acessível 2........................................................3,55m²
79. Sanitário geral 2...............................................................8,27m²
79. Depósito 1........................................................................2,60m²
80. Depósito 2.......................................................................5,33m²
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PAVIMENTO +12,70  |  +12,20   |  administrativo 

81. Laboratório de estética 1............................................................163m²
82.Laboratório de estética 2...........................................................163m²
83.Salão escola 1...........................................................................84,3m²
84.Salão escola 2..........................................................................85,6m²
85.Circulação horizontal................................................................270m² 
86. Laboratório manicure..............................................................57,3m² 
87. Laboratório de confecção.......................................................108,3m²
88.Laboratório de modelagem.....................................................106,7m²

89. Sanitário geral 1.......................................................................9,83m²
90.Sanitário com fraldário............................................................15,19m²
91.Sanitário acessível 1 ..................................................................5,13m²
92. Sanitário acessível 2................................................................4,32m²
93. Sanitário geral 2......................................................................8,20m²
94. Depósito 1...............................................................................2,60m²
95. Depósito 2...............................................................................5,33m²
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96.Laboratório de saúde 1............................................................11,00m²
97.Laboratório de saúde 2...........................................................98,48m²
98.Laboratório de varejo.............................................................44,79m²
99.Laboratório de supermercado................................................96,37m²
100.Laboratório de farmácia......................................................107,63m²
101.Circulação horizontal...........................................................299,36m²
102.Depósito de lixo.......................................................................7,72m²
103.Sala de higienização ..............................................................12,57m²

104. Sanitário geral 1..............................................................9,38m²
105. Sanitário com fraldário...................................................15,17m²
106. Sanitário acessível 1........................................................5,13m²
107.Sanitário acessível 2.......................................................4,28m²
108. Sanitário geral 2.............................................................8,27m²
109.Depósito 1.......................................................................2,64m²
110. Depósito 2......................................................................5,56m²
111. Terraço..........................................................................76,62m²
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Auditório

A tipologia cênica adotada para o auditório é inspirada 
no modelo do Odeon grego, que permite um canal de 
comunicação direto e integrado do público com a cena. 
O conceito de reunir os espaços de palco e plateia em 
um único volume, sem a quarta parede, otimiza o uso 
da área destinada ao auditório e permite o uso das 
mais diversas tecnologias de cenotecnia, áudio e vídeo 
para uma experiência imersiva, tanto para o caso de 
eventos corporativos, palestras e conferências como 
para atividades multimídia e espetáculos ao vivo de 
teatro e música.

Nos espaços adjacentes foram previstas as áreas 
necessárias para apoio e circulação, com antecâmara 
e sanitários, camarins (com acesso exclusivo) e 
área técnica (com acesso exclusivo) para cabines de 
comando e de tradução simultânea.

A praça descoberta já existente é requalificada através 
da adoção de medidas projetuais no próprio elemento 
construído. A abertura de grandes janelas e terraços 
voltados para ela tem a intenção de intensificar seu 
uso e visibilidade.

Visibilidade e transparência

O projeto sempre que possível expõe suas circulações. 
Esse partido resulta em dois ganhos técnicos. Ao 
localizar os corredores nas fachadas, as salas de 
aula ficam menos expostas as intempéries e ao ruído 
urbano.

 Além disso valoriza-se, novamente o encontro. O 
edifício mostra-se transparente à cidade, espelhando a 
transparência da instituição, nesse sentido o ponto em 
que os dois edifícios se encontram é dotado sempre de 
um espaço livre de convívio: dali o belo horizonte pode 
ser visto por quem o utilizar. A arquitetura busca beleza 
através de sua organização. Os ritmos das aberturas 
são reorganizados nos dois blocos de forma a unifica-
los visualmente. Essa proposta atende também a 
adequação joga a favor segurança contra propagação 
incêndio entre níveis uma vez que dá maior flexibilidade 
ao atendimento das normas necessárias.

Em relação a composição geral a face voltada a cidade 
é tratada no nível da escala humana acolhendo o 
transeunte. A outra face, que devido a implantação do 
edifício acaba sendo mais visível, é tratada na escala 
urbana com a criação de grandes terraços metálicos. 
Essa estrutura apensa se apoiam na pré-existência 
facilitando sua implementação sem necessidade de 
impermeabilizar novas lajes de cobertura. Seu caráter 
é propiciar um espaço lúdico menos custoso e que 
conecte o usuário a cidade.
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