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1. RESUMO 

O presente artigo visa explanar a relevância da experiência acadêmica nos projetos 

de extensão por meio do Escritório Modelo Interdisciplinar – EMI da Universidade do 

Extremo Sul Catarinense – UNESC. O EMI atua como uma estrutura operativa de 

apoio ao Programa Permanente de Extensão Habitat + Humano Inclusivo e 

Sustentável - PEHIS, atuando junto das comunidades organizadas, com foco em 

áreas carentes de habitação e equipamentos públicos, com base  na Lei 11.888/2008, 

que regulamenta que os serviços de assistência técnica devem ser prestados por 

profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharias, por meio de 

escritórios modelo e da extensão universitária. Esta estrutura operativa exerce 

importante relevância no processo de formação profissional do discente, possibilitado 

pela intensa troca social de saberes entre a universidade e a comunidade, de modo 

interdisciplinar e interinstitucional, viabilizado pela abertura da academia à 

comunidade. Desta forma, o artigo tem como objetivo apresentar as experiências 

realizadas até o presente momento e como estas contribuem para a formação 

acadêmica e profissional dos graduandos. (1-2). 

2. INTRODUÇÃO 

No início da década de 90, após a reabertura política e o retorno das atividades nos 

Centros Acadêmicos e na Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e 

Urbanismo - FeNEA, as discussões sobre as atividades e práticas acadêmicas dos 

estudantes de Arquitetura e Urbanismo, durante a graduação, foram retomadas, 

buscando não somente o complemento da educação universitária, mas também o 

compromisso com a realidade social brasileira. No seguimento das discussões, na 

busca de imersão na comunidade, na liberdade da idealização, surgiu o Escritório 

Modelo de Arquitetura e Urbanismo EMAU, um projeto de Extensão Universitária 

dentro da FeNEA. (3). No ano de 2009, surge o embrião do que viria a se tornar o 

EMI, inicialmente por meio de um projeto de extensão, denominado  projeto de 

extensão Habitat Saudável e Sustentável, que envolveu os cursos de Arquitetura e 

Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia de Agrimensura e Engenharia Ambiental e 

Sanitária da UNESC, no qual foi desenvolvido um projeto urbanístico e arquitetônico 

de 112 moradias, beneficiando famílias que moravam em áreas irregulares, no bairro 

de Cidade Alta,  município de Forquilhinha, SC. A continuidade desse projeto de 



extensão resultou na criação do EMI, que em dois anos de atuação o grupo já fez 

parcerias com entidades como a Associação dos Municípios da Região Carbonífera – 

AMREC, a Associação de Professores e Funcionários da UNESC - APROFUCRI, e 

ainda tem perspectivas de atuação na cidade de Lauro Muller e no Bairro da 

Juventude, localizado em Criciúma. Desta forma as ações projetuais já concluídas e 

as perspectivas de projeto reafirmam, no âmbito acadêmico, o papel do EMI como 

instrumento essencial de propagação de conhecimento acadêmico numa troca de 

saberes constante com a comunidade, de maneira horizontal, com a particpação da 

comunidade envolvida no processo de elaboração das propostas de projeto. 

3. OBJETIVOS 

Evidenciar as experiências acadêmicas realizadas e em andamento por meio do 

Escritório Modelo Interdisciplinar no período de dois anos. A primeira experiência 

concluída se fez com o levantamento e análise de assentamentos precários e 

irregulares nos 12 municípios que compõem a AMREC. A segunda etapa, em 

desenvolvimento, se refere ao levantamento patrimonial com o objetivo de produzir 

um estudo preliminar para a recuperação das instalações do Alvorada Clube, 

localizado em Criciúma, SC. O clube sediou os mais importantes eventos da 

comunidade local constituindo em um importante acervo local a ser preservado e que 

atualmente encontra-se em mau estado de conservação. A terceira e quarta 

experiências surgiram de novas demandas e se referem a requalificação da praça 

municipal, no município de Lauro Muller, e em Criciúma, na Praça do Bairro da 

Juventude. 

4. METODOLOGIA 

Inicialmente foram mapeados e catalogados as informações e leis pertinentes nas 12 

prefeituras acerca dos assentamentos precários e irregulares, bem como análise de 

mapas e o reconhecimento do território por meio do processo de georreferenciamento 

e via Google Earth, baseados no Guia para Mapeamento e Caracterização de 

Assentamentos Precários do Ministério das Cidades de 2010.  

A metodologia projetual do Clube Alvorada se deu por meio de visitas de observação 

e de levantamento arquitetônico e fotográfico do edifício, assim como elaboração de 

desenhos técnicos e desenvolvimento de partido e estudo preliminar por meio de uma 



prática colaborativa entre comunidade e academia. A mesma metodologia será 

empregada nas novas demandas e perspectivas de projeto que estão em tramitação 

para a na Praça municipal de Lauro Muller e para a Praça do Bairro da Juventude, em 

Criciúma, SC. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O conhecimento produzido pela academia, sendo ela oriunda de várias áreas de 

atuação, deve ser disseminada pela sociedade, e reconhecer que tal ação é um 

instrumento necessário para um processo mais horizontal na troca de saberes. E 

justamente é o procedimento do EMI que, em primeira instância, abre um diálogo com 

as organizações interessadas no projeto, pois escutá-las reforça a relevância cultural 

e social que determinada demanda tem para a comunidade. E a aplicação da 

metodologia é feita em reuniões periódicas com bolsistas, estagiários, voluntários e 

professores, e periodicamente é dado retorno para os interessados, para que em 

conjunto, todos tenham noção do que é produzido. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A conjugação destas ferramentas permite a elaboração de um diagnóstico atual dos 

municípios, apontando possíveis propostas projetuais para que sejam efetuados por 

meio do Escritório Modelo em parceria com os órgãos municipais vislumbrando 

diversas possibilidades de atuação. As experiências acadêmicas no processo de 

requalificação do Clube Alvorada e na elaboração dos projetos de espaços públicos, 

nas cidades de Criciúma e Lauro Müller, intensificam a troca de saberes incorporando 

conhecimentos teóricos e práticos. Ao proporcionar aos alunos autonomia e 

participação ativa nos projetos de grande caráter e importância social para a 

comunidade local se verifica o retorno para a sala de aula ou semana acadêmica, 

quando são apresentados os resultados alcançados. 
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