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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo disseminar projeto de extensão universitária da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UniABC, realizado em 2013 da disciplina 

Projeto de Extensão à Comunidade, do 7o. semestre. Por meio de uma ação 

integrada entre a comunidade, discentes e docentes favorecendo o intercâmbio, a 

reelaboração e a produção de conhecimento sobre a realidade, o trabalho teve o 

objetivo de criar um projeto arquitetônico fundamentado nessas ações.  Como 

resultado, o trabalho proporcionou aos grupos uma nova perspectiva da arquitetura 

através de uma experiência pratica, na qual o serviço prestado foi determinado pela 

necessidade da comunidade atendida. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A proposta de trabalho utiliza os mesmos princípios que o antigo Escritório Modelo 

da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UniABC, de ser um projeto de 

extensão universitária, que proporcionasse condições necessárias para a aplicação 

prática dos conhecimentos técnicos e teóricos complementando a formação 

acadêmica e atuação profissional. Desenvolvendo atividades de assessoria técnica 

a comunidade sem possibilidade de acesso ao trabalho do arquiteto e urbanista por 

meio da elaboração de projetos de arquitetura e urbanismo; contribuindo para a 

melhoria da qualidade de vida da comunidade; promovendo projetos coletivos e 

participativos; visando uma gestão democrática e horizontal; retornando à 

comunidade e academia o conhecimento adquirido em suas atividades de extensão; 

difundindo a arquitetura e o urbanismo; garantindo a perenidade do escritório e a 

continuidade dos trabalhos interdisciplinares; ser gerente e executor de seus 

próprios projetos; promovendo o desenvolvimento sustentável. 

 

 

OBJETIVOS 

 

O Projeto procura contribuir para a solução dos problemas sociais expressos nos 

diálogos com a comunidade e com os diversos setores envolvidos. Através de uma 

ação integrada entre a comunidade, os discentes e os decentes favorecendo o 



intercâmbio, a reelaboração e a produção de conhecimento sobre a realidade, suas 

alternativas de transformação, bem como o aprendizado da cidadania. 

E desta forma, ressaltar a dimensão social das práticas acadêmicas, visando o 

desenvolvimento pessoal e profissional dos alunos e professores da graduação, 

assim como, a melhoria da qualidade de vida das comunidades localizadas no 

entorno da Universidade. 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

O trabalho foi desenvolvido em três etapas: Levantamento Cadastral, Análise de 

Dados e Proposta. 

O Levantamento Cadastral consistiu numa visita técnica ao local escolhido para que 

pudessem ser coletados dados como: levantamento da edificação, realizada com 

instrumentos de medição da construção civil, como trenas; levantamento fotográfico 

e levantamento das necessidades de seus habitantes através de uma entrevista. A 

Análise de Dados transformou as informações preliminares em base de trabalho. Por 

fim, a Proposta teve como objetivo soluções arquitetônicas simples para melhorar as 

condições de habitabilidade do conjunto edilício. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Conforme visita técnica constatamos que no terreno havia a construção de dois 

imóveis no terreno, sendo um deles, uma pequena edificação composta de dois 

cômodos e uma laje, muito mal aproveitados devido à falta de um projeto. 

Para atender as necessidades dos moradores é necessário ainda que cada um dos 

imóveis construídos no terreno tenha acessos independentes. 

 

 

RESULTADOS 

 



A proposta final permitiu atender as solicitações da moradora e ainda conseguiu 

ampliar o espaço apenas com um estudo de layout, desta forma, a residência agora 

tem: três dormitórios, banheiro, sala, cozinha, lavanderia e varanda, ocupando o 

mesmo espaço. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho prático possibilita adquirir novos conhecimentos, desenvolver os 

relacionamentos interpessoais e promover a realização profissional através da 

conclusão de um trabalho. 
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