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“Proposta de adequação do Projeto Preliminar da construção da Casa do 

Estudante no Campus do Vale, às necessidades atuais e futuras dos moradores.” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

MUDE 
 

Edson Marques 
 

Mas comece devagar, 
porque a direção é mais importante que a velocidade. 

Sente-se em outra cadeira, 
no outro lado da mesa. 

Mais tarde, mude de mesa. 
Quando sair, 

procure andar pelo outro lado da rua. 
Depois, mude de caminho, ande por outras ruas, calmamente, 

observando com atenção os lugares por onde você passa. 
Tome outros ônibus. 

Mude por uns tempos o estilo das roupas. 
Dê os teus sapatos velhos. 

Procure andar descalço alguns dias. 
Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia, 

ou no parque, e ouvir o canto dos passarinhos. 
Veja o mundo de outras perspectivas. 

Abra e feche as gavetas e portas com a mão esquerda. 
Durma no outro lado da cama... depois, procure dormir em outras camas. 

Assista a outros programas de tv, compre outros jornais... 
leia outros livros, 

Viva outros romances. 
Não faça do hábito um estilo de vida. Ame a novidade. 

Durma mais tarde. 
Durma mais cedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A necessidade da construção de uma nova moradia estudantil é incontestável, e 

acima de tudo, URGENTE! A oferta de vagas nas casas de estudantes da UFRGS é 

menor do que a necessidade atual e muito menor do que a demanda que teremos nos 

próximos anos com a política de diversificação do acesso na Universidade pelo sistema 

de Cotas. 

 A atual defasagem de vagas nas casas estudantis da UFRGS e conseqüente 

agravamento do problema nos próximos anos, motivou os estudantes organizados e que 

lutam pela ampliação dos seus direitos e que sabem quais são as suas necessidades reais 

– incluíram na pauta de reivindicação (na OCUPAÇÃO DA REITORIA) a construção 

da casa de estudantes do campus do vale que foi um comprometimento do Reitor com 

os estudantes da CEFAV em ano anterior – exigindo a participação de uma comissão, 

formada por estudantes, na construção do projeto da moradia estudantil, para que esta, 

realmente, supra as necessidades de quem vai usar a casa, os estudantes! 

 O projeto preliminar foi apreciado pela Comissão - formada por estudantes da 

UFRGS, moradores das casas e DCE - que exige modificações. A alteração do projeto é 

indiscutível, tanto em mudanças pontuais, como também na mudança da linha 

ideológica da construção. 

 Não podemos aceitar que uma Instituição Federal de Ensino Superior, que é 

referência em várias áreas de conhecimento, continue construindo seus prédios com a 

mesma ideologia de trinta anos atrás e que não emprega em suas edificações as 

tecnologias e estudos desenvolvidos em seus laboratórios. O projeto preliminar 

apresentado à Comissão esta longe de contemplar os princípios de habitabilidade e bem-

estar dos moradores, embora tenha sido levado em conta todas as normas técnicas e a 

experiência do funcionário que fez o projeto, ele não leva em conta o fator humano e 

social, pois a experiência dos estudantes que moram, e passam até  cinco anos, nestes 

“alojamentos” é muito importante e deve ser levado em conta.  

Nas últimas décadas a temperatura do nosso planeta vem aumentando e tende a 

se elevar daqui em diante. Por isso, a preocupação com o aquecimento global traz a 

necessidade de repensarmos nossas atitudes em relação ao uso dos recursos naturais e, 

encontrarmos alternativas para diminuir esse uso. 

 Nesse contexto entra o desenvolvimento sustentável, que de acordo com a 

Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, consiste em atender 

as necessidades presentes sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

satisfazerem as suas próprias necessidades. 



No caso da construção civil, a aplicação do desenvolvimento sustentável é de 

suma importância, não só pelo fato de ser uma das áreas que mais recursos naturais 

utilizam, como também por criar maneiras da edificação construída ser sustentável em 

alguns aspectos. É essencial que o setor público, também, tenha iniciativas mais 

sustentáveis na construção de suas edificações.  

Assim, essa proposta visa adaptar o projeto preliminar da futura Casa do 

Estudante do Campus do Vale da UFRGS, para que sejam implantados meios 

ecologicamente sustentáveis na Casa, diminuindo o uso de recursos naturais pelos 

futuros moradores e contribuindo para a cultura do desenvolvimento sustentável e para a 

proteção do meio ambiente. 

 

Habitabilidade  

 

Um dos temas que mais nos deu prazer de discutir e refletir nesses quase seis 

meses de discussões acerca da construção da nova moradia estudantil, foi a 

habitabilidade e o conforto social da edificação. O Grupo de discussões, que aconselha 

os pontos citados, foi procurar quem mais entende de casa de estudante, o morador! 

Após diversas reuniões nos alojamentos de estudantes conseguimos ter um perfil muito 

bom de qual é a casa que os estudante gostariam de ter. 

É sabido, e no mínimo esperado, que o projeto inicial atendesse todas as normas 

legais para construir a CEUVale, mas será que as normas correspondem e sanam as 

necessidades dos moradores? Será que um quarto de doze metros quadrados é suficiente 

para dois estudantes universitários? As normas respondem que sim, mas os moradores 

tem a resposta muito diferente da dada pelas normas. Enfim, qual seria a edificação 

ideal? 

A casa deverá levar em conta o melhor posicionamento em relação ao sol para 

ter um melhor aproveitamento da luz natural. Vários estudos certificam que a luz 

natural, além de benefícios para saúde, é a ideal para o desenvolvimento de atividades 

relacionada a concentração e raciocínio. 

A edificação deverá levar em consideração o melhor dimensionamento e 

posicionamento das aberturas, para assim, diminuir, ou usar em nosso favor, a 

influência do clima. O conforto térmico da casa deverá nortear o projeto. 

O dimensionamento dos dormitórios é determinante para a qualidade de vida dos 
moradores.  O atual projeto prevê seis metros quadrados por morador em cada  



dormitório, números que desagradam profundamente os estudantes consultados. 

Foi feito um esboço do dormitório ideal para a maioria dos estudantes consultados.                                          

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O dormitório leva em consideração o melhor aproveitamento do espaço com 

ampla área de parede para eventual uso com prateleiras, ampla abertura de janela e porta 

com acesso à sacada. Os armários embutidos são essenciais à otimização do uso do 

espaço, bem como diminuir os custos com mobiliário. 

Os espaços de uso comum para todos os moradores devem ser quantizados 

segundo as normas legais previstas no código de obras da Prefeitura de Porto Alegre. As 

cozinhas deverão ser distribuídas, uma por pavimento, para suprir a demanda dos 

moradores de cada andar.  

 



Uso racional dos materiais utilizados 

 

Os índices de desperdício de materiais na construção civil é alarmante e está 

muito longe dos ideais da sustentabilidade. Espera-se que na construção de um prédio 

público leve-se em conta a racionalidade do uso dos recursos naturais e financeiros do 

País. 

No processo de aquisição dos materiais devemos pesquisar a origem e modo de 

extração das matérias-prima, tornando-se um dos critérios para a contratação o 

compromisso sócio-ambiental da empresa analisada.  

O transporte dos materiais também deve ser abordado de maneira crítica no 

sentido de diminuir o uso dos veículos rodoviários e sua conseqüente liberação de gases 

poluentes da atmosfera. Assim, se contratarmos empresas da região, além de diminuir o 

uso de veículos rodoviários, também favorecemos o desenvolvimento local, gerando 

empregos e renda. 

 

Gestão mais eficiente no uso das águas  

 

A água é um patrimônio da terra que, apesar de abundante em termos de volume 

total, começa a faltar em grandes aglomerados urbanos. Devemos fazer uma gestão mais 

eficiente das águas. Este princípio envolve a economia através da utilização de 

equipamentos de baixo consumo, envolve o reuso das águas servidas, a preservação dos 

mananciais e o aproveitamento das águas da chuva. 

 

· Aproveitamento das águas da chuva 

 

  A Casa do Estudante terá ampla área coberta por telhado, que permitirá a 

captação das águas da chuva. Após a canalização, a filtragem e o armazenamento estas 

águas podem ser aproveitadas para uso nas lavanderias e descargas dos vasos sanitários.  

 

· Reuso das águas cinzas 

 

   As águas cinzas são aquelas provenientes dos chuveiros, lavatórios e 

máquinas de lavar roupas. Estas águas são ricas em sabões, sólidos suspensos e pouca 

matéria orgânica, e podendo possuir pequena quantidade de bactérias.  



A proposta é que estas águas sejam utilizadas, após prévio tratamento, em 

conjunto com as águas das chuvas nas descargas dos vasos sanitários. 

 

O uso de sistemas inteligentes para diminuição do consumo de água, como 

torneiras de lavatório com sensores fotossensíveis, também é sugerido no que diz 

respeito a  gestão mais eficiente do uso das águas.  

 

Eficiência energética da casa 

 

A eficiência energética que prega a utilização sábia e maximizada dos recursos 

energéticos disponíveis é totalmente inserido no conceito de desenvolvimento 

sustentável, pois força a adequação da demanda energética à limitada realidade da 

produção de energia disponível. Portanto pensar sistemas que poupem energia é 

essencial. 

· Aquecimento das águas de banho 

  

 É essencial que a nova edificação viabilize a instalação de um sistema  que 

substitua a utilização dos chuveiros elétricos por um sistema de energia mais 

sustentável. Sistemas que utilizam a energia solar para aquecimento de águas de 

banho são os mais indicados, podendo ter um sistema auxiliar de aquecimento a gás 

para eventuais dias sem incidência solar suficiente para suprir a demanda da Casa. 

 

· Iluminação dos ambientes internos 

 

 A iluminação do ambientes internos deverá valer-se do uso de lâmpadas mais 

econômicas que as atuais usadas nas casas existentes, bem como fazer o uso mais 

eficiente possível da luminosidade natural no interior da edificação. 

 

Para concluir, exigimos que os pontos discutidos sejam amplamente 

contemplados no edital de licitação do projeto arquitetônico da Casa. 

 



Exaltação de Aninha 
(A universidade) 

Cora Coralina 
 

O jovem universitário é um privilegiado.  
E pode carregar com galhardia a glória de o ser.  

As Universidades vêm de milênios e caminham para milênios.  
Sempre se ampliando, se excedendo.  

Universos, concentrados de cultura, conhecimentos e saberes, em todo o mundo.  
Ao aluno universitário deve ser demonstrado sempre o sentido positivo dessa grandeza.  

O aluno devia, na matrícula, receber um distintivo com a sigla Universitária.  
Trazê-lo consigo e dele se orgulhar. 

 Distintivo de honra, da nobre corporação, e na maturidade mostrá-lo com orgulho à sua 
descendência. 

 As universidades vêm de séculos remotos. 
 Ainda o Brasil, nem mesmo a América eram descobertos.  

Já vigiam e regiam as universidades de Paris, Saragoza, Bolonha, Coimbra e outras.  
Centros de cultura, pesquisa, defesa das heresias do saber e ampliação do conhecimento 

humano, dentro de um mundo ousado, comercial, competitivo e brutal.  
Vêm de milênios e caminham para milênios, resguardando as conquistas do passado e 

ampliando os conhecimentos do presente e projetando a ciência do futuro.  
Cumpre aos alunos e mestres defender seus valores ancestrais, inavaliáveis.  

Honrá-las e dignificá-las na sua constante renovação.  
Novas descobertas da ciência que vão assimilando e coordenando e que fazem delas corpo vivo 

do presente e alavanca das conquistas do futuro.  
Honrar e respeitar sempre a casa de ensino e os velhos mestres, desde a escola primária por mais 

pobre e remota que tenha sido, até os ginásios, faculdades e cursos que deram entendimento à 
nossa mente obtusa e nos encaminharam na vida. 

 Não havendo monetário que pague as lições de um mestre, bem assim é que ele recebe 
honorários, que bem entendidos são contributos de honra.  

Reitores, todo o conselho universitário, alunos e professores. 
 Podiam unidos e coesos, pugnar para que fosse criada, Em todas as universidades do nosso 

país, uma cátedra singular.  
A Cátedra do Idealismo a ser periodicamente ocupada Por vultos nacionais e estrangeiros, 
convidados de honra que trouxessem aos jovens a palavra nova, o Verbo do Idealismo Em 

contraposição à derrocada, ao pisotear de valores, Que vão sendo destruídos, Sem uma 
conseqüente substituição por valores novos, que possam determinar o futuro e a evolução da 

sociedade. Cátedra sem nenhuma vinculação com folhas de pagamento, Independente de verba 
universitária ou de raiz oficial. Teria no entanto sua contribuição de honra. Representada Por um 

vintém de ouro, valor arrecadado dos próprios estudantes Que o fariam cunhar, especialmente 
como retribuição simbólica. Essa criação seria muito nova. Nenhuma universidade a tem, e nós 

temos medo de ser originais. Sermos os primeiros. Preferimos a estrada palmilhada, a 
retaguarda cômoda. Temos medo de conquistas novas no campo do idealismo. Vamos 

chanfrando, rotineiros. Tempos virão, transformando a mentalidade materialista deste fim de 
milênio.  

O estudante universitário do futuro se integrará na dimensão maior de suas universidades e será 
sensível ao valor dos símbolos ofertados nestas páginas. A rotina é uma força impeditiva, 

massificadora, que circunscreve. Ninguém quer ser o primeiro a romper a crosta, criar algo 
novo.  

Como obscuro semeador, cumpro o dever de semear, Semeando sempre, sem contar com os 
júbilos da colheita. 

 

 GDCEVale 
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