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RESUMO 

O presente artigo apresenta as experiências e os primeiros resultados do 

projeto de pesquisa e extensão Espaços do Albergue Santo Antonio, firmado entre o 

curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSJ, por meio da Extensão Arché Empresa 

Jr., e a casa para idosos - Albergue Santo Antônio. O processo vivenciado 

contemplou a reforma do refeitório dos funcionários Albergue Santo Antônio, espaço 

elencado como prioridade. O projeto arquitetônico partiu de pesquisas bibliográficas, 

teóricas e técnicas, e identificação da demanda, seguido pelo levantamento físico do 

espaço, chegando à proposta projetual. O plano de arrecadação foi dividido em 

grupos de acordo com as necessidades de atuação, grupo de materiais e doações, 

grupo de gestão de obra e, por fim, grupo de mobiliários. A execução seguiu um 

fluxo de obra traçado na disciplina Gestão de Obras, criando-se uma agenda de 

acompanhamento, onde alunos da disciplina e membros da equipe de arrecadação 

acompanhavam o dia a dia da obra. Por fim, além de o projeto proporcionar um 

espaço de convivência para os funcionários de modo a atender suas necessidades 

diárias, foi possível aproximar a vivência acadêmica, a aprendizagem prática e as 

questões sociais, contribuindo para a formação humana dos envolvidos.  

INTRODUÇÃO 

As atividades de extensão fazem parte da formação acadêmica do 

graduando. Em seu papel social promove ações educativas para a construção de 

uma cidadania que busca a transformação social em constante diálogo com a 

sociedade. Neste sentido, a Arché Empresa Júnior, parte do programa de extensão 

universitária presente na Universidade Federal de São João Del Rei, atua como uma 

associação civil gerida e constituída por alunos da graduação em Arquitetura e 

Urbanismo, orientados por um professor tutor do curso, procurando proporcionar a 

comunidade uma arquitetura de qualidade, ampliar as discussões e a atuação social. 

Dessa forma o presente artigo traz as atividades realizadas no primeiro momento na 

extensão Espaços do Albergue Santo Antônio, por meio do auxílio da Arché 

Empresa Júnior. Sendo feita a reforma do refeitório para os funcionários, no geral, 

proporcionou para os alunos envolvidos aplicabilidade do conhecimento teórico e 

técnico e uma demanda real, além de um envolvimento com diversos atores da 

sociedade, gerando parcerias e visibilidade para o Albergue Santo Antônio.  
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OBJETIVOS 

O projeto de extensão teve como objetivo geral elaborar projetos 

arquitetônicos e recomendações técnicas para o Albergue, visando à execução de 

intervenções e/ou edificações com qualidade espacial e adequabilidade de soluções. 

Desta forma os discentes conviveram com a realidade social, a prática profissional, o 

envolvimento com pesquisas e o direcionamento das ações voltadas para as 

questões relacionadas ao processo e a produção do espaço, bem como a tecnologia 

em arquitetura e urbanismo.  

DESENVOLVIMENTO 

De uma forma geral o projeto contemplou três macro-etapas, intituladas pelo 

grupo como “concepção do projeto arquitetônico”, “plano de arrecadação” e 

“execução da obra”. Cada uma destas será abaixo relatada e detalhada. 

O projeto foi concebido por uma equipe formada por cinco membros da 

Arché, alunos do curso de arquitetura e urbanismo. A segunda e terceira etapas, de 

arrecadação e execução respectivamente, foram guiadas pelos também alunos da 

Arché Empresa Júnior e acompanhada pela Disciplina do curso de Arquitetura e 

Urbanismo Gestão de Obras, ministrado pela Professora Marcella Andrade. 

METODOLOGIA 

CONCEPÇÃO DO PROJETO 

As fases essências do projeto arquitetônico denominadas ‘‘análise, síntese e 

avaliação’’, embasaram a sequência de decisões e o processo de projeto. A análise 

representou uma etapa de identificação do problema e do programa, diagnóstico 

prévio da instituição e do meio urbano, conhecimento das restrições legais, 

pesquisas teóricas e técnicas, formação do conceito e das condicionantes. Já a 

síntese espelhou a fase criativa, de inspiração e intuição em reposta aos dados 

levantados. E, por fim, a avaliação representou a análise crítica do projeto, visando 

refletir se a resposta projetual encontrada apresentou qualidade e atendeu a 

demanda. (KOWALTOWSKI, 2011).  

Em meio a este sequenciamento, o processo de projeto foi “flexível, articulado 

e com ciclos iterativos” (p.87), permitindo retornar a fase inicial ou ir a sequencial 

quando necessário, começar do geral ou do detalhe, bem como incorporar 
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feedbacks e informações novas ao longo do processo. (LAWSON, 2005). Isso 

porque cada demanda/espaço é único e imbuído de uma realidade própria.  

- Conhecimento da demanda: 

Uma reunião foi realizada com todos os membros da Arché para exposição 

dessa demanda. O Departamento de Gerenciamento de Projetos analisou a 

viabilidade e disponibilidade da empresa. Dessa forma, a demanda foi aceita para a 

realização do projeto. Após o comprometimento entre empresa júnior e instituição 

foram selecionadas as pessoas para trabalharem, dando início à fase de análise, ao 

estudo bibliográfico. Para a escolha das cinco pessoas para compor a equipe foi 

realizada uma reunião pelo Departamento de Projetos e analisado a disponibilidade 

dos membros que se interessaram pela proposta.  

- Estudo bibliográfico: 

Em um primeiro momento foi necessário entender a importância do Albergue 

para a cidade de São João del Rei e sua ampla abordagem de atuação na região, 

recebendo idosos das cidades vizinhas. Um segundo momento contemplou 

entrevistas e visitas técnicas, contribuindo para compreensão da lógica de 

funcionamento da Instituição. Sequenciado por pesquisas bibliográficas em 

publicações secundárias, normas e diretrizes relacionadas à ergonomia e 

acessibilidade, bem como em livros sobre a temática inclusiva, o processo de projeto 

arquitetônico e a tecnologia da construção, relatados abaixo. 

Pesquisas evidenciam os resultados positivos na organização dos espaços 

físicos quando proporcionado autonomia, contato com a natureza, apoio social e 

controle da interação social. Neste sentido, a arquitetura influencia diretamente o 

bem estar dos usuários. (SANTOS, 2004).  

O ensino e debate sobre arquitetura inclusiva, focado em acessibilidade para 

um maior número de usuários desmistifica o homem padrão e aproxima os discentes 

das questões humanistas referenciadas por cientistas sociais como Yi-Fu Tuan 

(1983). A arquitetura proporcionando qualidade de vida e liberdade de ir e vir de 

forma independente pauta-se nos princípios do desenho universal e na NBR-9050.  

O processo de concepção de um projeto de arquitetura é uma atividade inter 

ou multidisciplinar, que mescla arte e técnica, bem como exige conhecimentos 

teóricos, técnicos e práticos para a tomada de decisão. (KOWALTOWSKI, 2011). O 

sistema construtivo e os materiais de construção devem ser, e nesse processo o 
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foram, definidos pela equipe de projeto e pelo usuário, por vezes sendo parte do 

conceito e/ou ponto inicial do processo projetual, devendo considerar o contexto 

social, cultural e econômico, as propriedades, vantagens e desvantagens. Cada 

sistema construtivo apresenta características específicas de projeto, materiais 

empregados, equipamentos necessários e técnicas executivas. Em cada escolha o 

fator custo, tempo de execução, capacidade de suporte de cargas, treinamento de 

mão de obra e espaço físico necessário deve ser considerado. A arquitetura e a 

tecnologia da construção devem estar associadas e compatibilizadas para 

proporcionarem uma adequada construtibilidade, qualidade dos espaços, 

conservação, manutenção e pós-ocupação da edificação. (REBELLO, 2000). 

- Levantamento físico: 

O levantamento físico do espaço contemplou coleta das medidas, registros 

fotográficos, análise da insolação, ventos, análise de viabilidade, reconhecimento 

dos materiais já existentes a fim de reaproveita-los, estudo do entorno e croquis de 

percepção do ambiente. 

 

Imagens do local antes da intervenção Fonte: Pedro Henrique Barbosa 

 

Proposta técnica bidimensional de reforma do refeitório.Fonte: Mariana Siqueira e Rodrigo Pires 
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- Projeto arquitetônico: 

De posse do material coletado na pesquisa bibliográfica e do levantamento 

físico do espaço e seu entorno a equipe deu início ao projeto Arquitetônico, fase de 

síntese. Nessa etapa, os estudos de insolação e ventilação realizados foram 

fundamentais para a disposição do layout, bem como as pesquisas e reflexões sobre 

a arquitetura inclusiva e a tecnologia, embasando as tomadas de decisão.  

As conversas e entrevistas realizadas com os idosos, corpo diretivo e 

funcionários do Albergue embasaram a montagem do programa de necessidades, 

tentando reaproveitar os itens e formas que o ambiente já fornecia. O programa 

contemplou: 

* Cozinha para preparo de alimentos, contendo: geladeira, fogão, pia, 

bancada, micro-ondas e armário.  

* Espaço de estar, contendo: mesa com seis cadeiras, sofá para dois lugares 

e televisão. 

Para melhor compreensão da proposta foi necessário entender a disposição 

do espaço antes da intervenção. Inicialmente o local era um depósito para materiais 

composto por duas áreas separadas por uma parede média e dois degraus. Essa 

disposição de espaço foi aproveitada para compor a área de estar e a cozinha, 

potencializando a integração entre elas através do layout disposto. 

 

Fonte: Marcella Andrade. Data: Novembro de 2015 

Diante do entendimento do local e do programa de necessidades elaborado 

as premissas puderam ser traçadas. O conforto dos funcionários e residentes foi 

elencado, assim como o baixo gasto financeiro, visto a ausência de verba para a 

realização da obra. O aproveitamento de materiais doados também foi uma diretriz, 

considerando a possibilidade de adequações ao longo da obra para incorporar os 

materiais recebidos e a correta aplicabilidade, priorizando pisos antiderrapantes e 

materiais de fácil higienização. A flexibilidade do layout dos móveis foi considerada e 

pontos alternativos de tomada executados para ampliar as opções de utilização.  A 
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acessibilidade foi uma preocupação, resultando na elevação do contrapiso para 

nivelamento com a área externa de cada espaço e a utilização de corrimãos. Os dois 

acessos foram mantidos por serem diagnosticados como importantes para o bom 

funcionamento dos ambientes, mas para isso o desnível existente entre a sala de 

estar e a cozinha teve que ser mantido. 

No primeiro momento da concepção projetual procurou-se traçar um espaço 

arejado por meio de ventilação cruzada. Para isso optou-se por usar janelas e 

cobogós, de acordo com o vento predominante de São João del Rei. Uma pesquisa 

nas lojas de materiais de construção da cidade foi realizada, buscando materiais de 

qualidade com preço acessível. 

  

Proposta tridimensional de reforma do refeitório Fonte: Anna Paula Alves Batista 

PLANO DE ARRECADAÇÃO 

O planejamento e controle da construção é um processo administrativo que 

está relacionado com a melhoria da efetividade dos projetos da construção. 

(VISIOLI, 2002)  

O planejamento de arrecadação dos materiais e parceiros para a execução da 

reforma do refeitório do Albergue foi traçado na Disciplina Gestão de Obras, 

contando com o apoio da equipe de alunos da Arché. Grupos por atividade 

programada para gerir esta obra foram formados e seus objetivos delimitados, sendo 

eles: 

* Grupo de materiais e doações: Responsável por quantificar os materiais 

necessários para a obra, seguindo o projeto e aproveitando as doações recebidas. 

Responsável também por buscar novas doações e parcerias que viabilizassem a 

obra, visitando lojas e possíveis parceiros. Assim como por dividir os materiais de 

acordo com as etapas e dias de trabalho, garantindo o correto armazenamento e 

sequenciamento das atividades.  

Uma Campanha de arrecadação foi traçada e divulgada em toda a cidade. 

Entrevistas em rádios locais foram realizadas como meio de divulgação desta 



7 
 

atividade social. Todas as doações foram direcionadas e entregues diretamente no 

Albergue, fornecendo credibilidade e transparência a ação.  

* Grupo de gestão de obra: Grupo responsável por traçar um cronograma de 

ações e visitas técnicas a obra, prestando auxilio na execução, aferindo o processo 

e suas demandas. Responsável também por coordenar os pedreiros e estimar o 

prazo de cada etapa, bem como por gerir a comunicação entre as equipes e fazer as 

alterações para o bom andamento do dia a dia da obra.  

* Grupo de mobiliário: Grupo responsável por levantar os móveis doados, 

verificar sua aplicabilidade e viabilizar sua reforma. Em caso de necessidade, 

responsável também por buscar novos mobiliários.  

 

Material Gráfico usado na campanha de arrecadação Fonte: Departamento de Marketing da Arche EJ 

Em adição torna-se importante pontuar a parceria firmada entre o grupo AZA 

Eventos e este projeto de Extensão, proporcionando a coleta de 1 Kg de alimento 

por pessoa ou o pagamento de R$ 2,00 na entrada de um evento beneficente. Ao 

final da atividade foram doados cerca de 500 kg de alimentos, não perecíveis, e R$ 

1700,00. Os alimentos, assim como o dinheiro, foram repassados para o Albergue e 

revertidos em materiais para a obra de reforma do refeitório. 

 

Dia da entrega dos alimentos para o Albergue  Fonte: Maísa Miranda 
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EXECUÇÃO DA OBRA 

Um projeto executivo foi desenvolvido pela equipe Arché para guiar as 

atividades da obra, contendo a concepção do produto, as marcações de alvenaria, 

descrição dos materiais, paginações de pisos e paredes, bancadas, alturas de 

peitoris, pontos hidráulicos e elétricos, forro, enfim todas as informações e detalhes 

necessários para o correto andamento da obra. 

Um fluxo de obra foi traçado na disciplina Gestão de Obras para ordenamento 

das sequencias construtivas e na aquisição dos materiais por etapa de trabalho, a 

saber: 

1. Logística, canteiro, abastecimento de água e esgoto, 

destino de resíduos da obra. 

11. Colocação de esquadrias de alumínio e 

madeira. 

2. Demolição 12. Assentamento do azulejo. 

3. Aferição e adequação do telhado existente 13. Instalação elétrica. 

4.Adequação das instalações hidráulicas, elétrica e de 

gás. 

14. Instalação do forro. 

5. Execução de alvenaria. 15. Emassamento e lixamento das paredes. 

6. “Talisca”. 16. Pintura. 

7. “Contramarco” e “emboço”. 17. Instalação do granito da bancada. 

8. Impermeabilização das paredes. 18. Instalação das peças metálicas (torneiras 

e sifão) 

9. Execução do contrapiso. 19. Instalação de luminárias. 

10. Assentamento de piso. 20. Instalação do mobiliário. 

 

Para o acompanhamento da obra foi proposto aos alunos da disciplina Gestão 

de Obras e da Arché uma escala onde cada discente cumpriu uma hora de 

acompanhamento presencial na obra, gerida pelo Grupo gestão de obra.  

A mão de obra veio de uma parceria firmada com a Associação de Proteção e 

Assistência ao Condenado (APAC), através de um programa de ressocialização dos 

presidiários. O trabalho foi realizado nos finais de semana e a obra concluída em um 

prazo de quatro finais de semana. 

    RESULTADOS 

 Este projeto de extensão resultou em uma reforma de um espaço de 36,89 

m², sendo que 17,34 m² correspondem à sala de estar e 19,55 m² ao espaço da 

cozinha, ambos destinados ao convívio social dos funcionários que cuidam dos 

idosos residentes no Albergue Santo Antônio. A melhoria de locais para os 

trabalhadores incentiva os mesmos, aumentando o nível de satisfação e o 
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rendimento profissional. Em meio ao projeto de extensão firmado o primeiro 

ambiente foi concluído e aqui relatado, a ideia inicial é que outros espaços sejam 

reformados e/ou construídos e que esta feliz experiência metodológica inspire o 

paço a paço das demais demandas da Instituição.   

 O reaproveitamento de móveis e materiais disponíveis no próprio Albergue foi 

uma premissa de projeto, possibilitando a reforma de uma mesa, cadeiras e 

bancadas, além de incentivar o levantamento dos próprios materiais doados que o 

Albergue possuía em depósito, o maior controle e utilização dos mesmos em outras 

áreas da instituição. 

A iniciativa evidenciou a força do trabalho em equipe, o empenho de cada 

membro fez a diferença para o resultado final do projeto. Mostrou a potencialidade 

das atividades sociais realizadas pelas empresas juniores, alunos e professores de 

graduação em prol da melhoria dos espaços e do bem estar das pessoas, ficando a 

torcida de que novas iniciativas sejam realizadas. Exercitou a aplicabilidade do 

conhecimento teórico e técnico em uma abordagem prática, proporcionando aos 

alunos o desenvolvimento do espírito crítico e empreendedor em meio às discussões 

sociais.  

  A Campanha proporcionou novas parcerias entre o Albergue, à comunidade e 

a Arché. Dessa forma foi possível à arrecadação de um número maior de cobogós, 

resultando na ampliação da área prevista para o material, tornando assim o espaço 

melhor ventilado e iluminado. Através desta iniciativa toda a obra foi realizada com 

materiais e mão de obra doados e/ou resultantes de parcerias firmadas, 

apresentando custo zero para o Albergue. 

  Além do crescimento acadêmico, retorno técnico para a sociedade, o projeto 

também gerou visibilidade, tanto para o Albergue, quanto para a Universidade 

Federal de São João Del Rei, pontualmente para a Arché Empresa Júnior. Essa 

visibilidade se deu por meio da mídia local e microrregional, por meio de entrevistas 

às rádios Emboabas e São João, sendo que, nelas foram feitas explicações do 

projeto, da campanha de arrecadação e para onde essas doações deveriam ser 

encaminhas. O jornal Gazeta convidou a Empresa Junior para a publicação de uma 

conversa sobre o projeto de extensão em questão. A Web site VAN (Vertentes 

Agência de Notícia) também publicou uma entrevista com os organizadores da 
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campanha, membros da disciplina. Uma matéria foi feita pela TV Campos de Minas, 

onde imagens do local a ser reformado foram apresentadas e entrevista realizadas. 

  Toda a repercussão foi essencial para que a conscientização ganhasse 

espaço na cidade de São João Del Rei, havendo mobilização de diferentes setores, 

fazendo com que o material necessário fosse doado, a obra tivesse início e pudesse 

ser finalizada com êxito. Desta forma, foi possível perceber o quanto a parceria entre 

a comunidade são-joanense e a Universidade é engrandecedora em âmbitos 

técnicos e sociais.  
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