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RESUMO 

 

Atualmente, é possível perceber que, apesar da vasta bibliografia a respeito do cenário 

universitário no Brasil, ainda há uma lacuna no que concerne ao planejamento do 

espaço do campus e à arquitetura implantada no mesmo. Existe a necessidade de criação 

de modelos que sejam referência para o planejamento físico das instituições de ensino 

superior, assim como a revisão dos projetos de campi que ainda seguem diretrizes de 

projetos elaboradas no momento de criação de suas universidades. Visando contribuir 

para a discussão do planejamento urbano e arquitetônico na escala do campus, esta 

pesquisa tem como objetivo registrar e interpretar os projetos dos campi da 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) e Universidade Estadual de Maringá (UEM), 

e avaliar sua situação atual sob a perspectiva do usuário, através de uma pesquisa 

qualitativa. Para atender a este objetivo, o trabalho divide-se em três etapas, 

fundamentadas na pesquisa documental, bibliográfica e na coleta de dados primários. A 

metodologia utilizada nesta pesquisa consiste na caracterização do cenário de 

surgimento das universidades deste estudo de caso, o registro e análises dos projetos 

iniciais e atuais destes campi, e a análise da qualidade ambiental a partir da percepção 

do usuário por meio de questionários. Os resultados deste trabalho indicam que, sob o 

ponto de vista técnico, os campi analisados apresentam diversos problemas. Alguns 

resultantes da não efetivação integral dos projetos iniciais; outros por sua inadequação 

ou necessidade de atualização. O olhar do usuário confirma a análise técnica, 

evidenciando as problemáticas envolvendo a qualidade das edificações, os conflitos do 

sistema viário e a falta das áreas de convivência nas duas instituições. 

 

 

 

Palavras-chave: Campus universitário. Universidade Estadual de Londrina. 

Universidade Estadual de Maringá. Estudo de Caso. 

 



 

ABSTRACT 

 

Currently, it’s possible to realize, despite the extensive literature about the university 

scenario in Brazil, there is still a gap when it comes to the campus space planning and 

architecture implemented in the same. There is the need to create models that are 

reference to the physical planning of higher education institutions as well as the review 

of campus projects that still follow project guidelines developed at the time of the 

creation of their universities. To contribute to the discussion of urban and architectural 

planning on the campus scale, this research aims to record and interpret the design of 

the Universidade Estadual de Londrina (UEL) and Universidade Estadual de Maringá 

(UEM), in Brazil, and assess their current situation from the user´s perception through a 

qualitative research. To comply with this goal this survey is divided into three stages 

based on documentary research and bibliographic research. The methodology used in 

this research is based on the characterization of the the context of consolidating the 

universities of this case study, the record and analysis of initial and current projects of 

these campuses, and the analysis of environmental quality from the user's perception 

through questionnaires. These results indicate that, from a technical point of view, the 

analyzed campuses present several problems. Some for non full realization of initial 

projects; others for their inadequacy or need to upgrade. The user’s point of view 

confirms technical analysis, highlighting the issues involving the quality of buildings, 

the conflicts of the road system and the lack of living areas in the two institutions. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho consiste em uma pesquisa qualitativa sobre as Universidades 

Estaduais de Londrina (UEL) e de Maringá (UEM), com enfoque na proposta 

arquitetônica de implantação de seus campi, criados no período pós Reforma 

Universitária no Brasil em 1968. Esta pesquisa considera tais espaços universitários em 

dois momentos: o período de suas implantações e a situação atual.  

A qualidade do ensino não está atrelada somente à grade curricular oferecida pelas 

instituições. Segundo Oliveira (2006), para que esta atividade se dê em nível 

satisfatório, além de ser necessário um preparo dos professores, bem como uma 

pedagogia adequada, são importantes, também, espaços físicos adequados ao nível de 

educação e o programa dos cursos. Destaca-se, então, o papel da arquitetura em 

proporcionar ambientes que cumpram este compromisso com a excelência no ensino. 

Percebe-se que, no cenário atual das universidades brasileiras, o grande desafio é 

ampliar o número de vagas para atender à demanda e manter as universidades já 

existentes em funcionamento e atualizadas, realizando renovações quantitativas e 

qualitativas para atender às necessidades pedagógicas (OLIVEIRA, 2006). 

Atualmente, pode-se encontrar uma vasta bibliografia a respeito do cenário universitário 

no Brasil do ponto de vista pedagógico, político e de diretrizes educacionais. Entretanto, 

há uma lacuna no que concerne ao planejamento do espaço do campus e a arquitetura 

implantada no mesmo. Existe a necessidade de criação de modelos que sejam referência 

para o planejamento físico das instituições de ensino superior, assim como a revisão dos 

projetos de campi que ainda seguem diretrizes de projetos elaboradas no momento de 

criação de suas universidades. 

Buscando contribuir para a discussão do planejamento urbano e arquitetônico na escala 

do campus, esta pesquisa propõe registrar e interpretar a arquitetura e implantação dos 

campi da UEL e da UEM e verificar sua adequação hoje, traçando um comparativo com 

os projetos iniciais dos mesmos. 
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1.1. GENEALOGIA DOS CAMPI UNIVERSITÁRIOS 

 

O modelo de ensino em um nível superior surgiu na Europa Ocidental nos séculos XII e 

XIII, inicialmente como uma comunidade entre mestres e alunos para assegurar o 

ensino em um grau acima do que era oferecido até então. Esta instituição de formação 

espontânea se disseminou pelo restante da Europa e mais tarde pelos demais 

continentes, tendo passado por diversas modificações, mas continuando em vigor até os 

dias atuais (CHARLE;VERGER, 1996). 

Inicialmente, as aulas eram ministradas pelos mestres em seus próprios ateliers, não 

havia edificações próprias para o ensino, os ambientes possuíam poucas aberturas, o que 

gerava espaços escuros e pouco ventilados. Entretanto, com o crescimento das cidades, 

tais locais passaram a ser substituídos por hospedarias. Entre as primeiras universidades 

implantadas na Europa, estão a Universidade de Bolonha (figura 1), em 1088, na Itália, 

e a Universidade de Paris (figura 2), em 1170, na França. 

 

Figura 1- Pátio interno da Universidade de Bolonha. 

 

Fonte: http://www.unistudenti.it/unibo, 2014. 

 

Figura 2- Pátio interno da Universidade de Paris. 

 

Fonte: http://www.paris-sorbonne.fr, 2014.

http://www.unistudenti.it/unibo
http://www.paris-sorbonne.fr/
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O século XV foi marcado por uma transição da instituição universitária. As modestas 

instalações passaram a luxuosas edificações, devido à aproximação a um modelo 

proposto pelas altas classes (CHARLE; VERGER, 1996). Durante este período, 

surgiram os colleges ingleses: estabelecimentos fundados por benfeitores destinados a 

estudantes pobres, com regulamentos de disciplina e estudos. A planta destes colleges 

era inspirada nos claustros medievais, e tinha o quadrângulo como espaço articulador da 

construção (figura 3); muitos foram implantados em edifícios religiosos (figura 4) e 

estavam localizados nos limites das cidades. Contudo, com a expansão urbana, cidade e 

universidade acabaram se mesclando (BUFFA;PINTO, 2009). 

 

Figura 3- Vista aérea da Universidade de Cambridge, Inglaterra. 

 

Fonte: http://www.guialomejordelmundo.com, 2014.  

 

 

http://www.guialomejordelmundo.com/
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Figura 4- Esquemas de edificação religiosa a partir da planta baixa do Monastério de Santo Domingo de 

Silos, Espanha, século VII. 

 

Fonte: Autora, 2014. 

 

 

Os quadrângulos que formavam as plantas dos colleges, enquanto elementos 

articuladores, possibilitavam circulação entre os edifícios, iluminação e ventilação dos 

ambientes. Porém, sua função de pátio era pouco explorada e estes não configuravam 

espaços de encontro e convívio (figura 5) (BUFFA;PINTO, 2009). 

 

Figura 5- Pátio interno da Universidade de Oxford, Inglaterra. 

 

Fonte: http://www.ox.ac.uk, 2014. 

 

 

Outro modelo de instalação universitária internacional de destaque é a Universidade da 

Virgínia (figura 6), nos Estados Unidos. Fundada em 1819, foi a primeira universidade 

pública americana a separar a visão do ensino superior da doutrina religiosa, em ruptura 

com pensamento europeu. O edifício principal deixa de ser a igreja e passa a ser a 
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biblioteca. Além disso, é rejeitada a ideia de claustro, e são implantados edifícios 

separados, locados em amplo espaço verde (figura 7). Este aspecto se refletiu nas 

universidades que surgiram na sequência e trata-se de um ideal tão forte que muitas 

vezes, mesmo quando os campi estão locados em área urbana, a implantação dos 

mesmos é feita de maneira a simular uma espacialidade rural (BUFFA; PINTO, 2009). 

 

Figura 6- Universidade da Virgínia, Estados Unidos. 

 

Fonte: http://danaddison.com, 2014. 

 

Figura 7- Esquema de implantação inicial da Universidade da Virgínia. 

 

Fonte: Autora, 2014. 

http://danaddison.com/
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No Brasil, o ensino superior teve início com a transferência provisória da sede do 

governo português para o Brasil (1808 a 1821), durante a expansão Napoleônica na 

Europa. Neste período, foram criadas as Escolas de Ensino Superior, como as Escolas 

Médicas na Bahia e no Rio de Janeiro, em 1808, e a Escola Nacional de Engenharia, 

também no Rio de Janeiro, em 1810 (LOUREIRO, [s.d.]). Desde então, surgiram 

diversas iniciativas para a criação de uma universidade no Brasil, mas foi apenas na 

República que se formaram as primeiras instituições com título de universidade no país: 

a Universidade Federal do Paraná (1912), seguida pela Universidade do Rio de Janeiro 

(1920); a Universidade de Minas Gerais (1927), e a Universidade de São Paulo (1934) 

(SIQUEIRA, 2012). 

Nota-se que os países da América Latina herdaram uma cultura forte da colonização 

ibérica, que foi decisiva para a configuração do sistema escolar através da justaposição 

de escolas (ACEVEDO, 2012). Este modelo de união de faculdades isoladas foi adotado 

até o final do Estado Novo (1937). A partir deste período, as universidades passaram a 

apresentar uma nova forma de organização espacial, que teve como referência o modelo 

da já citada Universidade de Virginia (OLIVEIRA,2006). 

Segundo Rodrigues (apud ALMEIDA et al., 2012), a influência do modelo de campus 

norte-americano no Brasil teve consolidação com a criação de acordos entre o 

Ministério de Educação e Cultura (MEC), a United States Agency for International 

Development (USAID) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Tais 

acordos continham a imposição de que a implantação das universidades brasileiras 

deveria ser feita no padrão de campus norte-americano (ROMANELLI, 1983).  

Entre os trabalhos dos consultores internacionais, destacam-se as publicações de 

Rudolph Atcon. O reflexo de seus relatórios se deu no ano de 1968, quando foi 

decretada a Lei n°5.540
1
, conhecida como a Lei da Reforma Universitária, composta 

por 59 artigos, nos quais são apresentadas inovações no sentido de superar o modelo de 

estabelecimentos isolados. Esta lei consolidou as novas formas de organização das 

instituições de ensino superior. Os instrumentos introduzidos foram essenciais para a 

                                                 
1
 BRASIL.Lei n°5.540, de 28 de novembro de 1968. Fixa normas de organização e funcionamento do 

ensino superior e sua articulação com a escola média, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 

Brasília, DF, 29 nov. 1968. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5540-

28-novembro-1968-359201-publicacaooriginal-1-pl.html> . Acesso em: dez. 2014. 
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reorganização das universidades e a criação de novas instituições. Inseridas neste 

contexto histórico, no ano de 1970, no estado do Paraná, são criadas a Universidade 

Estadual de Londrina, a Universidade Estadual de Maringá e a Universidade Estadual 

de Ponta Grossa, as duas primeiras, objetos desta pesquisa. 

 

1.2. OBJETIVOS   

O presente trabalho tem como objetivo geral registrar e interpretar os projetos dos 

campi da Universidade Estadual de Londrina e da Universidade Estadual de Maringá e 

avaliar sua situação atual, sob a perspectiva do usuário através de uma pesquisa 

qualitativa. 

Como objetivos específicos são apontados: 

 Identificar agentes e métodos que influenciaram os projetos e a implantação dos 

campi deste estudo de caso, para compreender quais as premissas e requisitos 

que buscavam ser alcançados;  

 Registrar o processo de projeto inicial dos campi UEL e UEM, com a finalidade 

de fazer um resgate histórico e evidenciar as condicionantes deste momento; 

 Caracterizar os campi sede da UEL e da UEM atualmente, para traçar um 

comparativo do cenário projetado e o cenário alcançado pelos projetos piloto; 

 Contribuir para o processo de revisão e atualização dos Planos Diretores dos 

campi da UEL e da UEM;  

 Contribuir para o projeto de novos campi universitários. 

 

1.3. METODOLOGIA 

 

Os objetos de estudo do presente trabalho são os campi sede da Universidade Estadual 

de Londrina e da Universidade Estadual de Maringá, instituições implantadas no 

contexto da interiorização do ensino superior no Paraná na década de 1970. A 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), também criada neste mesmo período, 

foi retirada desta pesquisa por apresentar características de ocupação distintas das duas 

instituições. A UEPG apresenta dois campi principais: o campus pioneiro na região 

central de Ponta Grossa e o campus de expansão criado na década de 1980, localizado 

no bairro de Uvaranas, porção periférica do município. 
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Para compreender o processo que levou ao projeto dos campi das duas universidades 

deste estudo e posteriormente avaliar o momento atual destes campi, este trabalho se 

divide em três etapas. 

Em uma primeira etapa, realiza-se um levantamento histórico. Sua metodologia parte do 

princípio de que, para se compreender a natureza e função de relações existentes, é 

necessário previamente compreender como foi dada sua evolução 

(LAKATOS;MARCONI, 2011). Dentro deste contexto, é realizada uma pesquisa que 

busca a caracterização do cenário de surgimento das universidades, em particular deste 

estudo de caso, e o rebatimento destas influências no modelo de universidade que foi 

implantado. Para esta fase da pesquisa, foi realizado levantamento da produção 

bibliográfica que discute a Reforma Universitária de 1968 e seus desdobramentos. 

A segunda etapa da pesquisa consiste no registro e na análise dos projetos iniciais para 

os campi deste estudo. A metodologia tem como base o levantamento iconográfico e de 

dados estatístico produzidos  nos diversos setores das universidades, como prefeituras 

de campus, pró-reitorias de planejamento, setores de comunicação externa, reitorias, 

museus e bibliotecas.  

A terceira etapa da pesquisa caracteriza a materialização dos projetos iniciais. Esta 

verificação é feita a partir da análise físico-territorial, com projetos, documentos e base 

de dados fornecidos pelas instituições, e pela avaliação dos campi através da perspectiva 

de seus usuários. Para tal avaliação, foram aplicados questionários com perguntas 

fechadas e abertas, os dados obtidos a partir das respostas foram codificados e 

convertidos em porcentagem, facilitando sua análise. 

Todas as informações coletadas nestas três etapas foram sistematizadas e o produto 

desta tabulação de dados são quadros, gráficos croquis e desenhos esquemáticos, com a 

finalidade de avaliar o espaço físico e territorial da universidade na atualidade, 

baseando-se nas premissas de seus projetos iniciais. A figura 8 ilustra o delineamento 

desta pesquisa e a figura 9 sintetiza a avaliação do campus a partir da perspectiva do 

usuário. 
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Figura 8- Delineamento da pesquisa.  

 

Fonte: Autora, 2014. 

 

Figura 9- Avaliação do campus a partir da perspectiva do usuário.  

 

Fonte: Autora, 2014. 

 



10 

 

 

 

 

1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Este trabalho encontra-se dividido em seis capítulos, além das referências e os anexos. 

O primeiro capítulo, introdução, apresenta um panorama geral dos modelos de 

instalações universitárias, os objetivos da pesquisa, a metodologia e as estratégias 

utilizadas para se alcançar os objetivos propostos. 

O segundo capítulo busca contextualizar o cenário de criação dos campi deste estudo de 

caso, marcado pela Reforma Universitária de 1968 e pelo trabalho do consultor Rudolph 

Atcon, conselheiro grego, naturalizado norte-americano, especialista em instituições 

latino-americanas. Suas obras exploravam a temática universitária e traziam diretrizes 

para a mesma. A universidade integral que propunha foi referência para a reforma 

realizada no ensino superior brasileiro e seu modelo de universidade serviu como 

parâmetro para diversos campi. Paralelamente a este contexto de reforma no sistema 

educacional, o Paraná passava por um momento de crescimento econômico e dava 

início ao processo de interiorização do ensino superior que até então era exclusividade 

da capital Curitiba. 

O terceiro capítulo abrange a caracterização dos campi da UEL e UEM no momento de 

sua implantação através do levantamento de materiais iconográfico, documentos que 

registram este processo histórico e entrevistas com agentes-chave. 

O quarto capítulo compreende a caracterização dos campi da UEL e UEM atualmente. 

Este retrato é feito através de levantamento de materiais iconográficos e documentos 

que ilustram o momento atual destas universidades, sendo possível, assim, delinear um 

paralelo com o período do surgimento destas instituições.  

O quinto capítulo corresponde à avaliação do espaço dos campi universitários a partir da 

perspectiva de seus usuários. Para tal avaliação, foram aplicados questionários à 

comunidade das duas universidades. O resultado destes formulários são tabulados, 

trabalhados estatisticamente e convertidos em gráficos, possibilitando as análises. 

O sexto capítulo, considerações finais, apresenta os resultados alcançados, as lacunas 

que ainda existem e as perspectivas para novas pesquisas a serem realizadas.  
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2. O CENÁRIO DO ENSINO SUPERIOR NA DÉCADA DE 1960 

 

A criação das universidades deste estudo de caso está inserida em um contexto de 

transição do modelo de ensino superior no Brasil. O cenário nacional propunha uma 

reestruturação ao modelo de faculdades isoladas através de uma reforma integral. Ao 

contrário das medidas pontuais que haviam sido adotadas até o momento, esta nova 

proposta visava remodelar o sistema de ensino superior em suas esferas estruturais, 

administrativas e acadêmicas. Neste mesmo período, no Paraná, tem-se início o 

processo de interiorização do ensino superior. Com intuito de compreender a proposta 

de universidade empregada nos campi deste estudo, faz-se necessário resgatar o 

processo que levou ao surgimento destas universidades. 

Este capítulo apresenta reflexões sobre a ideologia nacional-desenvolvimentista vigente 

na década de 1960, no Brasil. Segundo esta visão, a educação é considerada fator 

essencial para o desenvolvimento e integração da nação. Tal ideologia tinha como 

objetivo o aumento do rendimento e da eficiência do sistema educacional (FÁVERO, 

1990). 

2.1. O CONSELHEIRO RUDOLPH ATCON E SEU MODELO DE 

UNIVERSIDADE 

 

Rudolph Atcon
2
 foi um grande estudioso do cenário do ensino superior na América 

Latina. Seu relatório e demais publicações sobre a Reforma Universitária brasileira são 

reflexo não apenas da análise e estudos no Brasil, mas também da longa experiência nas 

instituições latino-americanas, que geraram a obra intitulada The Latin American 

University
3
 (FÁVERO,1990). 

Desde meados da década de 1950, Atcon orientava a política de implantação e gestão do 

ensino superior no Brasil, assessorando Anísio Teixeira
4
 na organização da Campanha 

                                                 
2
 Nascido na Grécia (1921-1995) e naturalizado norte-americano, Rudolph Atcon estudou conceitos de 

filologia, engenharia civil, artes liberais, filosofia da ciência e lógica simbológica, se graduando em 1949 

no Amherst College, Estados Unidos. Durante três décadas de trabalho estudou a humanidade e suas 

instituições de ensino, desenvolvendo uma organização sistemática para o ensino universitário. Em 1980 

interrompeu sua carreira de assessor para finalizar a documentação de suas experiências (ATCON, 1984). 
3
 ATCON, Rudolph. The Latin American University: a key for an integrated approach to the coordinated 

social, economic and education development of Latin America. Bogotá, Colombia: ECO revista de la 

cultura de occidente, 1972, c 1966. 
4
 Anísio Teixeira, na década de 1930, foi um dos responsáveis pela reforma educacional que ocorreu no 

Brasil. Segundo Favoreto (1998), o jovem educador, recém-chegado dos Estados Unidos, onde estudara 
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Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (atual CAPES
5
) e também 

na administração do Programa Universitário do mesmo (STEMMER, 1974).  Seus 

estudos estavam concentrados na temática dos campi universitários na América Latina e 

suas diversas publicações apresentam diagnósticos e diretrizes para este contexto. 

Em 1965, a Diretoria do Ensino Superior do MEC convida o consultor Rudolph Atcon 

para a elaboração de um relatório com sugestões e recomendações no que dizia respeito 

ao ensino superior, para a implantação de uma nova estrutura para o sistema 

universitário, de acordo com os moldes americanos que preconizavam o rendimento e a 

eficiência. 

Segundo Atcon, a definição de campus é:  

 

um local geográfico que reúne todas as atividades de uma universidade e as 

integra da maneira mais econômica e funcional num serviço acadêmico-

científico coordenado e da maior envergadura possível, respeitadas as 

limitações de seus recursos humanos, técnicos e financeiros. (ATCON, 

1970,p.08).  

 

 

Já a cidade universitária da década de 1970, cenário o qual era objeto de estudo de 

Atcon, caracterizava-se como aquela que dava: 

 

numa só área geográfica, expressão física ao desejo de união das unidades 

isoladas e dispersas que a compõem. Porém, não ultrapassa uma mera 

aproximação dos edifícios que abrigam autarquias independentes entre si. 

(ATCON, 1970, p.08). 

 

 

Na percepção de Atcon (1974), as cidades universitárias brasileiras não estavam 

cumprindo seu dever e função de campus universitário. Para reverter este quadro, a 

reforma proposta deveria ser entendida como um ato integral de reestruturação 

institucional. Para gerar resultados positivos, deveriam ser realizadas mudanças que 

atingissem a raiz dos problemas, e não apenas suas extremidades. Medidas mais 

pontuais eram também significativas, porém, corresponderiam a mudanças e não a uma 

remodelação do sistema em vigor; a Reforma Universitária deveria compreender 

                                                                                                                                               
na Universidade de Cambridge, elabora um novo projeto educacional para o país e afirma que sua 

proposta de Escola Progressiva leva este nome “(...) porque se destina a ser escola de uma civilização em 

mudança permanente porque, ela mesma, como esta civilização, está trabalhada pelos instrumentos de 

uma ciência que ininterruptamente se refaz.” (TEIXEIRA, 1975, p.25, apud FAVORETO, 1998, p.72). 
5
 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
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reformas estruturais, administrativas e acadêmicas, para poder alcançar a integralidade 

desejada. 

A universidade tradicional tem sua organização baseada no modelo carreirocêntrico
6
 e, 

segundo Atcon (1974), toda a logística, as edificações, o orçamento e a estruturação das 

disciplinas estão voltadas à criação de carreiras profissionais, direcionadas aos cursos 

que são oferecidos pela universidade e não ao conhecimento por si próprio. Neste 

modelo, cada instituto tem atuações independentes uns dos outros. Caso uma disciplina 

se repita em diferentes institutos, caberá a cada um deles organizar e ministrar a mesma, 

conforme ilustra a figura 10. 

 

Figura 10- Esquema da Universidade Tradicional. 

Fonte: Autora, adaptação de Atcon (1974), 2014. 

 

A Universidade Integral, proposta por Atcon (1974), é mateirocêntrica, como o próprio 

a define: uma universidade que está estruturada em função de campos do conhecimento 

e não em função dos cursos oferecidos. Os campos de conhecimento são organizados e 

surgem departamentos que, quando agrupados, por sua vez, formam centros. Tal 

organização permite uma maior interação entre os setores da instituição e, através dela, 

é possível alcançar uma universidade unificada em uma única estrutura (figura 11), 

tanto academicamente quanto no que diz respeito a questões administrativas. Além 

disso, com esta nova organização, é possível fazer melhor uso dos recursos, muitas 

vezes escassos, das universidades. 

 

                                                 
6
  O modelo carreirocêntrico é aquele que tem sua estrutura baseada nas carreiras profissionais, 

organizando-se em faculdades isoladas (ATCON,1974).  
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Figura 11- Esquema da Universidade Integral. 

 

Fonte: Autora, adaptação de Atcon (1974), 2014. 

 

Para proporcionar toda esta mudança, Atcon (1974) destaca a importância do 

planejamento, o qual surgiu nas universidades a partir da década de 1950. Até então, o 

que havia eram medidas paliativas que tentavam contornar os problemas que surgiam 

nas instituições. O planejamento institucional deve ocorrer em diversas instâncias, 

abrangendo questões pedagógicas, financeiras, administrativas, territoriais, todas em 

suas diversas escalas, desde a menor estrutura até a mais complexa. 

Como “plano”, entende-se uma disposição geral de uma obra que se pretende 

empreender, que deve contar com pesquisa e conhecimento prévio da situação anterior 

ao planejamento. Apenas assim o plano poderá ser concretizado; caso contrário, resulta 

em uma especulação que pode levar ao não cumprimento do mesmo. Metas, objetivos e 

missão da universidade devem estar muito bem definidos para então se passar a etapa de 

planejamento (ATCON, 1974). O profissional responsável por esta função, o planejador 

universitário, deve propor as diretrizes sem se envolver no jogo de interesses políticos e 

institucionais; deve ser imune às pressões indesejáveis que podem surgir no decorrer do 

planejamento. 

Atcon (1974) recomenda que, visando melhor rendimento, exista uma metodologia clara 

para o planejamento. São criadas etapas e cronogramas; as deliberações a cada passo 

tomado devem respeitar critérios pré-estabelecidos, para que não sejam reflexo de 
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decisões arbitrárias. Todo planejamento deve ser elaborado de acordo com as 

possibilidades reais de cada instituição, estudando-se a viabilidade da execução das 

ações pretendidas. 

Para a criação de um campus universitário, Atcon (1974) enumera alguns 

procedimentos a serem seguidos para garantir a melhor coordenação entre as atividades 

e seus resultados. Antes de qualquer esboço de projeto, o comitê designado para 

acompanhar o planejamento deve realizar uma estatística educacional, pois apenas 

assim a universidade poderá saber qual a demanda educacional e a perspectiva da 

mesma para os anos seguintes, as metas a serem atendidas. O segundo passo, de acordo 

com o consultor, é a definição da estrutura institucional (figura 12), que é composta pela 

estrutura universitária: centros, departamentos, institutos; a estrutura administrativa, que 

engloba as administrações acadêmicas, cientificas, estudantis e gerais; e finalmente a 

estrutura física, que engloba estudos de vizinhança, urbanização e zonificação do 

campus, assunto que será tratado mais adiante. 

 

Figura 12- Modelo de estrutura institucional. 

 

Fonte: Autora, adaptação de Atcon (1974), 2014. 

 

Definidas tais questões, a próxima etapa do planejamento, segundo Atcon (1970), é a 

escolha do terreno, que deve ser em média de 500 hectares, este valor é justificado por 

ser mais conveniente planejar uma área máxima útil que pode ser necessitada em um 

futuro próximo. Tal número é apresentado como cifra optima pela experiência que o 

autor pôde analisar ao longo de suas pesquisas. A necessidade de uma instituição 
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universitária, pela experiência de Atcon, é de no mínimo 200 hectares, o valor 

estipulado para a compra do terreno deve, então, atender mais que o dobro das 

necessidades mínimas. Caso, no futuro, não haja a expansão esperada, o autor 

recomenda que seja feita inversão deste terreno, seja por meio de venda ou ainda 

mesmo pela construção de fontes de renda sobre esta terra excedente. 

A partir da escolha e aquisição do terreno, seja por parte da universidade ou por parte do 

Estado, são realizados planejamentos de nivelamento, circulação, distribuição de 

serviços urbanos. A partir destas análises prévias, é possível iniciar o próximo passo no 

planejamento da universidade, etapa esta que recebe grande destaque nas obras de 

Atcon: a setorização. 

A setorização da universidade é uma maneira encontrada por Atcon para otimizar o 

espaço da instituição e promover uma nova estrutura administrativa universitária, 

focando no rendimento e na eficiência, como se a universidade fosse uma unidade 

empresarial ( FÁVERO,1990).  

Atcon (1970) prega a criação de um anel protetor que, além de explicitar os limites da 

universidade, também tem o dever de isolá-la de possíveis vizinhanças indesejáveis, que 

podem vir a atrapalhar o rendimento dentro do território acadêmico.  

Outra questão defendida pelo consultor é a horizontalidade das edificações, uma vez 

que estas eram mais econômicas e os terrenos para a construção, no Brasil, eram amplos 

e de baixo custo, características que atualmente não se repetem, já que nos grandes 

centros, o valor da terra é cada dia mais alto e a verticalização se torna a alternativa 

mais viável. Com relação à orientação, Atcon recomenda que a direção solar e dos 

ventos dominantes sempre sejam respeitados de maneira a evitar a luz e o calor em 

excesso nas salas de aula. 

Para a locação dos setores universitários, é apontada a preocupação com a 

interdependência entre alguns setores acadêmicos. Tais sobreposições devem ser 

respeitadas para aproveitamento máximo das instalações. São propostos oito setores: 

setor biomédico, setor esportivo, setor agropecuário, setor cibernético, setor artístico, 

setor tecnológico, setor básico, que concentra as disciplinas de humanidades, e setor 

administrativo, cada um ocupando uma posição, conforme ilustra a figura 13. 
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Figura 13- Esquema de implantação para um campus universitário. 

 

Fonte: Autora, adaptação de Atcon (1974), 2014. 

 

Para a construção dos edifícios, é importante verificar algumas questões, como 

transitoriedade, flexibilidade e expansão; as edificações devem ser funcionais e 

passiveis de alterações para acompanhar o crescimento da universidade e não se 

tornarem fator limitante para o mesmo. Outro ponto a se destacar é a correspondência: a 

edificação deve ser projetada para um uso e não tentar adaptar uma atividade a uma sala 

genérica (ATCON, 1970). 

Para Atcon (1970), os edifícios de um campus devem ser preferencialmente térreos ou 

de dois pavimentos e a expansão deve ser feita no sentido horizontal. Dessa forma,  

evitam-se gastos com fundação e foge-se do “monumentalismo arquitetônico”, 

característico da universidade que Atcon (1970) descrevia como tradicional. Além 

disso, o uso de pavilhões didáticos é o mais indicado por serem práticos e flexíveis. 

Apesar das diretrizes gerais que Atcon faz, ele também frisa que cada campus deve ser 

único e expressar seu caráter próprio, o que pode ser alcançado através de um estilo 

arquitetônico diferenciado e também do uso de materiais locais. 

Ao final da sua obra Manual Sobre o Planejamento Integral do Campus Universitário, 

Atcon destaca que, na época, era necessário um grande esforço coletivo para que, enfim, 

se criasse a profissão de planejador universitário, garantindo assim que a universidade 

integral continuasse constantemente atualizada por um profissional capacitado para tal 

atividade. Atualmente, passados mais de quarenta anos desde esta publicação, o que 

podemos notar é que esta profissão ainda, de fato, não existe, mas a criação de equipes 
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multidisciplinares, para o debate e o planejamento universitário, nos mostra que há, a 

cada dia mais, uma conscientização de que o planejamento não é um ato isolado, mas 

sim, uma necessidade constante nesta estrutura complexa que é o campus universitário. 

 

2.2. A REFORMA UNIVERSITÁRIA DE 1968 

 

A Reforma Universitária no Brasil deve ser compreendida como processo: não diz 

respeito a um ato isolado, mas sim ao conjunto de fatores que culminou na Lei 

n°5.540/68, representando um marco na organização do ensino superior. 

A partir da década de 1960, o Brasil passou por significativo aumento na demanda por 

educação, reflexo de dois fatores: a implantação de indústria de base no ano 1955, que 

gerou a criação de empregos nas mais diversas áreas; e o desgaste dos mecanismos 

tradicionais de ascensão da classe média que, até o momento, era realizada através da 

abertura do pequeno negócio próprio. Com a mudança do cenário econômico, tais 

canais de ascensão ficaram cada vez mais estreitos e a classe média passou a buscar 

cargos nas hierarquias ocupacionais das empresas, os quais exigiam o ensino superior 

(ROMANELLI, 1983). 

Paralelamente a este cenário de grande desenvolvimento econômico no país, foram 

percebidas diversas transformações sociais, vários setores da sociedade passaram a 

reivindicar por universidades melhores, ao perceberem a situação de precariedade em 

que estas se encontravam. Dentro deste contexto algumas universidades começaram a 

esboçar uma tentativa de reestruturação, buscando maior autonomia interna e externa, 

porém, sem propor uma reforma integral (FÁVERO, 2006). 

Entre os anos 1960 e 1968, o setor de ensino que recebeu maciços investimentos por 

parte do governo foi o sistema escolar de nível médio. Isso desencadeou uma 

problemática para o sistema de ensino, gerando um grande contingente de alunos que 

saiam do ensino médio e apresentavam pontuação suficiente no vestibular para ingressar 

no nível superior. Entretanto, este carecia de vagas frente à nova demanda educacional 

(ROMANELLI, 1983).  

Em 1964, o Brasil sofre um Golpe Militar e como consequência vive um surto 

nacionalista, o regime vigente passa a impor uma pedagogia empresarial, com a 

finalidade de gerar maiores resultados com o menor custo possível. De acordo com 

Costa (2005 p.104),  
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Durante os anos em que os militares permaneceram no poder (1964-1985), 

encarregaram-se de desenvolver um discurso oficial, classificando-se como 

“governos revolucionários”. (...) Após esta data (1964), tanto na imprensa 

oficial, como nos espaços escolares conservadores, espalhados por quase 

todo o país, encarregaram-se de exaltar os feitos dos militares que, através da 

“revolução”, tinham desenvolvido um processo de “redenção”, livrando o 

país da “baderna” e do “terrível perigo comunista” (...). 

 

 

Este discurso oficial teve como objetivo transformar a conotação negativa do Golpe, ao 

tentar associá-lo a uma revolução. Contudo, apesar desta medida, diversas 

manifestações estudantis surgiram nesta época em resposta à situação precária do 

sistema de ensino e ao Governo Ditatorial imposto. Porém, estas não ocorriam 

exclusivamente no Brasil. Na década de 1960, o cenário de revoluções estudantis 

marcou toda a América Latina. Foi neste mesmo período que a United States Agency for 

International Development (USAID
7
) passou a prestar assessoria a países sul-

americanos, seguindo três frentes: assistência técnica, assistência financeira e 

assistência militar. 

Freitag (1984) destaca que, nesta assistência, era possível notar que a crise universitária 

foi uma justificativa para a intervenção norte-americana, mas tal parceria já era buscada 

há algum tempo pelo MEC, na tentativa de organizar o ensino brasileiro de maneira a 

antecipar-se ao desenvolvimento econômico e não o contrário, como acabou ocorrendo. 

Segundo Marinho (2001 apud SANTOS, 2005), as intervenções norte-americanas no 

ensino superior brasileiro foram reflexo de uma redefinição da hegemonia capitalista 

global pós Segunda Guerra Mundial, na qual Estados Unidos passa a ser a nova 

potência mundial e referencial de desenvolvimento, posição que até então era ocupada 

pelos países da Europa Ocidental. Diante desta nova influência, destacam-se os 

chamados acordos MEC/USAID. 

Cunha (2007, p.24) afirma que  

 

a concepção de universidade calcada nos modelos norte-americanos não foi 

imposta pela USAID, com a conivência da burocracia da ditadura, mas, antes 

de tudo, foi buscada, desde fins da década de 1940, por administradores 

educacionais, professores e estudantes, principalmente aqueles, como um 

                                                 
7
  A USAID foi criada em 1961, pelo presidente John F. Kennedy, com o duplo objetivo de promover os 

interesses norte-americanos e melhorar vidas nos países em desenvolvimento, prestando ajuda externa de 

caráter civil (USAID..., 2014). 
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imperativo de modernização e, até mesmo, a democratização do ensino 

superior em nosso país. 

 

 

Segundo Romanelli (1983), no Brasil, os acordos entre MEC e USAID foram firmados 

e exercidos entre 1964 e 1968 e contavam com assistência financeira e assessoria 

técnica junto aos órgãos, autoridades e instituições educacionais do país. Outra 

característica marcante nestes acordos foi a forte participação dos consultores norte-

americanos. Em 1965, foi criada uma comissão de especialistas para o debate e o estudo 

da universidade brasileira, bem como definidas as diretrizes para nova estrutura de 

funcionamento. Esta comissão era composta por cinco norte-americanos e apenas dois 

brasileiros (FREITAG, 1984). 

Neste cenário de Reforma Universitária, são destacados John Hilliard, diretor do 

escritório de Educação e Recursos Humanos da AID entre 1966 e 1973 e o consultor 

Rudolph Atcon, cujo trabalho foi apresentado no subcapítulo 2.1. Ambos elaboraram 

análises a respeito do cenário universitário brasileiro e levantaram algumas evidências 

que, a seu ver, indicavam grande deficiência no desenvolvimento do ensino superior 

brasileiro. Os indícios levantados diziam respeito à insuficiência dos recursos voltados 

para a educação, a má divisão e utilização dos mesmos e a ausência de informações a 

respeito das possibilidades práticas de redução de custos e mensuração dos resultados 

obtidos (ROMANELLI, 1983). 

Na tentativa de amenizar esta situação de crise, o Conselho Universitário da 

Universidade do Brasil elaborou, em 1966, um trabalho denominado: Diretrizes para a 

Reforma da Universidade do Brasil. Este material serviu de base para que o Conselho 

Federal de Educação realizasse um estudo de projeto de lei que daria origem ao 

Decreto-Lei n° 53 de 1966 (MARTINS, 2009). Este Decreto-Lei afirmava que as 

universidades federais deveriam ser organizadas de maneira a preservar a unidade de 

suas funções de ensino e pesquisa, assegurando a plena utilização de seus recursos 

materiais e humanos e vedando a duplicação de meios para fins idênticos ou 

equivalentes, esta legislação foi complementada pelo Decreto-Lei n° 252 de 1967 que 

ainda instituía o departamento como a fração da estrutura universitária para os efeitos 

administrativos, didático-cientificas e de distribuição de pessoal. 

Em 1968 criou-se o Grupo de Trabalhos da Reforma Universitária, o qual era presidido 

pelo MEC, este grupo tinha como atribuições acompanhar o processo de execução da 
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Reforma Universitária, avaliar os resultados obtidos e sugerir medidas com a finalidade 

de assegurar a eficácia dos mesmos. Neste mesmo ano, o Grupo promulgou o Decreto 

n° 62.937 que teve a finalidade de prever medidas para os problemas educacionais mais 

agudos do sistema universitário naquele momento. Para tentar solucionar a problemática 

estudantil, utilizaram-se estudos de Rudolph Atcon e dos fóruns realizados pelo 

Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES). Em seu relatório final, o Grupo 

concluiu que este cenário de crise afetava diversos setores da sociedade e por isso 

deveria exigir ações eficazes e imediatas, transformando-a em uma urgência nacional 

(MARTINS, 2009). 

A Lei n° 5.540 de 1968, conhecida como Lei da Reforma Universitária, foi o produto de 

todo este debate acerca do ensino superior no Brasil, trazendo diretrizes para a 

organização das instituições de ensino superior:  

 Criação de estrutura orgânica com base em departamentos reunidos ou não em 

unidades mais amplas (Art.11). 

 Unidade de funções de ensino e pesquisa, vedada a duplicação de meios para 

fins idênticos ou equivalentes (Art.11). 

 Racionalidade de organização, com plena utilização dos recursos materiais e 

humanos (Art.11). 

 Flexibilidade de métodos e critérios, com vistas às diferenças individuais dos 

alunos, às peculiaridades regionais e às possibilidades de combinação dos 

conhecimentos para novos cursos e programas de pesquisa (Art.11). 

 Os cursos permitidos nas universidades são os de graduação, pós-graduação, 

especialização e aperfeiçoamento, e os de extensão (Art.17). 

 Fica extinta a cátedra
8
 na organização do ensino superior (Art.33). 

 O corpo discente passa a ter representação com direito a voto nos órgãos 

colegiados das universidades, a representação estudantil tem por objetivo a 

cooperação entre administradores, professores e alunos, no trabalho universitário 

(Art.38). 

                                                 
8
 As cátedras eram unidades responsáveis por uma determinada área do conhecimento dentro de uma 

Faculdade ou Escola. O professor catedrático detinha ingerência quase irrestrita sobre a matéria de ensino 

na sua área, deste a definição de seu conteúdo até a nomeação de seus professores assistentes, os quais 

iriam substitui-lo quando se aposentasse (GAUER;GOMES, 2005). 
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 As instituições de ensino superior devem assegurar aos universitários programas 

culturais, artísticos, esportivos e atividades que visem a formação cívica 

(Art.40). 

Ainda em 1968, foi promulgado o Decreto n° 63.341, que dizia respeito à política 

adotada para a expansão do ensino superior. Seria evitada a criação de vagas para 

profissões já suficientemente atendidas, sendo considerados necessários estudos de 

viabilidade pedagógica, científica, administrativa e econômico-financeira para esta 

definição. Para a concessão de financiamento para o programa de expansão, deveria 

adotar-se orientação rigorosa nos programas de obras e equipamentos, a fim de evitar 

desperdícios de recursos e examinar se foram exploradas as possibilidades de melhor 

utilização da capacidade. No que se diz respeito à construção da cidade universitária, 

era indicado realização de um levantamento geral de projetos existentes no país e os 

imóveis situados fora da área do campus e que seriam liberados pela transferência das 

unidades deveriam ser alienados para financiar parte da construção da cidade 

universitária. Era recomendado, também, evitar-se a construção de novos hospitais: os 

alunos de medicina deveriam prosseguir sua formação em unidades clínicas já 

existentes e utilizadas mediante convênio. 

De acordo com Meneghel (2006), a Reforma Universitária de 1968 teve como objetivo 

buscar a homogeneização das instituições de ensino superior no Brasil, estabelecendo a 

universidade como sua maior representante, fazendo das faculdades casos isolados. Esta 

Reforma contou com avanços como a institucionalização da pesquisa, assim como uma 

estrutura para a mesma, além da criação de agências de fomento. Porém, muitas das 

mudanças propostas já haviam sido aplicadas anteriormente no Decreto-Lei n° 53 de 

1966. 

2.3. A INTERIORIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR NO PARANÁ 

 

Desde a década de 1950, o interior do Paraná pleiteava uma universidade, que até então 

era uma exclusividade da cidade de Curitiba. O projeto de criação das universidades 

apareceu devido a pressões da sociedade civil, sobretudo nas cidades de Maringá, 

Londrina e Ponta Grossa. Como motivações particulares, Sheen (2000) aponta a 

intenção do Estado em reduzir os gastos com o ensino superior, ao transformar as 
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faculdades em fundações capazes de se autossustentar além da forte questão do 

clientelismo
9
.  

Segundo Sheen (2000, p.178), “a Política Educacional, enquanto uma diretriz traçada 

pelo Estado, é, num primeiro momento, objeto de disputa e elaboração na sociedade 

civil, mas sempre como projeto de classe”. É importante destacar o papel da hegemonia 

regional como fator determinante para escolha das cidades que receberiam suas 

universidades. Maringá, Londrina e Ponta Grossa tinham ambição de sediar 

universidades que, além de atenderem sua população, fossem capazes de atuar como 

polo de atração. 

Foi durante o Governo de Paulo Pimentel
10

, que se deu o processo de interiorização do 

ensino superior no Paraná. A criação das universidades estaduais se deu por dois 

motivos: diante das exigências da Lei n° 5.540/68, que deu preferência à organização do 

ensino superior sob a forma de universidade, e pelas condições socioeconômicas e 

educacionais das cidades de Maringá, Londrina e Ponta Grossa (SHEEN, 2010). 

 No início de 1969, a Comissão de Reforma do Ensino Superior do Paraná
11

 elaborou 

um anteprojeto de lei para a implantação de universidades em Londrina, Ponta Grossa, 

Maringá e Cascavel. Enviado à Brasília, o anteprojeto foi analisado por uma comissão 

que desaprovou apenas a criação da Universidade de Cascavel que, na época, não 

oferecia as condições físicas necessárias à sua implantação (OLIVEIRA, 2006). 

Após quase um ano de reuniões e ajustes nos projetos para a implementação das 

universidades, em novembro de 1969 foi sancionada a Lei n° 6.034, que autorizou o 

Poder Executivo a criar as Universidades Estaduais de Maringá (UEM), Londrina 

(UEL) e Ponta Grossa (UEPG). O regime jurídico escolhido foi o de fundação, uma vez 

que esta era considerada de “afinidade com institutos de igual natureza em todo o 

mundo” (SHEEN,2010, p.192). 

                                                 
9
 “Atendimento pelo aparelho de Estado a demandas configuradas em seu caráter particularizado, feito 

como forma de utilização de recursos políticos para o fortalecimento de partidos ou de facções dos ramos 

Executivos e Legislativo do aparelho de Estado.” (MACHADO, 1978 apud SHEEN, 2000, p.182) 

 
10

 Paulo Cruz Pimentel foi governador do Estado do Paraná entre 1966 e 1971 (SHEEN,2000). 
11

 A comissão formada para debater o ensino superior no Paraná era composta por Cândido Manoel 

Martins de Oliveira (presidente da comissão e Secretário de Educação e Cultura), Ubiratan Borges de 

Macedo (relator e superintendente do ensino superior), Fernando Machuca (representante de Ponta 

Grossa), Flávio Pasquinelli (representante de Maringá), Octávio Mazzioti (representante de Londrina), 

Guido Arzua (representante do Conselho Estadual de Educação) e Maria de Lourdes Zanardini de 

Camargo (representante da UFPR) (SHEEN, 2000). 
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A formação destas três instituições seguiu uma política de expansão do ensino superior 

para o interior do Estado. No âmbito regional, este momento correspondia a uma fase de 

transformações econômicas no interior do Paraná. Segundo Sheen (2010), a partir da 

década de 1950, o Estado passou a se situar entre os mais desenvolvidos do Brasil, 

resultado da expansão do capitalismo no Paraná. Já no cenário nacional, a criação destas 

universidades se deu no momento histórico em que se implantava uma nova estrutura 

nas instituições de ensino superior no Brasil, influenciadas pela Reforma Universitária 

de 1968. 

 



25 

 

 

 

3. OS CAMPI DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA E DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ: PROJETO INICIAL 

 

Dado o contexto histórico em que as universidades deste estudo de caso foram criadas, 

este capítulo apresenta a caracterização dos projetos iniciais de seus campi. Ambas as 

instituições tiveram o projeto de implantação do campus encomendado a escritórios de 

arquitetura não vinculados às universidades, mas sempre orientados pelo corpo técnico e 

administrativo das universidades contratantes. Para a elaboração deste capítulo, foram 

levantadas evidências através de documentos, projetos, processos, reportagens e demais 

registros analisados, sendo possível assim realizar a sistematização dos projetos iniciais 

dos campi deste estudo. 

 

3.1. PROJETO INICIAL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

(UEL) 

 

Londrina, fundada em 1929 e elevada a município em 1934, se encontra na região norte 

central do estado do Paraná, sobre um espigão a oeste do rio Tibagi, aproximadamente a 

380 km de Curitiba (figura 14). Sua implantação foi resultado da atuação da Companhia 

Paraná Plantations Ltd. no Paraná, sendo inclusive a cidade sede dos escritórios da 

Companhia de Terras (ARIAS NETO, 1998). A cultura do café, sobretudo na década de 

1940, favoreceu o processo de ocupação do município. Londrina se destacou em dois 

setores econômicos: o primário, ao fornecer matéria prima para a indústria paulista; e o 

terciário, ao realizar serviços, principalmente de reparo e manutenção aos maquinários 

utilizados na produção agrícola (JORGE;PLATT, 2003). Outro fator apontado por Arias 

Neto (1998) como fundamental para o processo de ocupação de Londrina foi a 

finalização das obras da Estrada de Ferro São Paulo-Paraná que, a partir de 1935, 

passou a interligar estes dois estados. 



26 

 

 

 

 

Figura 14- Estado do Paraná, em destaque o município de Londrina. 

 

FONTE: IPARDES-modificado pela autora, 2014. 

 

A Universidade Estadual de Londrina foi criada através do Decreto n° 18.110, de 

janeiro de 1970, e seu surgimento contou com grande participação da Faculdade de 

Medicina do Norte do Paraná (FMNP), a qual pertencia a antiga Fundação de Ensino 

Superior de Londrina (FESULON) (JORGE;PLATT,2003). 

Segundo Jorge e Platt (2003), a universidade surgiu como a união de cinco faculdades já 

existentes no município: Faculdade Estadual de Direito de Londrina; Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Londrina; Faculdade Estadual de Odontologia de 

Londrina; Faculdade de Medicina no Norte do Paraná; e a Faculdade Estadual de 

Ciências Econômicas e Contábeis do Paraná. Teve como primeiro reitor o Dr. Ascêncio 

Garcia Lopes, professor do curso de medicina, que realizou a negociação da compra do 

terreno em que seria implantada a instituição. Consta que este terreno (figura 15) foi 

escolhido durante um voo que o prefeito da época, Dr. Dalton Paranaguá, realizara com 

Paulo Pimentel e Orlando Mayrinck Goes, respectivamente o Governador e o Secretário 

da Fazenda naquele momento (JORGE;PLATT, 2003). 
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Figura 15- Londrina- relação campus da UEL e projeto inicial para a cidade. 

 

Fonte: Google Earth- editado pela autora, 2014. 

 

De acordo com Calderon e Monteiro (2003), a área escolhida para a implantação da 

UEL, desapropriada pelo governo do Estado, contava com aproximadamente 115 ha, 

apenas 23% do proposto por Atcon (1970), e 85 ha a menos do que o consultor 

recomendava como área mínima para a instalação de um campus (figura 16). 

 

Figura 16- Proposta de áreas, segundo Atcon, e o campus da UEL. 

 

Fonte: Autora, 2014. 
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O trabalho de topografia foi realizado por uma equipe de Curitiba; já o de planejamento 

inicial da universidade foi encomendado a um escritório de arquitetura de São Paulo, 

uma vez que em Londrina não havia equipe técnica apta para estas atividades. O projeto 

do campus universitário foi encomendado à equipe Bross, dos Santos e Leitner, liderada 

pelo arquiteto João Carlos Bross
12

 e também composta por Altino Mario dos Santos, 

Ricardo Julio Leitner, Arnaldo Villares Oliveira e Euclides Rocco Junior, conforme 

consta nas pranchas de projeto. Para a realização do mesmo durante o ano de 1971, a 

Universidade Estadual de Londrina e o arquiteto Bross trocaram correspondências, as 

quais hoje se encontram no Sistema de Arquivos da UEL (SAUEL), tratando de 

questões projetuais, sendo fornecido à equipe de arquitetos, neste mesmo ano, um guia 

com dados para elaboração do esquema básico de implantação do território 

universitário, contendo condicionantes físicos e institucionais. 

O resultado do trabalho realizado pela equipe de arquitetos se encontra no “Esquema 

básico de implantação do território universitário - “Documento básico”, material que 

concentra o memorial descritivo e as pranchas de projeto que foram analisados neste 

capítulo da dissertação. 

Na primeira etapa deste documento levantado, os autores do projeto fazem referência à 

Reforma Universitária vivida no país e de como as atividades acadêmicas deveriam se 

reestruturar, visando à integração dos setores e evitando o mau uso dos recursos 

financeiros, materiais e humanos. Neste capítulo de conceitos básicos, é possível 

perceber a influência direta da ideologia nacional-desenvolvimentista e das diretrizes 

propostas pela Reforma Universitária de 1968. 

Esta influência ideológica pode ser comprovada se analisado o capítulo de referências 

bibliográficas deste volume de esquema territorial. Entre as obras consultadas pelos 

arquitetos, encontra-se o trabalho do filósofo José Antônio Tobias
13

, em que o autor 

expõe o cenário brasileiro de Reforma Universitária e apresenta alguns autores que 

                                                 
12

 Nascido em 1934, no Rio de Janeiro, formou-se em arquitetura na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie em 1956. Na sua obra destacam-se projetos institucionais entre eles os de edificações 

hospitalares e também de campi universitários como: Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 

Universidade Estadual Paulista (UNESP) Botucatu, Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), 

Universidade Federal do Ceará (UFC) e Universidade Federal do Piauí (UFPI) (BROSS CONSULTORIA 

E ARQUITETURA, 2014). 
13

 TOBIAS, José Antônio. Universidade. Humanismo ou técnica? São Paulo: Herder, 1969. 
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retratam este panorama, entre eles Rudolph Atcon e sua proposta de Reforma Integral. 

Outra obra citada foi o material produzido pela Associação dos Diplomados da Escola 

Superior de Guerra
14

, o qual diz respeito à integração da universidade com a indústria. 

Ao longo dos seus 12 capítulos, este trabalho busca relacionar o sistema educacional ao 

desenvolvimento da sociedade. Dessa forma, torna-se essencial que a universidade 

esteja conectada aos modos de produção. 

O esquema territorial da UEL foi uma resposta a este novo cenário e o desenho básico 

de implantação apresentado buscava estabelecer normas e orientações para o 

desenvolvimento físico desta instituição. 

Para a elaboração dos projetos do campus da UEL, a equipe de Bross realizou estudos 

que subsidiariam as decisões projetuais.  Um destes levantamentos de dados foi o de 

condições climatológicas da região em que o campus estaria inserido. A prancha 

denominada “Condições climáticas” (figura 17) apresentava estudos de ventos 

dominantes, pressão atmosférica, umidade relativa, temperatura, precipitação e 

insolação através de dados coletados junto ao Ministério da Agricultura, 7° Distrito de 

Meteorologia, para Londrina. A temperatura média constatada variava entre 18° C e 

25°C e os ventos dominantes eram os vindos do sul. Tais fatores seriam levados em 

conta no momento de implantação das edificações, de maneira a garantir melhor 

ventilação natural e conforto térmico no interior das construções. 

O zoneamento do campus universitário, um dos pontos de maior destaque na obra de 

Atcon (1970), também recebeu atenção especial no campus da UEL, que buscou atender 

a um conjunto de necessidades, como afinidades intrassetoriais, dimensionamento de 

acordo com a densidade ocupacional e capacidade de realizar futuras expansões 

territoriais. Para assegurar que o zoneamento atendesse a tais requisitos, o sistema 

universitário foi dividido em atividades acadêmicas e atividades suplementares, 

conforme ilustra o quadro 1. 

Frente à Reforma Universitária de 1968, a UEL tinha como objetivo consolidar-se como 

uma estrutura integrada que contemplasse ensino, pesquisa e prestação de serviços, 

sendo constituída de centros como unidades principais, departamentos como 

subunidades e órgãos suplementares como elementos de apoio (quadro 2). 

                                                 
14

 ASSOCIAÇÃO DOS DIPLOMADOS DA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA. Integração 

universidade-indústria hoje. Rio de Janeiro: APEC Editora S.A., 1971. 
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Figura 17- Estudo de condições climáticas para Londrina. 

 

Fonte: BROSS, 1972. 

 

Quadro 1- Sistema universitário UEL. 

 

Ciências Biológicas

Ciências Exatas

Ciências Humanas

Administração

Informática

Vivência

Centro Esportivo

Serviços Gerais

Habitação

SISTEMA UNIVERSITÁRIO UEL

A
TI

V
ID

A
D

ES
 

A
C

A
D

ÊM
IC

A
S

A
TI

V
ID

A
D

ES
 

SU
P

LE
M

EN
TA

R
ES

 

Fonte: Bross, 1972. 

Quadro 2- Departamentos de ensino e pesquisa 

UEL. 

Centro de Ciências Biológicas

Centro de Ciências Exatas

Ciências Humanas

Centro de Estudos Sócio-econômicos

Centro de Ciências da Saúde

Centro de Educação

Centro de Ciências Rurais

Centro de Ciências Tecnológicas

DEPARTAMENTOS DE ENSINO E PESQUISA UEL

ES
TU

D
O

S 

FU
N

D
A

M
EN

TA
IS

ES
TU

D
O

S 
A

P
LI

C
A

D
O

S

 

Fonte: Bross, 1972.
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A partir desta concepção inicial do sistema universitário e dos departamentos de ensino 

e pesquisa da universidade, foi realizada a setorização do campus. Dentro do território 

universitário,  foram distribuídos os Centros de Estudos Aplicados nos eixos periféricos, 

os Centros de Estudos Básicos foram locados na porção central, e entre estes dois 

setores, foram locados os Subcentros de Vivência. 

Uma condicionante que definiu a localização das atividades foram as unidades 

correspondentes ao setor de Ciências Biológicas, que já estavam implantadas e em 

operação na porção leste do campus na época em que o projeto fora encomendado. Na 

região sul, encontrava-se o setor de Ciências Exatas, próximo ao complexo dos serviços 

gerais; a oeste, havia o setor de Ciências Humanas; na porção norte localizava-se o 

centro esportivo e habitacional, próximos à rodovia, para promover seu uso tanto pela 

comunidade interna quanto pela externa; na porção central do campus e com acesso 

direto à rodovia, estavam os Centros Administrativo, Informática e Vivência, segundo 

Bross (1972, não paginada
15

), “funcionando como verdadeiro órgão polarizador e 

distribuidor de todos os setores universitários” (figuras 18 e 19). 

 

Figura 18- Prancha partido adotado-UEL. 

 

Fonte: BROSS, 1972. 

                                                 
15

 Obra não paginada, trecho retirado do capítulo “Zoneamento e ocupação territorial”. 
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Figura 19- Prancha zoneamento-UEL. 

 

Fonte: BROSS, 1972. 

 

Na Universidade Estadual de Londrina, a ocupação territorial prevista era de 

1.052.000m². Esta área de ocupação buscava favorecer a preservação do paisagismo 

existente e a criação de áreas verdes entre os blocos didáticos a serem construídos. 

Apesar do campus da UEL apresentar pequena área, de acordo com os parâmetros de 

Atcon (1970), a equipe de Bross foi capaz de contemplar todas as atividades solicitadas 

por sua contratante. Para otimizar o aproveitamento do campus, o esquema básico de 

implantação do território universitário apresentava uma relação de áreas por setor, 

sintetizadas no quadro 3.  
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Quadro 3- Áreas por setor-UEL. 

SETOR ÁREA (m²)

Ciências Biológicas 250.000

Ciências Exatas 240.000

Ciências Humanas 200.000

Administração, Vivência e 

Informática
160.000

Centro esportivo 120.000

Serviços Gerais 60.000

Habitação 22.000

ÁREA TOTAL 1.052.000

ÁREAS POR SETOR UEL

 

Fonte: Bross, 1972. 

 

A proposta de implantação apresentada pela equipe de arquitetos possuía conceitos 

semelhantes ao da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), criada no ano de 

1966. Esta universidade surgiu como uma intenção do Governo de São Paulo em criar 

uma universidade tecnológica e de pesquisa, localizada em uma região de grande 

desenvolvimento industrial. Desde seu início, foi planejada como um projeto orgânico. 

Zeferino Vaz, que fora reitor da UnB, elaborou um plano para o projeto da nova 

universidade, tendo como base a UnB (BUFFA;PINTO, 2009). Segundo Meneghel 

(2005, p.330), a “Unicamp adiantou a estrutura organizacional consagrada na Reforma 

Universitária em 1968, vinda da UnB, mas tinha sobre ela grande vantagem: o forte 

vínculo com a demanda das indústrias da região”. 

Para o projeto da Unicamp, Vaz realizou um processo de implantação diferenciado dos 

demais no país. A proposta que trazia já era definida em muitos aspectos e englobava as 

mais diversas questões, desde propostas didáticas até a localização e desenho do novo 

campus. Foi formada uma comissão de planejamento e o local para a implantação do 

campus foi escolhido; estava próximo a estradas importantes, em região urbana não 

muito densa, com área plana de 52 alqueires, aproximadamente 125 hectares. O 

arquiteto João Carlos Bross, o mesmo que liderou a equipe responsável pelo projeto da 

UEL, foi o escolhido por Vaz para a realização do projeto, entre suas exigências, Vaz 

pediu para que a cidade universitária possuísse um cuore, um coração, uma praça de 
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grandes dimensões, situada em área central, local de convergência de pessoas (figuras 

20 e 21) (BUFFA;PINTO, 2009). 

Bross e sua equipe realizaram o projeto dentro das definições apontadas por Vaz e a 

partir da praça central, o campus foi dividido em quatro grandes setores: ciências exatas, 

humanidades, ciências biológicas e centro de vivência (BUFFA;PINTO, 2009). 

 

 

Fonte: BUFFA;PINTO,2009. 

 

Figura 21- Implantação da Universidade Estadual de Campinas. 

 

Fonte: Autora, 2014. 

Figura 20- Croquis de implantação da Unicamp. 
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Dentro deste contexto, pode-se verificar uma forte influência de Rudolph Atcon no 

desenho deste campus. A setorização, a área central, o anel de proteção para a 

universidade, todas são diretrizes apontadas no manual do consultor Atcon, aplicadas 

por Bross no projeto para Unicamp e posteriormente adotadas no projeto da UEL. 

Apesar dos campi da Unicamp e da UEL apresentarem área semelhante, Bross e sua 

equipe realizaram ocupações distintas nestes dois projetos. Na Universidade de 

Campinas, os arquitetos optaram por fazer uma ocupação no sentido radial: a partir da 

praça central irradiavam as vias de circulação que determinavam a ocupação feita pelas 

edificações. Já na UEL, as vias estruturais seriam predominantemente periféricas e as 

edificações estariam locadas sobre um plano cartesiano. 

O sistema viário proposto na UEL apresentava dois acessos principais: um pela Rodovia 

Celso Garcia Cid, um dos limites físicos da universidade, e outro pelo sentido Londrina-

UEL (leste-oeste), através de uma via que seria escolhida após a consolidação do 

sistema viário municipal, ambos com ligação direta ao Centro Polarizador. A partir 

deste, centro haveria a derivação para os demais setores através de duas avenidas, a leste 

e a oeste, atuando como vias perimetrais e distribuindo o fluxo por meio de ruas e 

alamedas que conduziriam aos bolsões de estacionamento (figura 22).  

Para os pedestres, foram previstas calçadas em placas cimentadas moduladas, com junta 

de dilatação entre uma peça e outra em grama, permitindo a integração de piso e jardim. 

A implantação destas placas deveria ser feita de maneira a se preservar ao máximo a 

topografia do terreno. 

Com relação à rede de infraestrutura, foram realizados estudos individuais para cada 

setor, uma vez que cada um deles possuía necessidades diferentes e alguns exigiam 

maior atenção. Os serviços de água e luz seriam fornecidos pelo município, com 

exceção da água na primeira etapa de implantação, que seria fornecida pelos poços 

artesianos. Toda água distribuída estaria armazenada nos reservatórios elevados, 

localizados nos Centros e Subcentros de Vivência. 

Para a rede de esgotos, foram propostas três redes distintas, devido à intenção de 

aproveitar o caimento natural do terreno que se fazia no sentido norte-sul e as 

particularidades de cada setor. A rede 1 coletaria esgoto do setor Esportivo, Centro 

Polarizador e Setor Habitacional. A rede 2 coletaria esgoto do Setor Biológico e Setor 
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de Exatas. A rede 3 coletaria apenas o esgoto do Setor de Ciências Humanas. Os 

projetos apresentados continham também a previsão de tubulação subterrânea para 

instalação do setor de telecomunicação. 

 

Figura 22- Mapa de figura-fundo UEL projeto inicial. 

 

Fonte: Autora, 2014. 

 

 

A partir do planejamento macro finalizado, os arquitetos responsáveis pelo projeto do 

campus apresentaram, neste mesmo volume de esquema básico de implantação, estudos 

e diretrizes para as edificações do espaço universitário. Para as edificações, foram 

propostas três tipologias principais a serem seguidas (quadro 4): 
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Quadro 4- Tipologia das edificações UEL. 

TIPOLOGIA EDIFÍCIOS

1

Um pavimento, 

edificações com 

baixa densidade de 

instalações, 

implantação em 

terrenos menos 

acidentados

Administração e bibliotecas 

setoriais, salas de seminários, 

laboratórios experimentais de 

botânica, laboratórios com 

equipamentos pesados, centros 

e sub-centros de vivência, 

oficinas de manutenção

2

Dois ou três 

pavimentos, 

edificações com 

média densidade de 

instalações, 

implantação em 

terrenos mais 

acidentados

Salas de aula e auditórios, 

laboratórios de ensino e 

pesquisa, biotérios, hospital 

veterinário, 

3

Mais de três 

pavimentos, 

edificações com alta 

densidade de 

instalações com 

condições estruturais 

repetitivas

Administração central, 

biblioteca, hospital das 

clínicas

TIPOLOGIA DAS EDIFICAÇÕES UEL

 

Fonte: Bross,1972. 

 

Estas tipologias visavam à implantação dos edifícios de cada setor seguindo uma lista 

de requisitos necessários, como fazer melhor uso possível da topografia existente 

evitando os movimentos de terra; aproveitar a orientação solar e os ventos dominantes 

de acordo com o uso de cada edificação; facilitar a implantação das unidades por etapas 

e estabelecer uma taxa de ocupação constante criando um conjunto homogêneo. 

Para a sistematização das necessidades do campus da UEL, a equipe de arquitetos 

apresentou uma previsão de crescimento populacional e instalações físicas, tendo como 

horizonte final o ano de 1985; a partir desta data, deveria ser realizado um novo 

planejamento para o desenvolvimento do campus.  

O quadro 5 ilustra a previsão da evolução populacional e de necessidades físicas: 
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Quadro 5- Evolução populacional e previsão de necessidades físicas UEL. 

ALUNOS

CENTROS BÁSICOS E 

ESTUDOS PROFISSIONAIS
ÓRGÃOS SUPLEMENTARES

1975 6.227 64.750 61.900

1980 11.365 124.831 55.100

1985 19.543 176.911 77.200

EVOLUÇÃO POPULACIONAL E PREVISÃO DE NECESSIDADES FÍSICAS UEL

ÁREA CONSTRUÍDA (m²)

 

Fonte: Bross,1972. 

 

De acordo com os estudos realizados, era previsto que o número de alunos triplicasse no 

período de 10 anos e com isso a área edificada relacionada a centros básicos e de 

estudos profissionalizantes deveria aumentar na mesma proporção. Já as áreas 

equivalentes aos órgãos suplementares aumentariam em menor escala, uma vez que 

desde o início da implantação do campus estas atividades contariam com estrutura 

próxima à prevista para 1985. 

A partir dos estudos sobre as necessidades imediatas da universidade, com o objetivo de 

estruturar as etapas de construção no campus, foi realizada, pelos arquitetos contratados, 

a lista de prioridades: 

a) Abertura do sistema viário; 

b) Projeto e execução de todas as galerias de águas pluviais da perimetral leste e 

dos Setores Biológico e de Exatas; 

c) Execução da rede de iluminação da perimetral leste e dos Setores Biológico e de 

Exatas; 

d) Projeto e execução da rede de esgotos 2; 

e) Execução dos Subcentros de Vivência dos Setores Biológico e de Exatas; 

f) Projeto e execução da rede de água para atender o Setor de Exatas; 

g) Projeto e execução da rede elétrica para atender o Setor de Exatas; 

h) Plantio de gramíneas nos cortes e taludes, para evitar erosão; 
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i) Implantação de um viveiro central para cultivo da vegetação necessária ao 

paisagismo do campus. 

Analisando esta relação de prioridades nas etapas de construção é possível perceber que 

se optou por dar início às obras pela infraestrutura e pela ocupação na porção sul e leste, 

setores de exatas e biológicas, sendo que este último já se encontrava em uso. 

Foi ressaltado que nas demais etapas todas as edificações só poderiam ser construídas 

depois de finalizada toda a infraestrutura necessária para sua operação. Em suas 

considerações finais, o esquema básico de implantação ressaltava a importância de se 

revisar o Plano Diretor
16

 Físico ao longo dos anos, com a finalidade de validar as 

soluções propostas no mesmo, ou ainda reformular tais propostas, diante das novas 

atividades que surgiriam ou ainda mesmo os recursos financeiros disponíveis. 

Todos os projetos a serem elaborados deveriam respeitar o Esquema Básico de 

Implantação e à medida que tivessem seus projetos finalizados deveriam ser inseridos 

no Plano Diretor da universidade. 

A implantação e gestão do campus da UEL ficaram a cargo do Escritório Técnico e da 

Prefeitura do Campus da universidade, segundo relata o arquiteto Zani (2015). A equipe 

responsável pelos projetos era inicialmente formada pelos arquitetos Carlos Sérgio 

Fontoura Bopp e Luiz Cesar da Silva, e pelo engenheiro civil e primeiro prefeito do 

campus, Paulo Roberto de Carvalho (ZANI, 2015). 

De acordo com o relato de Bopp (2015), os projetos executivos das edificações ficaram 

a cargo de sua equipe, cabendo ao escritório de Bross apenas o projeto do CCE na 

década de 1970 e o projeto do Ambulatório de Exames Clínicos na década de 1990. 

Segundo Bopp (2015), os projetos arquitetônicos desenvolvidos pela Prefeitura do 

Campus buscaram respeitar as diretrizes propostas no Esquema Básico de Implantação. 

Para a definição do estilo arquitetônico empregado nas edificações da UEL, Bopp 

(2015) relata que foram visitadas outras instituições de ensino superior, sobretudo no 

estado de São Paulo, coube a ele e sua equipe desenvolver os conceitos arquitetônicos 

que as edificações seguiriam. Atualmente, a gestão do campus da UEL se encontra 

setorizada em dois principais órgãos: a Prefeitura do Campus, responsável pela 

fiscalização e execução das obras, e a Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) que, 

entre suas várias atribuições, apresenta a de gerir o planejamento físico da universidade 

                                                 
16

 Complexo de normas legais e diretrizes técnicas para o desenvolvimento global e constante do 

Município (FERRARI,2004),  neste estudo de  caso, do campus universitário. 
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(PROPLAN, 2015).  As figuras 23 e 24 retratam os primeiros edifícios no campus da 

UEL na década de 1970. 

 

Figura 23: Construção do CCB na UEL em 1968. 

 

Fonte: PROPLAN UEL, 2007. 

 

Figura 24: Edifícios na UEL em 1977. 

 

Fonte: Coordenadoria de Comunicação Social UEL, 2014.
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3.2. PROJETO INICIAL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 

(UEM) 

 

O município de Maringá, localizado na porção norte central do Estado do Paraná (figura 

25), foi fundado em 1947 e contou com prévio planejamento espacial. Segundo Rego 

(2009), tal implantação foi realizada com base nos alicerces britânicos. A Companhia 

Paraná Plantations Ltd. era a responsável por uma área com cerca de um milhão e 

duzentos mil hectares nesta região e a base econômica da ocupação realizada era o café 

(SHEEN,2010). 

 

Figura 25- Estado do Paraná, em destaque o município de Maringá. 

 

FONTE: IPARDES-modificado pela autora, 2014. 

 

O projeto inicial da cidade não estabelecia uma área específica para a implantação de 

instituições de ensino superior. A primeira proposta de área para instalação do campus 

foi feita pela Comissão de Desenvolvimento de Maringá (CODEM) em 1967, na porção 

sul do município (OLIVEIRA, 2006).  No entanto, em 1968 esta área foi relocada para 

outra região, com a finalidade de facilitar o acesso à universidade. A localização final 

adotada para a criação da Universidade Estadual de Maringá foi escolhida por uma 

comissão designada pela municipalidade, sendo previsto inicialmente 207 ha 
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(MELO,2001), pouco mais de 40% do que é proposto por Atcon (1974) como porção 

ideal para um campus, que era a de 500 ha (figura 26). Esta área encontrava-se 

localizada na porção norte da cidade, naquela época, um espaço isolado da malha 

urbana (figura 27). 

 

Figura 26- Proposta de áreas segundo Atcon e o campus da UEM. 

 

Fonte: Autora, 2014. 

 

 

Figura 27- Maringá- relação campus da UEM e projeto inicial para a cidade. 

 

Fonte: Google Earth- editado pela autora, 2014. 
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Inicialmente denominada Fundação Universidade Estadual de Maringá, a UEM foi 

criada através do Decreto n° 18.109, de janeiro de 1970, a partir da união de três 

faculdades já existentes no município: Faculdade Estadual de Ciências Econômicas, 

Faculdade Estadual de Direito de Maringá e Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e 

seu primeiro reitor foi o Prof. José Carlos Cal Garcia
17

.  

Os documentos levantados nesta pesquisa encontram-se no Processo 1.339, aberto em 

dezembro de 1976, intitulado “Plano Piloto
18

 do Campus Universitário – Plano Diretor- 

Ante-projeto e Projetos definitivos”, e o Processo 8.923, aberto em agosto de 2011, 

intitulado “Plano Diretor do Campus Sede da UEM”. 

A implantação do campus sede da Universidade Estadual de Maringá foi marcada por 

diversas etapas em um processo longo, assim como o de grande parte das universidades 

da época. São vários os relatórios e estudos a respeito de qual a melhor solução para se 

implantar o campus. Porém, não é clara a metodologia que arquitetos e comissão de 

planejamento adotaram. Através da análise dos documentos levantados, busca-se 

encontrar evidências dos referenciais utilizados para a concepção deste projeto.  

O plano piloto, elaborado em 1970, foi encomendado a um escritório de Curitiba e teve 

como autores os arquitetos Jaime Lerner
19

, Domingos Henrique Bongestabs
20

 e Marcos 

Prado
21

.  

                                                 
17

 Advogado e professor na Faculdade Estadual de Direito de Maringá, compunha a chapa indicada pela 

Faculdade de Direito para concorrer à vaga de reitor (MELO, 2001). 
18

  Resultado intermediário do processo de planejamento, formado por metas de curto e longo prazos, as 

quais serão debatidas e levadas à aprovação. Depois de aprovado definitivamente pelo povo e autoridades 

competentes, o plano piloto dá origem ao plano básico (FERRARI, 2004). 
19

 Nascido em 1937 em Curitiba, formado em engenharia civil pela UFPR em 1960 e posteriormente em 

arquitetura e urbanismo (1964) pela mesma instituição, Jaime Lerner passou uma temporada (1962) 

estagiando com Candilis-Josic-Woods, arquiteto que trabalhara com Le Corbusier, na França. Atuou 

como arquiteto no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC). Além disso, 

também destaca-se sua atuação na política, tendo sido Governador do Paraná (1995-2003) e duas vezes 

prefeito de Curitiba (1971-1974 e 1979-1982) (BERRIEL;SUZUKI, 2012). 
20

 Nascido em 1941 em Castro, formou-se em 1964 em arquitetura e urbanismo pela UFPR, instituição na 

qual lecionou no ano de 1967. Seus principais projetos são caracterizados pela influência modernista e 

estão localizados em Curitiba, entre eles destacam-se o Hotel Tibagi (1966), projetado com Jaime Lerner, 

a Unilivre (1992) e a Ópera de Arame (1992) (BERRIEL;SUZUKI,2012). 
21

  José Marcos Loureiro Prado (1931-2010), nasceu em Belo Horizonte, onde se formou arquiteto pela 

UFMG. No início da década de 1960 mudou-se para o Paraná e fez parte do corpo docente do recém 

criado curso de arquitetura da UFPR. Participou de diversas parcerias com Lerner e Bongestabs e atuou 

no planejamento urbano de Curitiba e no Departamento de Trânsito do Paraná (DETRAN PR) 

(PACHECO,2011). 



44 

 

 

 

O primeiro projeto proposto para a UEM (figura 28) era caracterizado pela criação de 

uma praça de convivência com dois edifícios principais, um destinado a ensino e 

pesquisa, e outro para as atividades administrativas. A ocupação era feita de maneira 

dispersa e o projeto previa uma ligação, através de passagem subterrânea, com o centro 

esportivo municipal. A composição apresentada para o campus sede UEM possuía 

características que remetiam ao projeto da Universidade de Brasília (UnB) na década de 

1960, porém em menor escala. 

 

Figura 28- Primeiro Plano Piloto para o campus sede UEM-1970. 

 

Fonte: MELO, 2001. 

 

A Universidade de Brasília (UnB), criada em 1960, já diferia das instituições criadas 

anteriormente desde sua fundação, servindo como modelo para as novas universidades 

que surgiram no contexto pós Reforma Universitária de 1968. Planejada desde antes da 

sua criação, não era uma justaposição de Escolas e Faculdades pré-existentes como as 
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primeiras universidades brasileiras, sendo que sua formação contou com a coordenação 

de Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira (BUFFA;PINTO, 2009). 

Segundo Meneghel (2005 apud DOURADO;MENDONÇA;OLIVEIRA, 2006, p.149),  

a universidade possuía estrutura diferenciada, já que 

 

a UnB expressou, pela primeira vez, interdisciplinaridade e integração das 

diversas áreas do conhecimento desde a concepção do projeto- na 

distribuição dos prédios no campus, na tentativa de integração dos espaços, 

na construção das salas de aula, até a elaboração dos currículos dos cursos. 

Ela foi idealizada como uma universidade moderna, entendida como centro 

da produção de conhecimento para o desenvolvimento científico, tecnológico 

e social do país. 

 

 

A primeira proposta para o campus foi feita por Lúcio Costa, em 1962 e previa um 

campus integrado à cidade, com grandes distanciamentos entre as edificações e espaços 

vazios entre as quadras, além de contar com uma grande praça central, que fazia o papel 

de elemento articulador para a implantação das edificações (BUFFA;PINTO, 2009). 

Em 1963, foi criado o Centro de Planejamento (CEPLAN), responsável pela 

modificação do projeto inicial, sob o comando de Oscar Niemeyer. O elemento 

responsável pela organização da espacialidade do campus deixou de ser a praça e deu 

lugar a uma edificação para o Instituto Central de Ciências (ICC), com mais de 700 

metros de extensão. Esta edificação era alongada e com forma semelhante à de um 

bumerangue.  

A implantação de alguns edifícios passou por reorganização e as circulações foram 

definidas de maneira mais adequada (figura 29) (BUFFA;PINTO,2009). Da mesma 

forma, no primeiro projeto para UEM, a organização dos espaços se dava através dos 

edifícios centrais que abrigariam ensino, pesquisa e administração e, a partir destes, os 

locais de convivência e serviços distribuídos pelo território do campus. 
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Figura 29- Implantação da Universidade de Brasília. 

 

Fonte:Autora,2014. 

 

 

A construção da primeira etapa do projeto inicial para o campus UEM teve início, 

porém, foi paralisada por problemas com a empreiteira contratada para execução. Em 

1976, a universidade decidiu retomar as obras. No entanto, a Comissão de 

Planejamento, que havia sido instituída um ano antes, realizou um estudo no qual foi 

apontado que a melhor alternativa seria abandonar tal projeto. Apesar da proposta 

referenciada em preceitos modernistas, o projeto inicial para UEM foi recusado, em 

virtude do alto custo de sua execução. Este mesmo grupo de planejamento da UEM 

apresentou um relatório contendo quatro possíveis alternativas diante deste impasse: a 

primeira delas era de apenas reajustar a proposta de Bongestabs, Lerner e Prado; a 

segunda propunha a elaboração de um novo projeto, executado pelos profissionais de 

engenharia da própria instituição; a terceira seria a contratação de um novo projeto, pela 

mesma equipe de arquitetos já citados; e a quarta, e mais radical proposta, previa a 

elaboração de um novo projeto, porém em outro terreno, com forma geométrica mais 

adequada e menores declives (UNIVERSIDADE ..., 1976).  

A universidade optou pela terceira opção, consultando o Tribunal de Contas do Estado 

do Paraná verificou que não era necessária abertura de um novo processo licitatório, 

ficando a cargo da própria UEM definir o que lhe era mais conveniente: abrir nova 

licitação ou fazer uma contratação direta. No dia 15 de fevereiro de 1977, a instituição 
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optou pela contratação direta e fechou contrato com o escritório dos arquitetos 

Bongestabs, Lerner e Prado. 

Para orientar o trabalho dos arquitetos, a Comissão de Planejamento da UEM elaborou 

um material explicativo, contendo informações preliminares a respeito da filosofia da 

instituição com relação ao campus, a estrutura da universidade e as necessidades 

imediatas, enfim, um documento que serviria de guia para o planejamento do campus. O 

sistema universitário da UEM era composto por atividades acadêmicas, com os centros 

e departamentos, e as atividades suplementares (quadro 6). 

 

Quadro 6- Sistema universitário UEM. 

Centro de Ciências Exatas

Centro de Ciências Biológicas e Saúde

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes

Centro de Estudos Sócio-econômicos

Centro de Tecnologia

Biblioteca Central

Núcleo de Processamento de Dados

Imprensa Universitária

Coral Universitário

Museu Bacia do Paraná

Centro de Aplicação Pedagógica

Instituto de Línguas

Núcleo de Recursos Audiovisual

Centro de Psicologia Aplicada

SISTEMA UNIVERSITÁRIO UEM
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Fonte: UNIVERSIDADE..., 1976. 

 

Uma das questões abordadas neste documento enviado à equipe de arquitetos dizia 

respeito a alguns requisitos que deveriam ser observados para a elaboração do plano 

inicial. Havia algumas limitações, entre elas a escassez de recursos financeiros; 

limitação da área disponível para o campus; a topografia do terreno, que era bastante 

acentuada, e os principais acessos viários que eram pré-definidos pelo próprio 

município de Maringá. A Comissão de Planejamento da UEM estabeleceu que o sistema 

construtivo utilizado deveria ser em concreto, com forros-laje, e a tipologia adotaria 

aberturas amplas para iluminação e ventilação natural, simplicidade arquitetônica e 
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baixo custo de manutenção. A partir destas exigências, a Comissão apresentou aos 

arquitetos duas opções de partido a serem adotados (quadro 7). 

 

Quadro 7- Partidos para o campus da UEM. 

Circulação para pedestres com áreas de convívio ao ar 

l ivre

Pavilhões de um ou mais pavimentos, espaçados entre si 

para permitir a expansão

Ruas externas às construções para circulação de veículos 

e estacionamentos intercalados entre os pavilhões

PARTIDOS PARA O CAMPUS UEM

1

Edifício contínuo, não linear, em mais de um pavimento, 

acompanhando a topografia natural do terreno, de modo 

a permitir a adição de corpos novos sem interferir o 

funcionamento do edifício existente

2

 

Fonte: UNIVERSIDADE..., 1976. 

 

Ao final destas determinações, o relatório sugeria que fosse consultado um material 

referente ao planejamento físico da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

intitulado “Metodologia para o Planejamento Físico de Campus/Aspectos”. 

Segundo Paula (2012), a UFMG passou por três grandes fases de planejamento: a 

primeira, de fundamentação, período entre 1927 e 1949, ainda sem o campus central; a 

segunda, de 1949 a 1962, período marcado pelo projeto do engenheiro Eduardo 

Pederneiras; e finalmente a terceira, de 1962 até os dias atuais, que teve seu início com a 

inauguração do prédio da Reitoria no Campus Pampulha e compreende o período de 

grande reestruturação e implantação do Sistema Básico, que foi referência para o 

projeto da UEM (UNIVERSIDADE...,1976). 

 Desde 1968, o Departamento de Planejamento físico da UFMG vinha trabalhando em 

pesquisas com finalidade de empregar métodos científicos para a racionalização do 

espaço físico da universidade. O Sistema Básico da UFMG foi resultado de dois anos e 

meio de trabalho e a nova proposta tinha como objetivo configurar um sistema de 

organização aberto, com mobilidade, fluidez e continuidade entre atividades 

universitárias e do contexto social da cidade, a morfologia proposta visava à 

flexibilização das formas (BRANCO, 2012). 
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O partido do projeto do Sistema Básico era baseado nas áreas de sociabilidade, espaços 

de encontro que funcionariam como elemento articulador das regiões de ensino, 

pesquisa e administração (figura 30). Com isso, a proposta gerava áreas de convívio que 

proporcionavam trocas de ideias e oportunidades de vida social e cultural (BRANCO, 

2012). Outras características marcantes deste sistema eram o padrão modular (figura 31) 

e a utilização de um sistema construtivo único para todos os edifícios, o que gerou a 

racionalização do processo construtivo (MALARD, 2012). 

 

Figura 30- Espaço de convivência gerado a partir do Sistema Básico da UFMG. 

. 

Fonte: MALARD, 2012. 

 

 

Figura 31- Sistema modular implantado no Sistema Básico da UFMG. 

 
Fonte: MALARD, 2012. 
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Em setembro de 1976, representantes da UEM viajaram até Belo Horizonte para receber 

assessoria dos arquitetos do Conselho de Planejamento da UFMG, o que gerou os 

primeiros estudos de implantação (figura 32 e 33) e modulação dos blocos (figura 34), a 

serem encaminhados à equipe de Bongestabs, Lerner e Prado. 

 

 

 

Fonte: UNIVERSIDADE ..., 1976. 

 

 

 

Fonte: UNIVERSIDADE ..., 1976. 

Figura 32- Esquema para estudo de implantação do campus UEM-organização linear 

e organização hexagonal. 

Figura 33- Esquema de implantação do campus UEM- malha modular e sistema de circulação. 
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Figura 34- Esquema de estudo de articulação dos módulos didáticos- UEM. 

 

Fonte: UNIVERSIDADE ..., 1976. 

 

 

Ainda anexo a este documento apresentado pela Comissão de Planejamento da UEM, 

foi apresentada a estrutura da universidade, que na época contava com 21 cursos de 

graduação, e o organograma da instituição, seguido da previsão de oferta de vagas 

(quadro 8) e as necessidades espaciais para atender esta demanda.  
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Quadro 8- Previsão de vagas para 1977- UEM. 

CURSOS OFERECIDOS Diurno Noturno

Zootecnia 40 -

Economia 40 40

Administração 40 40

C. Contábeis 40 40

F. Bioquímica 40 -

Processamento de Dados 40 -

Direito 20 20

Engenharia Civil 70 -

Engenharia Química 60 -

Estudos Sociais - 30

Educação Física 40 -

Ciências Biológicas 40 -

Ciências do 1° Grau 40 -

Geografia - 40

História - 30

Química - 40

Física - 40

Matemática - 40

L. Anglo - 40

L. Franco - -

Pedagogia - 40

VAGAS POR PERÍODO 510 440

VAGAS TOTAIS NO SEMESTRE 950

VAGAS TOTAIS NO ANO 1900

VAGAS POR SEMESTRE EM 1977

 

Fonte: UNIVERSIDADE ...,1976. 

 

A Comissão definiu como número ideal de alunos 20 para aulas práticas e 40 para aulas 

teóricas, com a divisão das disciplinas ofertadas por cada curso de acordo com o centro 

correspondente. Assim, foi possível estimar o número de salas de aula mínimo 

necessárias por centro, sendo em média 30 salas de aula para cada um. No dia 23 de 

junho de 1977 a equipe de arquitetos contratada fez a entrega do material chamado 

definitivo, composto por um volume de Metodologia, um volume de Memorial, sobre os 

quais pouco se sabe a respeito, uma vez que não constam anexos ao processo, e onze 

pranchas de desenho (UNIVERSIDADE ..., 1976). 

O partido arquitetônico é definido por uma malha triangular, inicialmente de módulo de 

90 m x 15 m, mas alterados para 60 m x 15 m, diminuindo assim a circulação dentro das 
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edificações. Esta modulação permitia abrigar 12 salas de aula por pavimento, sendo 

então uma média de 36 salas de aula por pavilhão, a área delimitada pela união de tais 

pavilhões configuraria um auditório, que acaba tornando-se o elemento articulador desta 

configuração hexagonal (figura 35). 

 

Figura 35- Planta dos pavilhões didáticos UEM, em destaque Centro de Tecnologia. 

 

Fonte: UNIVERSIDADE ..., 1976. 
 
 

  

Os projetos apresentados nas pranchas continham plano geral, zoneamento, sistema 

viário, necessidades da época, equipamentos, tipologias, instalações e plantas de todos 

os pavimentos de pavilhões didáticos e demais edificações.   

O material entregue foi analisado pela Comissão no documento chamado “Análise do 

Plano Piloto” de agosto de 1977. Em resposta ao relatório da Comissão, a equipe de 

arquitetos fez algumas alterações sugeridas e justificou, através de carta, a manutenção 
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de alguns pontos, como a disposição das quadras esportivas, a localização das áreas de 

pesquisa e a criação da praça para abrigar as atividades administrativas da instituição. 

No final de agosto de 1977, a Comissão emitiu mais um documento, fazendo a 

ponderação entre as justificativas apresentadas pelos arquitetos e a opinião dos 

membros da Comissão a respeito dos itens que ainda continuavam pendentes. Em 

novembro de 1977, através da Resolução n° 62/77-CAD, são aprovadas as primeiras 

alterações ao Plano Piloto da UEM, com base no relatório emitido, três meses antes, 

pela Comissão. De acordo com tal documento os edifícios destinados à administração 

central deveriam estar localizados em uma praça de acesso ao campus; próximo a este 

setor deveria ser implantado uma imprensa universitária, e outra modificação apontada 

seria o redimensionamento da biblioteca visando atender as necessidades futuras para o 

equivalente a 10.000 alunos.   

Ao analisar o zoneamento sugerido pela equipe de arquitetos contratados pela UEM, é 

possível notar que espaços como administração, biblioteca e restaurante encontram-se 

numa mesma região, em uma tentativa de permitir uma integração alunos-professores-

técnicos universitários.  

Outros espaços de encontro propostos no Plano Piloto são uma Concha Acústica, os 

jardins dos pátios internos e também duas grandes áreas sugeridas como áreas de 

amenização e lazer, uma próxima ao córrego e a outra próxima a administração e 

serviços, com a intenção de atender tanto funcionários quanto estudantes. Há, ainda na 

porção leste, uma área reservada para habitação estudantil que, no entanto, nunca foi 

construída nesta localidade (figura 36). 

Para as áreas de convívio e encontro, Atcon (1970) propunha que estas estivessem 

distribuídas por todo o território, atendendo a todos os frequentadores do mesmo. O que 

se nota no projeto para UEM é que estes espaços se encontravam em regiões periféricas, 

talvez em uma tentativa de integrar universidade e cidade, mas que acabavam por gerar 

menor uso por parte dos estudantes em seu dia-a-dia, se comparado com a proposta de 

Atcon de locar estes espaços em áreas que façam parte da passagem diária dos alunos. 
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Figura 36- Setorização UEM. 

 

Fonte:Bongestabs, Lerner e Prado, 1977- modificado pela autora. 
 

 

As áreas destinadas aos laboratórios pesados e estação experimental estavam localizadas 

na porção oeste, isoladas do restante do campus, com um limite físico natural, o 

córrego, separando esta. A área de esportes também se encontrava mais distante dos 

outros setores da universidade (figura 37).  

A proposta da equipe de arquitetos formada por Bongestabs, Lerner e Prado apresentava 

algumas semelhanças com as recomendações de Atcon. A universidade tinha seus 

limites bem definidos e contava com algumas vias que funcionavam como “anel 

protetor”; os setores esportivo e de laboratórios apresentavam um zoneamento bem 

definido. Porém, no que diz respeito às demais áreas de ensino, estas não possuíam 

setorização pormenorizada no Projeto Piloto, estavam todas locadas na área destinada 

aos pavilhões didáticos, que apresentavam, tanto a leste quanto a oeste, blocos 

destinados à pesquisa. 

A porção mais ao sul não recebeu proposta de reestruturação, sendo que abrigava as 

edificações provisórias, não sendo contemplada com nenhuma sugestão de alteração, 

mantendo sua configuração inicial. 
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Figura 37- Planta de implantação UEM- necessidades 1977. 

 

Fonte: Bongestabs, Lerner e Prado, 1977- modificado pela autora. 

 

A figura 38 ilustra a área prevista pelo projeto inicial através do mapa de figura-fundo, 

com o limite do campus e as vias internas para veículos.  

 

Figura 38- Mapa de figura-fundo UEM projeto inicial. 

 

 

Fonte:Autora,2014. 
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Em 1977, a universidade instituiu o Grupo de Trabalho de Planejamento físico, 

coordenado pelo economista João Celso Sordi, assessor de planejamento da FUEM. 

Este grupo seria responsável pela implantação das primeiras diretrizes apresentadas no 

projeto realizado por Lerner, Bongestabs e Prado. Após a análise das primeiras etapas 

construtivas, este grupo foi desfeito e as atividades de projeto passaram a ser 

desenvolvidas pela Divisão Técnica da prefeitura do campus, posteriormente 

transformada na Divisão de Projetos
22

 (MELO,2001), setor responsável pela gestão do 

território da universidade até hoje, juntamente com a Divisão de Obras, também da 

prefeitura do campus. As figuras 39 e 40 retratam as primeiras ocupações, executadas 

em alvenaria leve e estrutura pré-fabricada no campus sede UEM na década de 1970. 

 

Figura 39: Primeiras edificações do campus sede UEM em 1976. 

 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social UEM, 2014. 

 

Figura 40- Vista aérea do campus sede UEM em 1974. 

 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social UEM, 2014. 

                                                 
22

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ. Resolução nº 253/85, de 08 de novembro de 1985. 

Aprova Regulamento da Prefeitura do Campus Universitário-PCU. Conselho de Administração. 

Maringá, 08 nov. 1985. Disponível em: < http://www.scs.uem.br/1985/cad/253CAD85.htm> . Acesso em: 

dez.2014. 



58 

 

 

 

4. OS CAMPI SEDE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA E 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ: SITUAÇÃO ATUAL 

 

Após 44 anos da promulgação do decreto de criação da Universidade Estadual de 

Londrina e da Universidade Estadual de Maringá, é possível notar o crescimento destas 

instituições, tanto em seus aspectos físicos quanto no que diz respeito a suas áreas de 

abrangência. 

Segundo Tatto (2005), UEL e UEM apresentam forte influência e presença regional. 

Durante o processo de institucionalização destas duas universidades, elas adotaram 

estratégias distintas que viriam refletir em seus respectivos territórios. Enquanto a UEM 

teve sua regionalização via multicampi e crescimento expressivo a partir da década de 

2000, a UEL optou por um único campus sede e contou com crescimento gradativo. 

Tendo em vista o objetivo de contrapor os projetos iniciais e a materialização dos 

mesmos diante de novos contextos históricos e econômicos, este capítulo apresenta a 

situação atual das universidades deste estudo de caso e o desdobramento de seus 

projetos pilotos no campus. 

 

4.1. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL) 

 

 

Atualmente, Londrina possui população estimada de 543.000 habitantes e área territorial 

de 1.656,60 km², com densidade demográfica de 324,50 hab/km² e grau de urbanização 

equivalente a 97,40% (IPARDES,2014). Estes dados revelam o crescimento do 

município, que é o segundo mais populoso do Paraná. Inseridos neste novo contexto de 

ocupação urbana, em 2015, a UEL completa 45 anos de seu Decreto de criação.  

Segundo o caderno UEL em Dados 2014, atualmente a Universidade Estadual de 

Londrina conta com 54 cursos de graduação, todos presenciais. Além disso, há também 

os cursos de especialização, mestrado e doutorado (quadro 9). São, no total, 18.817 

alunos, número três vezes maior do que no início da instituição, em 1975. 
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Quadro 9- Cursos oferecidos- UEL 2014. 

CURSOS OFERECIDOS- UEL 2014

Cursos de graduação 54

Cursos de especialização 103

Cursos de mestrado 45

Cursos de doutorado 21  

Fonte: UNIVERSIDADE...,2014a. 

 

Segundo este mesmo caderno de dados, a área construída no campus é de 228.258,30m², 

aproximadamente o dobro da área edificada incialmente, conforme o projeto de Bross e 

sua equipe. A área física atual do campus é de 235 ha, 120 ha a mais do que a área 

inicial do campus. Tal acréscimo de área equivale ao território destinado à área 

experimental, piscicultura e fazenda escola que, juntamente com a área urbanizada, 

aquela contemplada no projeto piloto, compõe o território total do campus universitário 

(figura 41).  

 

Figura 41- Áreas UEL. 

 

Fonte: UNIVERSIDADE ..., 2014a. 

 

Atualmente, o campus se encontra em situação muito distinta do período de sua 

implantação. Seu território apresenta-se incorporado pela malha urbana de Londrina 

(figura 42). Vizinho ao campus, é possível notar uma ocupação predominantemente 

residencial a leste e a oeste. Já a porção sul apresenta uma região não edificada. Ao 

norte do campus, a Rodovia Celso Garcia Cid estabeleceu um limite físico para 

expansão do território universitário. 
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Figura 42- Campus da UEL na malha urbana de Londrina. 

 

Fonte: Google Earth- modificado pela autora, 2014. 

 

O campus conta com dez regiões destinadas a estacionamentos. Estes bolsões são 

interligados às vias estruturais através de vielas secundárias. O sistema viário interno ao 

campus apresenta configuração diferente da proposta no projeto inicial. Foram 

suprimidas as rotatórias da região sudoeste, assim como uma que estaria localizada no 

setor noroeste. As rotatórias de acesso principal, pela Rodovia Celso Garcia Cid, foram 

mantidas, no entanto, estas acabam gerando restrições no que diz respeito ao 

aproveitamento do território do campus na porção norte (figura 43). 

Para os pedestres, o sistema viário conta com calçadas que interligam as edificações a 

dois calçadões principais: um no sentido longitudinal, que liga os extremos leste e oeste, 

e outro no transversal, que conecta a porção sul do campus ao calçadão longitudinal. 
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Figura 43- Mapa de figura-fundo UEL atual. 

 

Fonte: Autora, 2014. 

 

Segundo trabalho realizado pela Pró-Reitoria de Planejamento da UEL em 2007, o 

sistema viário interno apresenta problemas de conflito de fluxos, sobretudo na porção 

leste do campus. Existe nesta região uma mistura de tráfegos, fluxos gerais e localizados 

misturam-se em uma mesma via. 

A respeito do zoneamento indicado pela equipe de Bross, hoje se nota que a 

Universidade Estadual de Londrina se encontra setorizada em oito centros de estudos: 

Centro de Ciências Agrárias (CCA); Centro de Ciências Biológicas (CCB); Centro de 

Ciências Exatas (CCE); Centro de Educação, Comunicação e Artes (CECA); Centro de 

Tecnologia e Urbanismo (CTU); Centro de Educação Física e Esportes (CEFE); Centro 

de Estudos Sociais Aplicados (CESA), e Centro de Ciências Humanas (CCH).  É 
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possível notar que foi mantida a configuração inicial proposta, já que os os centros de 

estudos encontram-se setorizados. No entanto, no que concerne às edificações com 

função administrativa, serviço ou uso coletivo, estas receberam novas locações com 

relação ao projeto inicial do campus (figura 44). Alguns setores, como é o caso da 

reitoria e da prefeitura do campus, estas ocupam edificações que foram concebidas 

como provisórias, mas não foram transferidas para o que era previsto no projeto inicial. 

No cenário atual, administração, serviços e vivência encontram-se espalhados pelo 

território universitário, não configurando um centro polarizador, inicialmente previsto. 

A área destinada à habitação também foi modificada e a moradia estudantil localiza-se 

na região sudeste do campus. A única edificação implantada dentro do conceito de 

grande centro de vivência foi o restaurante universitário, que está locado na região 

central do campus. 

 

Figura 44- Setorização UEL atual. 

 

Fonte: PROPLAN UEL- editado pela autora, 2014. 

 

 



63 

 

 

 

Os edifícios implantados no campus apresentam identificação por meio de placas em 

concreto ou madeira, que informam a qual centro estes pertencem. Além disso, o espaço 

universitário também conta com placas que orientam pedestres e motoristas a 

localização dos setores da universidade. A legibilidade do campus é assegurada a partir 

da combinação desta comunicação visual interna com outros elementos, como o 

zoneamento das atividades e o sistema viário composto pelos calçadões e pelas ruas que 

conectam cada setor. 

Caminhando pelo campus, é possível notar a homogeneidade dos edifícios. No setor de 

Ciências Biológicas, assim como as áreas destinadas a serviços e atividades 

administrativas, as edificações são predominantemente térreas. No restante do campus, 

a volumetria é variada e é possível encontrar blocos de salas de aula e laboratórios de 

um, dois e três pavimentos. De modo geral, existe uniformidade entre as construções 

que, em sua maioria, possuem estrutura em concreto armado aparente e fechamento em 

alvenaria. No entanto, há também no campus edifícios em madeira ou com acabamentos 

diferenciados, como reboco e pintura. As edificações em madeira, em sua maioria, 

configuram espaços que foram construídos com caráter provisório, contudo, ainda hoje 

se encontram ocupadas. 

A configuração do bloco tipo é predominantemente linear ou resultado da combinação 

de dois eixos paralelos, gerando um “H,” marcado pela circulação principal que 

distribui o fluxo para as salas de aula. Nos casos de edificações com mais de um 

pavimento a escada, na maioria das vezes, encontra-se destacada do corpo principal da 

edificação. 

Apesar das recomendações feitas no projeto inicial de ocupação de Bross e sua equipe, 

que orientava a priorizar o melhor uso da insolação, em algumas edificações, há a 

utilização de brises
23

 para diminuir os efeitos do excesso de luminosidade e calor. As 

figuras 45 e 46 retratam a ocupação dada no território do campus UEL atualmente. 

                                                 
23

 Do francês brise-soleil; quebra-sol produzido com peças de madeira, concreto, plástico ou metal, 

disposto vertical ou horizontalmente diante das fachadas ou muros para atenuar ou impedir a ação direta 

do sol, sem perder a ventilação (E-CIVIL, 2014). 
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Figura 45- Vista aérea do Centro Esportivo UEL. 

 

Fonte:< http://www.parana-online.com.br> , 2014. 

 

Figura 46- Vista aérea do CECA e CCH. 

 

Fonte: <www.londrina.parana.blog.br>, 2014. 

 

Apesar da não consolidação da área de convivência, conforme era previsto no projeto 

inicial, a setorização definida por centros foi seguida, o que garante a legibilidade do 

território e facilita o acesso aos setores. Mesmo totalmente inserida na malha urbana, os 

problemas viários encontrados na UEL são pontuais e passíveis de resolução. 

Atualmente, o território da UEL é capaz de atender à demanda, embora existam 

http://www.parana-online.com.br/
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aspectos deficientes no campus, conforme será analisado no capítulo 5.1. Um dos 

fatores que pode estar relacionado a este atendimento da demanda é o 

superdimensionamento feito pela equipe de Bross, que previa que, em 1985, a 

população do campus seria de 19.543 alunos, o equivalente a 700 alunos a mais do que 

a instituição apresenta hoje, demandando 254.111 m² de área construída, 

aproximadamente 25.000 m² a mais do que atualmente é edificado. O quadro 10 

apresenta a situação atual das premissas do projeto inicial para o campus da UEL. 

 

Quadro 10: Situação atual das premissas do projeto inical- UEL. 

 

REQUISITOS: PROJETO INICIAL SITUAÇÃO ATUAL

Localização Seguida

Setorização Parcialmente executada

Áreas de convivência no campus Parcialmente executadas

Sistema viário interno ao campus Parcialmente executado

Área do campus Não foi seguida- acréscimo da área inicial

Partido arquitetônico Parcialmente executado

Dimensionamento- área construída Não executado

Conforto ambiental Parcialmente executado

EDIFICAÇÕES

PLANEJAMENTO 

URBANO

 

Fonte: Autora, 2015. 

 

4.2. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM) 

 

Atualmente, Maringá possui população estimada de 391.600 habitantes e área territorial 

de 486,433 km². É o terceiro município mais populoso do Paraná, com densidade 

demográfica de 793,02 hab/km² e grau de urbanização equivalente a 98,20% 

(IPARDES,2014). Estes dados demonstram a alta densidade demográfica (mais que o 

dobro da densidade apresentada em Londrina), o que reflete na ocupação urbana dada 

no município. Dentro deste novo contexto, em 2015, a UEM também completa 45 anos 

de seu Decreto de criação.  

Segundo o caderno de Base de Dados 2014, a UEM conta com 68 cursos de graduação, 

47 a mais do que em 1977, além de contar com cursos de especialização, mestrado e 

doutorado (quadro 11). São, no total, 21.782 alunos distribuídos em 7 campi (figura 47) 

e 24 Polos de Ensino a Distância no Paraná. No vestibular de 2013, foram ofertadas 

3.000 vagas para os cursos de graduação, quase 60% a mais do que em 1977. 

 



66 

 

 

 

 
Quadro 11- Cursos oferecidos- UEM 2014. 

CURSOS OFERECIDOS- UEM 2014

Cursos de graduação (presencial) 61

Cursos de graduação (a distância) 7

Cursos de especialização 51

Cursos de mestrado 42

Cursos de doutorado 22  
Fonte: UNIVERSIDADE..., 2014b. 

 
Figura 47- Estado do Paraná, em destaque municípios com campi da UEM. 

 

Fonte: IPARDES-editado pela autora, 2014. 

 

Apesar do crescimento da área de abrangência da instituição, é possível perceber, 

segundo esta mesma Base de Dados, que a área do campus sede da universidade é de 

132,22 ha (figura 48), 60,6% da área proposta inicialmente, e o equivalente a apenas 

25,4% da área considerada ideal segundo Atcon (1970). 
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Figura 48- Áreas UEM- campus sede. 

 

Fonte: UNIVERSIDADE ..., 2014b. 

 

Em maio de 2012, foi instituída, através da Portaria n° 433/2012, a Comissão de 

Elaboração do Plano Diretor Participativo do Campus Sede UEM, que conta com a 

participação de representantes dos Centros Interdisciplinares, técnicos universitários, 

discentes, administração central e Complexo da Saúde. Através de reuniões, oficinas e 

audiências públicas, a Comissão discute diretrizes que deverão nortear o 

desenvolvimento físico da instituição pelos próximos 20 anos. 

Uma importante contribuição da Comissão de Elaboração do Plano Diretor Participativo 

do Campus Sede UEM foi o levantamento realizado, de modo detalhado, das reais 

perdas de área da instituição, situação que vem sendo discutida em vistas à recuperação 

deste território. Este levantamento conclui que, ao longo dos mais de 40 anos, a 

universidade teve sua área reduzida a 124,03 ha
24

, o equivalente a 8,19 ha a menos do 

que consta na Base de Dados do ano de 2014. Estas perdas são reflexos de Decretos 

Municipais, ações de usucapião e desapropriação pelo Superior Tribunal de Justiça que 

o território universitário vem sofrendo desde o início da década de 1980 

(COMISSÃO..., 2014).  

                                                 
24

  Desta área, 96.698 m² se encontram em litígio de acordo com o levantamento feito pela Comissão do 

Plano Diretor em 2014. 
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A relação do campus com Maringá também difere do momento de sua implantação. 

Com a expansão da cidade e o surgimento de novos bairros, atualmente o campus 

encontra-se completamente inserido na malha urbana (figura 49). 

A questão viária é uma constante problemática entre Maringá e UEM. Em maio de 

2011, através da Portaria n° 508/2011, foi instituída uma Comissão para buscar soluções 

para as questões de mobilidade interna no campus. Para solucionar conflitos 

emergenciais, foram propostas medidas como a implantação de faixas de pedestres 

elevadas; a identificação das vias internas através de um projeto de comunicação visual; 

o término da construção de vias inacabadas, criando assim um anel viário, além da 

mudança de sentido de fluxo e a utilização de mão única em vias com maior tráfego. 

Para a discussão sobre alternativas às questões viárias geradas pelo conflito dos tráfegos 

da universidade e do município, foi criada, em 2006, uma Comissão por meio da 

Portaria n°867/2006 para analisar a transposição da Avenida Colombo. O projeto foi 

proposto pela Câmara Técnica Provisória de Estudos de Transposição da Avenida 

Colombo do CODEM e foi elaborada pelo Instituto para o Desenvolvimento Regional 

(IDR). Das propostas realizadas, apenas a que dizia respeito ao contorno oeste da UEM 

foi aceita pela Comissão. 

Em fevereiro de 2013, a Portaria n° 076/2013 criou uma nova Comissão para debater a 

problemática viária. Esta Comissão foi criada para discutir uma proposta de contorno 

leste encaminhado pela Prefeitura Municipal de Maringá, com o prolongamento de uma 

via já existente no município, com a finalidade de facilitar o trajeto bairro-centro. A 

partir de reuniões semanais, a Comissão elaborou uma contraproposta que visava 

diminuir os impactos que tal obra geraria no campus.   

Apesar dos estudos apresentados por estas três Comissões, poucas medidas foram 

implementadas para melhorar as problemáticas de mobilidade. As obras referentes à 

proposta de contorno oeste da UEM tiveram início em dezembro de 2014. O que se 

percebe atualmente é que, apesar das intervenções propostas, os mesmos conflitos 

pontuados nos relatórios emitidos pelas Comissões persistem, inclusive de maneira mais 

aguda. Segundo o DENATRAN
25

 (2015), a frota para o município de Maringá passou 

de 166.783 veículos em 2006, para 306.008 em 2015. Este aumento significativo na 

frota impacta diretamente no fluxo de veículos que transita pelo campus.  

                                                 
25

 Departamento Nacional de Trânsito 
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Figura 49- Campus sede da UEM na malha urbana de Maringá. 

 

Fonte: Google Earth- editado pela autora, 2014. 

Atualmente, o sistema viário interno ao campus apresenta um anel viário e a circulação 

dentro do campus é feita por vias periféricas, as quais são interligadas a ruas 

secundárias que conduzem aos bolsões de estacionamento. No entanto, tal anel viário 

não se encontra concluído em sua totalidade. Sendo assim, a circulação é feita apenas 

contornando os blocos didáticos. A porção sul possui vias somente na extensão dos 

setores de estacionamento. Já o complexo esportivo apresenta vias para veículos e 

estacionamentos exclusivamente em sua região periférica. O complexo de saúde, 

localizado a oeste, por sua vez, não apresenta conexão viária interna com o restante do 

campus e as ruas nesta porção se limitam apenas a vias que conduzem aos 

estacionamentos (figura 50). Esta falta de conectividade entre as duas porções dificulta 

a mobilidade e a ocupação da porção oeste do campus, facilitando, todavia, as 

ocupações irregulares nesta região. 

O complexo viário também é formado por um conjunto de calçadas para pedestres, as 

quais conduzem para as edificações. Contudo, não há uma hierarquia pré-definida e a 
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comunicação visual interna ao campus se limita a placas que informam o nome de cada 

bloco e o tipo de atividade que este abriga. Esta  combinação de fatores proporciona 

pouca legibilidade ao território universitário.  

 

Figura 50- Mapa figura-fundo UEM atual. 

 

Fonte: Autora, 2014. 

 

A setorização inicial proposta por Bongestabs, Lerner e Prado foi seguida parcialmente 

(figura 51). Ensino e pesquisa encontram-se distribuídos em grande porção do território 

seguindo a malha triangular que estes projetaram. Já as atividades administrativas 

encontram-se reunidas, em sua maioria, na porção sul do campus, a mesma que recebeu 

as primeiras edificações consideradas provisórias. As áreas de convivência encontram-

se distribuídas na região de ensino e pesquisa sob três formas: através do restaurante 

universitário, do calçadão para uso exclusivo de pedestres, criado na porção sul do 

campus e das ocupações pontuais como cantinas e centros acadêmicos distribuídos na 

malha. Destas ocupações, apenas o restaurante universitário era previsto no projeto 

inicial. Além disso, é possível perceber a existência de duas regiões principais de áreas 
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de convivência: uma na porção leste, com campo para atividades esportivas e academia 

da terceira idade, e outra na porção mais a oeste, próxima ao Córrego Mandacaru, com a 

Associação dos Funcionários da UEM e a Associação dos Docentes da UEM. Serviços 

como almoxarifado, marcenaria, serralheria, artefatos de cimento e viveiro de mudas, 

estão locados na porção leste, nos limites do campus, região que, no projeto inicial, 

receberia edificações para habitação estudantil. Já na porção oeste, também nos limites 

do campus, há o complexo de saúde, que abriga hospital universitário, hemocentro, 

clínica odontológica e unidade de psicologia aplicada, região que inicialmente daria 

lugar aos laboratórios, que por sua vez encontram-se distribuídos por todo território 

universitário, mas se concentram principalmente na porção sul.  

 

Figura 51- Setorização UEM atual. 

 

Fonte: PCU UEM- editado pela autora, 2014. 

 

Segundo Oliveira (2006), os blocos do campus pioneiro, as edificações consideradas 

provisórias localizadas na porção sul do campus, apresentam unidade no que diz 

respeito à sua organização espacial, tipologia, forma e volume. A organização espacial 

destes blocos é realizada através de uma circulação central com espaços distribuídos 

simetricamente em seu eixo, o que determina o volume destas edificações. Implantadas 
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aproximadamente há 40 anos
26

, tais construções passaram por ampliações que, 

inicialmente, eram feitas através do aumento dos blocos no seu sentido longitudinal, 

acompanhando o eixo principal e mantendo o sentido inicial da cobertura. Porém, com 

as limitações impostas pela topografia do terreno do campus e a necessidade de novas 

ampliações, alguns destes blocos receberam anexos laterais, o que alterou suas 

configurações iniciais.  

Em 1981, a Prefeitura do Campus realizou um estudo que propôs alterações ao Plano 

Piloto de Bongestab, Lerner e Prado, diminuindo o número de blocos didáticos 

inseridos na malha, com o objetivo de criar espaços menos enclausurados. No projeto 

inicial, foram propostos 92 pavilhões didáticos (MELO, 2001). Atualmente, de acordo 

com a Prefeitura do Campus da UEM, a instituição possui 44 blocos inseridos na malha 

triangular. 

De acordo com Oliveira (2006), os blocos didáticos apresentam características comuns 

no que diz respeito à sua organização espacial, tipologia, sistema construtivo e 

materiais. A tipologia destas edificações é determinada por duas formas básicas: uma 

linear, que caracteriza os blocos didáticos, e a hexagonal, que funciona como elemento 

de articulação entre os blocos. A configuração interna destes edifícios é feita a partir de 

uma circulação central com salas de aula distribuídas a partir deste eixo. O sistema 

construtivo é predominantemente formado por estrutura em concreto armado aparente e 

vedação em alvenaria mista. Devido ao esquema rígido de implantação gerado pela 

malha algumas edificações fazem uso de brises para controlar a iluminação natural. 

Os edifícios no campus são de um pavimento até cinco pavimentos, sendo que os com 

mais de um pavimento inicialmente teriam o térreo livre, conforme o projeto inicial do 

Plano Piloto. No entanto, em projetos posteriores, estas áreas foram fechadas para 

atender às novas demandas, sendo ocupadas por ambientes administrativos dos 

respectivos centros que ocupavam os blocos (OLIVEIRA,2006). A figura 52 retrata o 

campus sede UEM atualmente. 

                                                 
26

De acordo com Oliveira (2006), os edifícios de caráter provisório foram construídas entre 1973 e 1977 a 

partir de um plano elaborado pela EPI- Consultoria e Planejamento S/A.  
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Figura 52- Vista aérea campus sede UEM. 

 
Fonte: UNIVERSIDADE..., 2014 c. 

 

A partir do levantamento realizado, é possível notar que atualmente o território 

universitário do campus sede da UEM apresenta diversas problemáticas, conforme será 

abordado no capítulo 5.2. O aumento do número de alunos, sobretudo a partir da década 

de 2000, e em paralelo à diminuição da área do campus são fatores que prejudicam o 

planejamento urbano da universidade, que passou a se dar de modo desordenado, 

buscando atender às demandas emergenciais. O quadro 12 apresenta a situação atual das 

premissas do projeto inicial para o campus da UEM. 

 

Quadro 12:Situação atual das premissas do projeto inical- UEM. 

REQUISITOS: PROJETO INICIAL SITUAÇÃO ATUAL

Localização Seguida

Setorização Parcialmente executada

Áreas de convivência no campus Parcialmente executadas

Sistema viário interno ao campus Parcialmente executado

Área do campus Não foi seguida- diminuição da área inicial

Partido arquitetônico Parcialmente executado

Dimensionamento- área construída Parcialmente executado

Conforto ambiental O projeto inicial não previa recomendações 

para este item

PLANEJAMENTO 

URBANO

EDIFICAÇÕES

 
Fonte: Autora, 2015. 
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5. OS CAMPI ATRAVÉS DA PERCEPÇÃO DE SEUS USUÁRIOS 

 

Nesta terceira etapa de caracterização dos campi deste estudo de caso, é realizada uma 

avaliação através de questionários aplicados aos usuários destes espaços universitários. 

Para complementar a visão técnica apresentada nos capítulos anteriores, julgou-se 

necessário levantar a opinião daqueles que frequentam quase que diariamente estes 

ambientes, retratando então, os campi analisados de modo integral. 

Segundo Rheingantz et al. (2009), existem diversos instrumentos disponíveis para a 

avaliação de um espaço por meio de seus usuários. Ferramentas baseadas na formulação 

de mapas são comumente utilizadas, tais como o mapa comportamental
27

, o 

mapeamento visual
28

 e o mapa mental
29

. Além destas, há ainda a utilização de 

entrevistas e questionários, sendo o último um instrumento que tem como vantagem o 

custo relativamente baixo e a rapidez na coleta de dados (RHEINGANTZ et al. , 2009). 

Para assegurar a viabilização desta etapa da pesquisa, no que diz respeito a prazos e 

custos, foi adotada apenas a aplicação de questionário online. Este questionário foi 

desenvolvido através do aplicativo Google Forms, no site do Google Docs
30

, e esteve 

disponível por 20 dias, o convite para a participação desta pesquisa foi enviado a 

servidores técnicos, docentes e acadêmicos das duas instituições durante o mês de 

dezembro de 2014. 

O formulário (Apêndice A e Apêndice B) é composto por breve descrição da pesquisa 

desenvolvida, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 26 perguntas, sendo 18 de 

múltipla escolha e 8 com respostas abertas. Para a elaboração deste questionário, a partir 

do capítulo 2, “O cenário do ensino superior na década de 1960” e do capítulo 3, “Os 

campi da Universidade Estadual de Londrina e da Universidade Estadual de Maringá: 

Projeto inicial”, foram levantados parâmetros de análise que embasaram a seleção dos 

temas. Os requisitos elencados buscaram fazer o contraponto entre as premissas 

                                                 
27

 O mapa comportamental é um instrumento de registro das observações que o pesquisador realiza sobre 

o comportamento e atividade dos usuários em determinado ambiente (RHEINGANTZ et al. , 2009). 
28

 O mapeamento visual é um instrumento no qual o próprio usuário registra em planta baixa humanizada 

os aspectos positivos e negativos do ambiente analisado (RHEINGANTZ et al. , 2009). 
29

 O mapa mental é um instrumento baseado na elaboração de desenhos ou relatos de memória 

representativa da imageabilidade que uma pessoa tem de determinado ambiente (RHEINGANTZ et al. , 

2009). 
30

 https://docs.google.com  
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apontadas nos projetos iniciais para os campi e a situação atual dos mesmos, verificando 

se as proposições dos arquitetos foram alcançadas ou não, e como isso reflete no 

território universitário. As perguntas do formulário se concentram nos eixos temáticos: 

planejamento urbano, edificações e visão geral do usuário. O quadro 13 apresenta uma 

síntese dos requisitos que compõem o questionário para que usuários avaliem seus 

respectivos campi universitários.  

 

Quadro 13- Requisitos avaliados no questionário online. 

TEMA REQUISITOS AVALIADOS

Capacidade de atender as necessidades atuais do campus

Setorização do campus

Relação campus x cidade

Áreas de convivência no campus

Sistema viário interno ao campus

Acessibilidade para veículos de emergência

Dimensionamento - área do campus

Capacidade de atender as necessidades atuais do campus

Acessibilidade para pessoas portadoras de necessidade especiais

Conforto ambiental

Dimensionamento- área das edificações

VISÃO GERAL DO USUÁRIO
Neste item o entrevistado é convidado a apontar aspectos positivos e 

negativos do campus

PLANEJAMENTO URBANO

EDIFICAÇÕES

 

Fonte: Autora, 2014. 

 

Por esta ser uma pesquisa qualitativa, foi utilizado um método não probabilístico para 

obtenção das amostras, por meio de amostragem acidental. Esta técnica é utilizada em 

pesquisas de opinião e é caracterizada pela amostra formada por elementos que se 

encontravam circunstancialmente em condições de responder ao questionário. 

Uma vez que os formulários aplicados tinham como objetivo registrar a percepção dos 

usuários, tratando-se assim de dois objetos distintos (UEL e UEM) e duas populações 

também distintas (comunidade UEL e comunidade UEM), não serão comparadas as 

impressões dos usuários de cada campus. Desta maneira, também não há impacto na 

pesquisa o fato de as amostras coletadas variarem em cada universidade. 

Os dados obtidos através das questões fechadas foram convertidos em porcentagem, 

facilitando sua análise. Para os dados referentes às questões abertas, após leitura e 

interpretação das informações cedidas pelos entrevistados, as respostas foram separadas 

por categorias, excluindo-se aquelas que não diziam respeito à temática abordada na 
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questão. Após esta sistematização os dados alcançados foram convertidos em 

porcentagem. O resultado deste questionário foi tabulado e apresentado através de 

gráficos e análises. 

 

5.1. A PERSPECTIVA DO USUÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

LONDRINA (UEL) 

 

Na Universidade Estadual de Londrina, os questionários foram respondidos por 50 

pessoas. Destes, 44% eram alunos; 40% professores; 14% servidores técnicos, e 2% 

gestores. A maioria dos entrevistados faz parte da instituição há menos de 5 anos, 

conforme ilustra o gráfico 1. 

 

Gráfico 1- Tempo na instituição UEL. 

 

Fonte: Autora, 2014. 

 

Quando perguntados sobre o projeto inicial do campus UEL, 80% das pessoas 

responderam que desconheciam a proposta de Bross e equipe. Analisando esta pergunta 

por ocupação dos entrevistados, é possível perceber que a categoria que apresentou 

maior porcentagem de pessoas que conhecia o projeto é a de professores (gráfico 2). 
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Gráfico 2- Conhecimento do projeto inicial para o campus UEL. 

 

Fonte: Autora, 2014. 

 

A respeito da localização do campus, a maioria dos entrevistados (90%) afirmou que ela 

é adequada (gráfico 3A). Os motivos apontados para justificar esta resposta foram: a 

possibilidade de ampliação que esta localização permite; a facilidade no acesso, tanto 

por veículo próprio quanto por transporte público, e o fato de, por estar mais afastado da 

malha urbana, proporcionar um ambiente com menos barulho, mesmo estando próximo 

a uma rodovia (gráfico 3B). Os pontos negativos desta implantação, segundo os 

entrevistados, dizem respeito ao fato do campus estar localizado distante de 

equipamentos e serviços, e o mesmo apresentar dificuldade no acesso justamente por 

esta distância (gráfico C). 
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Gráfico 3- (A) Adequação da localização do campus UEL. (B) Aspectos positivos da localização campus 

UEL. (C) Aspectos negativos da localização campus UEL. 

 

Fonte: Autora, 2014. 

 

Quando perguntados sobre a setorização das atividades no campus, a maior parte dos 

entrevistados (66%) afirmou reconhecer um zoneamento no campus. No entanto, 60% 

disse que tal setorização não era adequada (gráfico 4A). Os problemas enfatizados pelos 

usuários foram ausência de um setor de convivência no campus; distância entre as 

atividades, o que gerava grandes deslocamentos diários, e conflito de atividades (gráfico 

4C). Já os aspectos positivos da setorização do campus UEL foram o fato das atividades 

estarem separadas de acordo com suas afinidades, e a existência do calçadão central, 

que facilitava a compreensão da divisão dos setores na universidade e o deslocamento 

na mesma (grafico 4B). 
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Gráfico 4- (A) Adequação da setorização do campus UEL. (B) Aspectos positivos da setorização do 

campus UEL. (C) Aspectos negativos da setorização do campus UEL. 

 

Fonte: Autora, 2014. 

 

Outros aspectos analisados a partir do questionário aplicado foram o sistema viário 

(gráfico 5A); as áreas de convivência (gráfico 5B); e a segurança dentro do campus 

(gráfico 5C). 

Para 54% dos entrevistados, o sistema viário da UEL atende às demandas da instituição. 

Segundo estes usuários, as vias internas da UEL possuem hierarquia definida, tornando 

o fluxo mais organizado e a circulação no campus facilitada, tanto para veículos quanto 

para pedestres. Já para a parcela que acredita que o sistema viário não atende à 

demanda, os pontos de destaque são a falta de estacionamentos em algumas regiões, e o 

congestionamento gerado na entrada do campus nos momentos de maior tráfego, de 

começo e final de aulas. 

Com relação às áreas de convivência, 52% das pessoas consideram estas inadequadas, 

os motivos apontados são a falta de áreas de encontro e lazer, sobretudo áreas cobertas 

que possibilitem sua utilização inclusive nos dias de chuva. Em contrapartida, para os 

que consideram as áreas existentes adequadas, cada centro de estudo apresenta uma 

cantina próxima e o calçadão principal também configura um espaço de encontro. 

A respeito da segurança, 64% dos entrevistados consideram o campus parcialmente 

seguro. Esta opinião parte de questões relacionadas não apenas à falta de vigias, mas 



80 

 

 

 

também aspectos físicos, como a incompatibilidade de iluminação e arborização, que 

proporcionam regiões escuras, além da falta de controle do acesso ao campus e a 

distribuição das edificações. Que faz com que, em determinados horários, algumas 

regiões do campus fiquem sem uso. 

 

Gráfico 5- (A) Atendimento da demanda pelo sistema viário UEL. (B) Adequação das áreas de 

convivência UEL. (C) Segurança no campus UEL. 

 

Fonte: Autora, 2014. 

 

Quando questionados sobre as edificações do campus, os entrevistaram demonstraram 

insatisfação em alguns aspectos. A maioria (68%) disse que os prédios não apresentam 

condições acústicas adequadas, assim como térmicas, mesmo com a utilização de brises. 

Os prédios também não atendem aos requisitos específicos para pessoas portadoras de 

necessidades especiais
31

, de acordo com 72% dos entrevistados. 

Com relação ao fato de as edificações atenderem às necessidades da demanda, 76% 

responderam que não. Os entrevistados afirmaram que os edifícios da UEL apresentam 

problemas qualitativos. Para os usuários do campus, um dos maiores problemas é a falta 

de manutenção e de atualização das edificações que, em sua maioria, são antigas e  

adaptações são realizadas na tentativa de atender às novas necessidades, mas acabam 

configurando espaços improvisados. 

                                                 
31

 No período de implantação das primeiras edificações dos campi não havia legislação específica a 

respeito da acessibilidade a edifícios públicos. A lei que estabelece normas gerais e critérios básicos para 

a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida foi 

promulgada em 2000 (BRASIL, 2000). 
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Na terceira parte do questionário,  em que os entrevistados deveriam fazer uma 

avaliação geral sobre o campus da UEL, foram apontados aspectos negativos e 

positivos, conforme ilustra o gráfico 6. 

 

Gráfico 6- Aspectos negativos e positivos no campus UEL. 

 

Fonte: Autora, 2014. 

 

Os aspectos negativos apresentados foram os problemas de segurança e de manutenção 

no campus, além da estrutura, que foi apontada como insuficiente. Já entre os pontos 

positivos, os entrevistados destacaram a localização do campus; a arborização e o 

paisagismo; a área do campus, e o fato do campus priorizar a circulação feita por 

pedestres. Apesar de a estrutura física ser apresentada como um fator negativo para 

33,35% das pessoas, 2,28% afirmaram que ela era um dos aspectos positivos do 

campus. O quadro 14 apresenta uma síntese da avaliação dos usuários do campus da 

UEL e possíveis pontos de atuação, visando à readequação dos requisitos considerados 

precários pelos entrevistados. 
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Quadro 14: Quadro síntese-campus da UEL. 

REQUISITOS AVALIADOS
AVALIAÇÃO DO 

USUÁRIO

PONTOS DE ATUAÇÃO PARA A 

READEQUAÇÃO

Instalações físicas do campus Não adequadas

Realização de análise para 

verificação dos aspectos 

pontuais referentes às 

instalações físicas

Localização Adequada -----

Setorização Não adequada Legibilidade dos setores

Áreas de convivência no campus Não adequadas Criação de áreas de convivência

Sistema viário interno ao campus Adequado -----

Acessibilidade-veículos de emergência Adequado -----

Compatibilização: arborização e 

iluminação do campus

Controle do acesso ao campus

Área do campus Adequada -----

Necessidades atuais-geral Não adequado Manutenção nas edificações

Dimensionamento- área construída Adequado -----

Conforto ambiental Não adequado

Realização de testes para 

verificação do desempenho 

acústico, térmico e lumínico das 

edificações 

Acessibilidade-portadores de 

necessidades especiais
Não adequado Adequação a NBR 9050/2004

PLANEJAMENTO 

URBANO

EDIFICAÇÕES

Parcialmente 

adequada
Segurança no campus

 

Fonte: Autora, 2014. 

 

5.2. A PERSPECTIVA DO USUÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

MARINGÁ (UEM) 

 

Na Universidade Estadual de Maringá, os questionários foram respondidos por 624 

pessoas, das quais 63,62% eram alunos; 19,39% professores; 15,22% servidores 

técnicos, e 1,76% gestores. A maioria dos entrevistados faz parte da instituição a menos 

de 5 anos, conforme ilustra o gráfico 7. 
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Gráfico 7- Tempo na instituição UEM. 

 

Fonte: Autora, 2014. 

 

O projeto inicial do campus é desconhecido pela maioria dos entrevistados, 74% 

afirmaram não conhecer o projeto de instalação do campus, o gráfico 8 demonstra a 

porcentagem de pessoas que conhecia o projeto de Lerner, Bongestabs e Prado, de 

acordo com a ocupação. Através deste gráfico é possível perceber que os grupos que 

apresentaram a maior porcentagem de pessoas que conhecem o projeto inicial são os 

servidores e gestores, profissionais que estão mais relacionados à administração do 

campus e tem maior tempo na instituição. 

 

Gráfico 8-Conhecimento do projeto inicial para o campus UEM. 

 

Fonte: Autora, 2014. 
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Segundo os questionários, a localização do campus é apresentada como um aspecto 

favorável: 85,7% dos entrevistados consideram a localização do campus UEM na malha 

urbana de Maringá adequada (gráfico 9A). Entre os motivos apontados destacam-se a 

facilidade no acesso e a proximidade a equipamentos e serviços que são utilizados pela 

comunidade universitária, como mercados, papelaria, moradia (gráfico 9B).  

Os aspectos negativos apontados pelas pessoas que consideram a localização do campus 

inadequada, em sua maioria, dizem respeito ao impacto do campus estar inserido em 

meio urbano, como os conflitos gerados no trânsito, o fato do campus configurar uma 

barreira física que dificulta o acesso a alguns bairros da cidade, além da dificuldade de 

acesso dos pedestres ao campus, por este estar próximo a uma rodovia de tráfego 

intenso (gráfico 9C). 

 

Gráfico 9- (A) Adequação da localização do campus UEM. (B) Aspectos positivos da localização campus 

UEM. (C) Aspectos negativos da localização campus UEM. 

 

Fonte: Autora, 2014. 

 

A setorização das atividades dentro do campus é percebida pela maior parte dos 

entrevistados (70,07%). No entanto, estes julgam que a distribuição dos setores não é a 

mais adequada (gráfico 10A), principalmente pela grande distância entre as atividades. 

A maioria dos entrevistados (64,77%) que não considera a setorização do campus 

adequada relatou que as atividades se encontram muito dispersas no espaço 

universitário e que precisavam percorrer grandes distâncias diariamente (gráfico 10C). 
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Entre aqueles que consideram a setorização satisfatória, os motivos apresentados foram 

a facilidade em se acessar os diversos setores da instituição, e o fato das atividades que 

se complementam estarem distribuídas próximas umas às outras (gráfico 10B).  

 

Gráfico 10- (A) Adequação da setorização do campus UEM. (B) Aspectos positivos da setorização do 

campus UEM. (C) Aspectos negativos da setorização do campus UEM. 

 

Fonte: Autora, 2014. 

 

Outros aspectos que foram avaliados a partir do questionário são o sistema viário 

(gráfico 11A); as áreas de convivência (gráfico 11B), e a segurança no campus (gráfico 

11C), todos estes apontados como problemáticos pelos usuários do campus UEM. 

Para 73,35% dos entrevistados, o sistema viário na UEM não atende à demanda. Os 

problemas apontados pelos usuários dizem respeito ao grande fluxo de veículos em 

determinados horários, de início e final de aula, além do tráfego de veículos da 

comunidade externa que circulam pelo campus para realizar o trajeto bairro-centro. O 

sistema viário prioriza o fluxo de veículos motorizados, em detrimento ao de pedestres e 

ciclistas. Além disso, é visível a falta de sinalização nas vias, assim como os 

estacionamentos insuficientes, de acordo com as respostas do questionário. 

Com relação às áreas de convivência, 71,91% responderam que estas são inadequadas. 

Para estes usuários, o campus apresenta poucas áreas de convivência. Além disso, as 

áreas existentes não são planejadas e bem distribuídas, algumas regiões não são 

atendidas e os alunos permanecem em sala de aula ou nas áreas de circulação de seus 

blocos durante intervalos. 
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Para 62,74% dos entrevistados, o campus UEM não é seguro. Segundo os usuários, a 

falta do controle no acesso ao campus e às áreas pouco ocupadas, com usos esporádicos, 

configuram locais perigosos. Outro aspecto apontado como negativo é o intenso tráfego 

de veículos no interior do campus, que gera insegurança para os pedestres 

 

Gráfico 11- (A) Atendimento da demanda pelo sistema viário UEM. (B) Adequação das áreas de 

convivência UEM. (C) Segurança no campus UEM. 

 

Fonte: Autora, 2014. 

 

Com relação às edificações do campus, os entrevistados também demonstraram 

insatisfação em diversos pontos apresentados. No que diz respeito à acessibilidade para 

portadores de necessidades especiais, 69,19% dos entrevistados acreditam que os 

edifícios da UEM não atendem aos requisitos necessários. O conforto ambiental nas 

edificações não é adequado, segundo 79,65% dos entrevistados. Sobre o fato de as 

edificações atenderem às necessidades da demanda, 85,26% responderam que não. Os 

entrevistados afirmaram que os edifícios da UEM apresentam problemas de ordem 

quantitativa e qualitativa. Faltam salas de aula e laboratórios no campus e as edificações 

existentes sofrem com a baixa qualidade construtiva, problemas de implantação, além 

de serem visíveis as adaptações e os improvisos realizados para que estas atendam ao 

programa de necessidades. 

Na última etapa do questionário, em que os usuários do campus eram convidados a 

deixar uma opinião geral sobre o campus UEM, as considerações realizadas pelos 

entrevistados se dividem em duas categorias: aspectos negativos e aspectos positivos 

(gráfico 12). 



87 

 

 

 

Gráfico 12- Aspectos negativos e positivos no campus UEM. 

 
Fonte: Autora, 2014. 

 

Como aspectos negativos, do campus, foram lembrados a falta de estrutura e de 

manutenção, os problemas de segurança e a falta de integração do campus com a cidade 

de Maringá. Já entre os pontos positivos, foram destacados a proximidade a 

equipamentos, a arborização e paisagismo do campus, a qualidade das novas edificações 

e a dimensão do campus. O quadro 15 apresenta uma síntese da avaliação dos usuários 

do campus da UEM, indicando pontos de atuação para a readequação dos requisitos que 

foram considerados inadequados pelos entrevistados. 

 

Quadro 15: Quadro síntese-campus da UEM. 

REQUISITOS AVALIADOS
AVALIAÇÃO DO 

USUÁRIO

PONTOS DE ATUAÇÃO PARA A 

READEQUAÇÃO

Instalações físicas do campus Não adequadas

Realização de análise para 

verificação dos aspectos pontuais 

referentes às instalações físicas

Localização Adequada -----

Setorização Não adequada Legibilidade dos setores

Áreas de convivência no campus Não adequadas
Criação e redistriubuição das áreas 

de convivência

Sinalização

Priorização dos pedestres

Controle do fluxo de veículos

Acessibilidade-veículos de emergência Não adequada Vias com acesso a todas edificações

Ocupação do campus integralmente

Controle do acesso ao campus

Área do campus Adequada -----

Criação de salas de aula

Manutenção nas edificações

Dimensionamento- área construída Não adequado Criação de salas de aula

Conforto ambiental Não adequado

Realização de testes para verificação 

do desempenho acústico, térmico e 

lumínico das edificações 

Acessibilidade-portadores de 

necessidades especiais
Não adequado Adequação a NBR 9050/2004

PLANEJAMENTO 

URBANO

EDIFICAÇÕES

Não adequadoSistema viário interno ao campus

Segurança no campus Não adequada

Não adequadoNecessidades atuais-geral

 
Fonte: Autora, 2014. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo como objetivo registrar e interpretar os projetos para Universidade Estadual de 

Londrina e Universidade Estadual de Maringá, assim como avaliar sua situação atual, 

esta pesquisa abordou criticamente a implantação de seus campi universitários.  

Investigar a implantação destes campi requer uma compreensão do cenário histórico no 

qual estas universidades foram criadas. Na primeira etapa desta pesquisa, foram 

realizadas reflexões a respeito da ideologia nacional-desenvolvimentista vigente no 

Brasil na década de 1960, que desencadeou diversas publicações, entre elas as do 

conselheiro Rudolph Atcon e seu novo modelo de universidade. Amparada nesta 

filosofia, a Reforma Universitária de 1968 e suas diretrizes tiveram rebatimento direto 

na implantação dos campi da década de 1970. 

A partir desta fundamentação teórica, foi possível identificar as influências que 

estiveram presentes na concepção dos projetos destes campi. Na UEL, através do 

detalhado memorial de projeto, e na UEM, a partir da análise dos documentos do 

processo. Ambas as instituições tiveram seus espaços universitários planejados em 

resposta a este novo cenário de universidade reformada. As áreas dos dois campi, apesar 

da pequena dimensão se comparada aos parâmetros definidos por Atcon em 1970, 

foram suficientes para que, em projeto, as equipes de arquitetos conseguissem conciliar 

as necessidades que as estruturas universitárias exigiam. A setorização das atividades 

feitas por centro de ensino, na UEL, e por funções, na UEM, permitiu que houvesse 

plena ocupação dos campi.  

Outro aspecto comum ao projeto das duas universidades era o emprego da modulação. 

A partir da malha modular, foram dispostas as edificações, na UEL esta ocupação se 

deu sobre um plano cartesiano, enquanto na UEM o sistema modular era hexagonal. A 

concepção arquitetônica destes edifícios visava a atender a demanda populacional, 

fazendo o melhor uso possível das condicionantes de terreno, iluminação e ventilação 

natural, dentro dos recursos financeiros disponíveis. O sistema viário implantado em 

ambos os campi priorizava a circulação de veículos para os deslocamentos ocasionais. 

Já para a locomoção cotidiana, era estimulada a caminhada; as áreas destinadas aos 

centros de ensino e atividades acadêmicas eram providas, em sua maioria, de calçadas, 

tornando-as, assim, espaços exclusivos para pedestres. 
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É importante destacar que, apesar de estas serem as premissas elaboradas pelos 

arquitetos para a ocupação destes territórios universitários, mais de quarenta anos após a 

implantação dos campi, nota-se que tais projetos foram implantados parcialmente. As 

intervenções realizadas nos projetos iniciais para os campi UEL e UEM ocorreram sem 

planejamento prévio ao longo de sua ocupação, buscando solucionar as problemáticas 

que surgiam através de medidas paliativas. 

Atualmente, UEL e UEM expandiram suas abrangências, representando uma forte 

influência e presença regional. No entanto, a expansão física das universidades se deu 

de maneira distinta. A UEL apresenta hoje um único campus, que teve sua área 

expandida em 120 ha com relação ao previsto inicialmente em projeto. A UEM, por sua 

vez, conta com sete campi, mas seu campus sede sofreu uma diminuição de 70,78 ha. 

Dentro destas áreas, a setorização das atividades foi seguida parcialmente. Nas duas 

instituições, o aspecto que mais foge ao projeto inicial é o referente às áreas de 

convivência, que foram reduzidas e atualmente não configuram centros de encontro. 

Com relação ao sistema viário, é possível perceber que, apesar das alterações feitas nos 

projetos iniciais das duas instituições, ainda assim são apresentados conflitos de fluxos, 

sejam internos ou ainda mesmo com o tráfego da cidade na qual estão inseridos. Estes 

conflitos estão relacionados ao grande contingente de veículos particulares em 

momentos específicos, de inicio e de final de aula, sobrecarregando as vias de acesso 

aos campi. 

Do ponto de vista técnico, constatam-se diversas problemáticas em tais campi, frente à 

não execução integral de seus projetos iniciais, assim como a revisão destas propostas. 

No entanto, a partir dos questionários, foi identificado que a grande maioria dos 

entrevistados não conhecia o projeto piloto, e que os aspectos mais criticados não 

estavam relacionados a planejamento urbano ou a tipologia das edificações. Temas que 

sofrem menos influência do projeto, como a falta de manutenção dos campi e a 

segurança interna, foram os mais apontados como negativos, enquanto a dimensão dos 

territórios universitários, assim como a localização deles e o paisagismo e arborização 

internas foram pontos positivos lembrados pelos entrevistados. 

Apesar de as questões referentes a planejamento urbano e edificações serem pouco 

citadas na pergunta final sobre aspectos positivos e negativos dos campi, quando 

interrogados especificamente sobre tais assuntos, a resposta dos entrevistados veio a 
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corroborar a análise técnica feita previamente. Aspectos como sistema viário, 

setorização das atividades, áreas de convivência, acessibilidade e qualidade 

arquitetônica das edificações apresentam pontos negativos segundo usuários dos campi. 

Esta investigação evidenciou que os campi analisados apresentam problemas referentes 

ao planejamento urbano e às edificações, mas elas não fazem parte do imaginário 

coletivo dos usuários destes espaços.  

Questões envolvendo manutenção, segurança e administração foram as mais citadas nas 

perguntas abertas. Com os recursos financeiros das universidades muitas vezes 

escassos, é necessário um diagnóstico mais detalhado das prioridades de cada 

instituição para avaliar quais as questões emergenciais de cada cenário. A partir desta 

avaliação, seria possível traçar prioridades para cada território e elaborar diretrizes 

projetuais, avaliando seus impactos. 

O presente trabalho trouxe um registro dos projetos iniciais para os campi da UEL e da 

UEM através do levantamento histórico realizado; abordou também a situação atual 

destas instituições evidenciando as problemáticas existentes em sua territorialidade. 

Espera-se que os resultados desta pesquisa contribuíam para o processo de revisão e 

atualização dos Planos Diretores destas duas universidades, bem como no projeto de 

novos campi. Algumas lacunas permanecem abertas para pesquisas futuras, como o 

aprofundamento de questões relativas à qualidade ambiental e o desempenho das 

edificações dos campi, e também a análise do sistema construtivo utilizado nos prédios 

universitários e as implicações destas técnicas.  

Cabe ressaltar a pertinência da discussão sobre esta temática, a estrutura universitária 

apresenta vasta bibliografia no que diz respeito à pedagogia, política e diretrizes 

educacionais. No entanto, seu espaço urbano e arquitetura são pouco debatidos. Este 

estudo compreendeu reflexões acerca da materialidade e da espacialidade dos campi da 

UEL e da UEM, buscando acrescentar a produção científica e apontando caminhos para 

novas pesquisas. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A- O CAMPUS UNIVERSITÁRIO ATRAVÉS DA PERCEPÇÃO 

DO USUÁRIO-UEM 

 
 

Pesquisadora: Thaís Kawamoto Amarães 

Este formulário faz parte da etapa de coleta de dados da dissertação em 

desenvolvimento no Programa Associado de Pós-Graduação em Metodologia de Projeto 

de Arquitetura e Urbanismo UEM/UEL. 

O questionário abaixo tem como objetivo avaliar o campus universitário através da 

visão de seus usuários. 

Destacamos que esta pesquisa tem finalidade exclusivamente acadêmica e agradecemos 

pela sua participação. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pesquisadora: Thaís Kawamoto Amarães Título da pesquisa: A interiorização do Ensino 

Superior no Paraná e os campi pós Reforma Universitária de 1968: estudo dos casos da 

Universidade Estadual de Londrina e Universidade Estadual de Maringá. Prezado(a) 

Senhor(a): Eu, Thaís Kawamoto Amarães, portadora do RG 8969966-5, pesquisadora 

do Programa Associado de Pós-Graduação em Metodologia de Projeto de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Estadual de Maringá e Universidade Estadual de Londrina, 

localizada na Av. Colombo n 5790, Bloco 32, Maringá, (44) 3011-5817, convido V.S.ª 

a participar desta pesquisa cujo objetivo é avaliar o campus universitário através da 

perspectiva de seus usuários. Tal estudo mostra-se relevante uma vez que atualmente 

pode ser encontrada uma vasta bibliografia a respeito do cenário universitário no Brasil 

do ponto de vista pedagógico, político e de diretrizes educacionais, entretanto há uma 

lacuna no que concerne ao planejamento do espaço do campus e a arquitetura 

implantada no mesmo. Existe a necessidade de criação de modelos que sejam 

referências para o planejamento físico das instituições de ensino superior, assim como a 

revisão dos projetos de campi que ainda seguem diretrizes de projetos elaboradas no 

momento de criação de suas universidades. Esta pesquisa pretende avaliar dois campi 

universitários através do ponto de vista de seus próprios usuários, contribuindo para a 

reestruturação de campi existentes e o planejamento de futuros campi. A sua 

participação no referido estudo será no sentido de responder no computador às questões 

que serão apresentadas via internet. Elas fazem parte de questionários para recolher 

dados sobre sua opinião diante de aspectos do campus universitário, envolvendo 

planejamento urbano e características das edificações da universidade. Como benefício 

desta pesquisa aponta-se a contribuição para a criação de material teórico que 
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futuramente poderá subsidiar o planejamento de campi mais democráticos. Os 

questionários a serem respondidos já foram empregados em outras pesquisas de cunho 

semelhante e não apresentaram riscos ou desconfortos a seus participantes. Mesmo 

assim, é possível recorrer à pesquisadora principal deste estudo, Thaís Kawamoto 

Amarães, caso posteriormente necessite de ajuda decorrente de sua colaboração ou 

esclarecimentos adicionais. O tempo estimado para o preenchimento do questionário é 

de 10 minutos . As informações obtidas no decorrer desta pesquisa serão confidenciais e 

os resultados científicos provenientes dessa pesquisa poderão ser divulgados em artigos 

e eventos científicos, sem nunca tornar possível a sua identificação.  

 

1. Consentimento 

(   ) Estou ciente do termo supra referido 

 

2. Ocupação  

(   ) Professor 

(   ) Aluno 

(   ) Servidor técnico 

(   ) Gestor (setor administrativo da instituição) 

 

3. A quanto tempo você está nesta instituição? 

(   ) menos de 2 anos  

(   ) de 2 a 5 anos  

(   ) de 5 a 10 anos  

(   ) de 10 a 15 anos  

(   ) mais de 15 anos 

 

PLANEJAMENTO URBANO 
As questões da primeira etapa tem como objetivo avaliar a sua percepção a respeito do 

planejamento urbano do campus sede. 

 

4. Você conhece o projeto de instalação da universidade ou seu Plano Diretor 

inicial?  

(   ) Não 

(   )  Sim 

 

5. Caso a resposta anterior seja positiva, você acha que este projeto inicial atendia 

as necessidades da universidade no período de sua implantação?  

(   ) Não  

(   ) Sim 

 

6. Você acha que este projeto inicial atende as necessidades atuais da 

universidade?  

(   ) Não  

(   ) Sim 

7. Com relação às instalações físicas do campus sede da universidade: 

(   ) atendem satisfatoriamente a demanda 

(   ) não atendem a demanda  

(   ) não sei/ não tenho uma opinião a respeito 
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8. Com relação à localização do campus na cidade de Maringá, você considera:  

(   ) adequada  

(   ) inadequada  

(   ) não sei/ não tenho uma opinião a respeito 

 

9. Por quê?  

10. Com relação às atividades realizadas no campus você reconhece uma 

setorização? 

(atividades como ensino, pesquisa, administração, serviços, áreas de convivência)  

(   ) sim  

(   ) não 

 

11. A distribuição e localização das atividades no campus é adequada?  

(   ) Sim 

(   )  Não 

 

12. Por quê?   

 

13. Com relação às áreas de convivência do campus, você considera que estas:  

 ( locais como praças, jardins, cantinas...)  

(   ) são adequadas 

(   )  não são adequadas 

 

14. Por quê?  

 

15. Você considera que o sistema viário da instituição atenda a demanda de 

maneira satisfatória?  

(   ) Sim 

(   )  Não 

 

16. Por quê?  

 

17. Você considera o campus acessível para veículos de emergência como 

ambulância e bombeiros?  

(   ) Sim  

(   ) Não 

 

18. Você considera o campus seguro?  

(   ) totalmente  

(   ) parcialmente  

(   ) não 

19. Por quê?  

 

20. Com relação ao dimensionamento ( área ) do campus:  

(   ) é suficiente para a demanda atual e para futuras ampliações  

(   ) é suficiente para a demanda atual mas não comporta futuras ampliações  

(   ) não é suficiente para as demandas atuais 
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EDIFICAÇÕES  
As questões da segunda etapa tem como objetivo avaliar a sua percepção a respeito das 

edificações do campus sede. 

 

21. Você acha que as edificações do campus atendem as necessidades atuais? 

(   )  Sim  

(   ) Não 

 

22. Por quê?  

 

23. Você considera o tamanho das edificações adequado?  

(   ) Sim 

(   )  Não 

 

24. Caso sua resposta anterior seja negativa, para quais atividades você considera 

que o tamanho das edificações esteja inadequado?  

( salas de aula, laboratórios, pesquisa, administrativo, serviços...) 

 

25. Com relação ao conforto ambiental nas edificações:  

 (temperatura, ruído, iluminação natural)  

(   ) é adequado  

(   ) não é adequado 

 

26. Você considera as edificações do campus acessíveis para as pessoas portadoras 

de necessidades especiais?  

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

27. Qual sua avaliação sobre o campus da universidade?  

(pontos positivos e pontos negativos) 
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APÊNDICE B- O CAMPUS UNIVERSITÁRIO ATRAVÉS DA PERCEPÇÃO DO 

USUÁRIO-UEL 

 

 
 

Pesquisadora: Thaís Kawamoto Amarães 

Este formulário faz parte da etapa de coleta de dados da dissertação em 

desenvolvimento no Programa Associado de Pós-Graduação em Metodologia de Projeto 

de Arquitetura e Urbanismo UEM/UEL. 

O questionário abaixo tem como objetivo avaliar o campus universitário através da 

visão de seus usuários. 

Destacamos que esta pesquisa tem finalidade exclusivamente acadêmica e agradecemos 

pela sua participação. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pesquisadora: Thaís Kawamoto Amarães Título da pesquisa: A interiorização do Ensino 

Superior no Paraná e os campi pós Reforma Universitária de 1968: estudo dos casos da 

Universidade Estadual de Londrina e Universidade Estadual de Maringá. Prezado(a) 

Senhor(a): Eu, Thaís Kawamoto Amarães, portadora do RG 8969966-5, pesquisadora 

do Programa Associado de Pós-Graduação em Metodologia de Projeto de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Estadual de Maringá e Universidade Estadual de Londrina, 

localizada na Av. Colombo n 5790, Bloco 32, Maringá, (44) 3011-5817, convido V.S.ª 

a participar desta pesquisa cujo objetivo é avaliar o campus universitário através da 

perspectiva de seus usuários. Tal estudo mostra-se relevante uma vez que atualmente 

pode ser encontrada uma vasta bibliografia a respeito do cenário universitário no Brasil 

do ponto de vista pedagógico, político e de diretrizes educacionais, entretanto há uma 

lacuna no que concerne ao planejamento do espaço do campus e a arquitetura 

implantada no mesmo. Existe a necessidade de criação de modelos que sejam 

referências para o planejamento físico das instituições de ensino superior, assim como a 

revisão dos projetos de campi que ainda seguem diretrizes de projetos elaboradas no 

momento de criação de suas universidades. Esta pesquisa pretende avaliar dois campi 

universitários através do ponto de vista de seus próprios usuários, contribuindo para a 

reestruturação de campi existentes e o planejamento de futuros campi. A sua 

participação no referido estudo será no sentido de responder no computador às questões 

que serão apresentadas via internet. Elas fazem parte de questionários para recolher 

dados sobre sua opinião diante de aspectos do campus universitário, envolvendo 

planejamento urbano e características das edificações da universidade. Como benefício 

desta pesquisa aponta-se a contribuição para a criação de material teórico que 

futuramente poderá subsidiar o planejamento de campi mais democráticos. Os 
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questionários a serem respondidos já foram empregados em outras pesquisas de cunho 

semelhante e não apresentaram riscos ou desconfortos a seus participantes. Mesmo 

assim, é possível recorrer à pesquisadora principal deste estudo, Thaís Kawamoto 

Amarães, caso posteriormente necessite de ajuda decorrente de sua colaboração ou 

esclarecimentos adicionais. O tempo estimado para o preenchimento do questionário é 

de 10 minutos . As informações obtidas no decorrer desta pesquisa serão confidenciais e 

os resultados científicos provenientes dessa pesquisa poderão ser divulgados em artigos 

e eventos científicos, sem nunca tornar possível a sua identificação.  

 

1. Consentimento 

(   ) Estou ciente do termo supra referido 

 

2. Ocupação  

(   ) Professor 

(   ) Aluno 

(   ) Servidor técnico 

(   ) Gestor (setor administrativo da instituição) 

 

3. A quanto tempo você está nesta instituição? 

(   ) menos de 2 anos  

(   ) de 2 a 5 anos  

(   ) de 5 a 10 anos  

(   ) de 10 a 15 anos  

(   ) mais de 15 anos 

 

PLANEJAMENTO URBANO 
As questões da primeira etapa tem como objetivo avaliar a sua percepção a respeito do 

planejamento urbano do campus sede. 

 

4. Você conhece o projeto de instalação da universidade ou seu Plano Diretor 

inicial?  

(   ) Não 

(   )  Sim 

 

5. Caso a resposta anterior seja positiva, você acha que este projeto inicial atendia 

as necessidades da universidade no período de sua implantação?  

(   ) Não  

(   ) Sim 

 

6. Você acha que este projeto inicial atende as necessidades atuais da 

universidade?  

(   ) Não  

(   ) Sim 

7. Com relação às instalações físicas do campus sede da universidade: 

(   ) atendem satisfatoriamente a demanda 

(   ) não atendem a demanda  

(   ) não sei/ não tenho uma opinião a respeito 
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8. Com relação à localização do campus na cidade de Londrina, você considera:  

(   ) adequada  

(   ) inadequada  

(   ) não sei/ não tenho uma opinião a respeito 

 

9. Por quê?  

10. Com relação às atividades realizadas no campus você reconhece uma 

setorização? 

(atividades como ensino, pesquisa, administração, serviços, áreas de convivência)  

(   ) sim  

(   ) não 

 

11. A distribuição e localização das atividades no campus é adequada?  

(   ) Sim 

(   )  Não 

 

12. Por quê?   

 

13. Com relação às áreas de convivência do campus, você considera que estas:  

 ( locais como praças, jardins, cantinas...)  

(   ) são adequadas 

(   )  não são adequadas 

 

14. Por quê?  

 

15. Você considera que o sistema viário da instituição atenda a demanda de 

maneira satisfatória?  

(   ) Sim 

(   )  Não 

 

16. Por quê?  

 

17. Você considera o campus acessível para veículos de emergência como 

ambulância e bombeiros?  

(   ) Sim  

(   ) Não 

 

18. Você considera o campus seguro?  

(   ) totalmente  

(   ) parcialmente  

(   ) não 

19. Por quê?  

 

20. Com relação ao dimensionamento ( área ) do campus:  

(   ) é suficiente para a demanda atual e para futuras ampliações  

(   ) é suficiente para a demanda atual mas não comporta futuras ampliações  

(   ) não é suficiente para as demandas atuais 
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EDIFICAÇÕES  
As questões da segunda etapa tem como objetivo avaliar a sua percepção a respeito das 

edificações do campus sede. 

 

21. Você acha que as edificações do campus atendem as necessidades atuais? 

(   )  Sim  

(   ) Não 

 

22. Por quê?  

 

23. Você considera o tamanho das edificações adequado?  

(   ) Sim 

(   )  Não 

 

24. Caso sua resposta anterior seja negativa, para quais atividades você considera 

que o tamanho das edificações esteja inadequado?  

( salas de aula, laboratórios, pesquisa, administrativo, serviços...) 

 

25. Com relação ao conforto ambiental nas edificações:  

 (temperatura, ruído, iluminação natural)  

(   ) é adequado  

(   ) não é adequado 

 

26. Você considera as edificações do campus acessíveis para as pessoas portadoras 

de necessidades especiais?  

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

27. Qual sua avaliação sobre o campus da universidade?  

(pontos positivos e pontos negativos) 
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ANEXOS 

 

ANEXO A- PRANCHA DE ZONEAMENTO 

UEL
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ANEXO B-PRANCHA DE INFRAESTRUTURA REDE DE ESGOTO 

UEL
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ANEXO C-PRANCHA DE SISTEMA VIÁRIO UEL 
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ANEXO D- PRANCHA DETALHAMENTO CENTRO E SUBCENTRO DE 

VIVÊNCIA UEL 

 
 



108 

 

 

 

ANEXO E- PRANCHA PREVISÃO DE ÁREAS PARA 1975 UEL 
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ANEXO F- PRANCHA PREVISÃO DE ÁREAS PARA 1980 UEL 
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ANEXO G- PRANCHA PREVISÃO DE ÁREAS PARA 1985 UEL  
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ANEXO H- PRANCHA DO PLANO GERAL UEM 
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ANEXO I- PRANCHA DO ZONEAMENTO UEM 
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ANEXO J- PRANCHA DO SISTEMA VIÁRIO UEM 
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ANEXO K- PRANCHA DE TIPOLOGIA UEM 
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ANEXO L- PRANCHA DE INSTALAÇÕES UEM 
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ANEXO M- PRANCHA DE ESTUDO PRELIMINAR UEM  

 
 


