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NICOLE JAMARINO GUILHEN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CYNARA TESSONI BONO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A expectativa de vida do idoso com o passar dos anos tende a aumentar gradativamente, sendo 
assim, proporcionar qualidade de vida a estas pessoas que muitas vezes já se encontram em 
estado debilitado, é essencial. Poucos são os lugares que oferecem um ambiente adequado e 
confortável que promova a interação e os cuidados necessários. Justifica-se a presente pesquisa 
pela necessidade em discutir a temática proposta frente à elaboração de uma casa-lar capaz de 
atender a idosos que necessitam de apoio físico e psicológico, cujo índice populacional dessa 
melhor idade tende aumentar e gerar desconforto para essas pessoas que muitas vezes precisam 
somente de um bom local para viver. Justifica-se, também, pela importância acadêmica e 
científica, visto que o presente estudo contribuirá para a reflexão junto à comunidade acadêmica a 
fim de levantar interesse e atitudes que remodelem o cenário atual onde encontram-se os idosos. 
Importante se faz ainda, pela contribuição social, para manter e proporcionar a esses idosos uma 
qualidade de vida melhor e sociabilizando-os com a própria comunidade. O objetivo é criar um 
projeto arquitetônico, uma casa lar, que atenda as necessidades físicas, psíquicas e sociais dos 
idosos e que se viabilizem de uma estrutura sustentável e acessível a todos, baseada na 
preexistência do local. O presente estudo foi desenvolvido a partir de levantamentos e pesquisas 
bibliográficas, em campo e físico-psicológicos.  Como resultado parcial, em desenvolvimento, o 
anteprojeto da Casa Lar que atenda com dignidade os idosos do município de Presidente 
Bernardes/SP. Com base em uma breve revisão histórica, observa-se como evoluíram os espaços 
referentes aos idosos, desde a concepção estrutural à organização funcional, para assim atender 
as necessidades dos usuários. Analisa-se como o espaço influencia no comportamento e no 
tratamento de um idoso. Sendo assim, verificam-se os fatores que possam proporcionar lazer, 
conforto e dignidade para os moradores. Determinam-se, então, medidas mínimas nos espaços e 
nos mobiliários para assegurar-lhes de acessibilidade e flexibilidade nos ambientes. De acordo 
com as características apresentadas pelo usuário, propõem-se ambientes que usufruam de 
conforto visual, térmico, lumínico e acústico. Com a propositura do anteprojeto da Casa lar, 
considera-se que a infraestrutura física, psíquica e social para os idosos do município de 
Presidente Bernardes seja materializada e contribua para a qualidade de vida dos mesmos.         
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HABITAÇÃO SOCIAL EM VAZIOS - ALTERNATIVA PARA PROBLEMAS URBANOS EM PRESIDENTE 
PRUDENTE - SP 

 
MAYARA PISSUTTI ALBANO VIEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LÍVIA DE OLIVEIRA FERREIRA E SILVA - EX ALUNA UNOESTE 
 

A habitação é um direito, tal como alimentação, cuidados médicos, etc. Através de políticas 
públicas o governo busca proporcionar habitações para a população de baixa renda, construída na 
maioria das vezes em loteamentos periféricos e acentuando o processo de segregação sócio 
espacial, possível pelo preço atribuído aos terrenos, decorrente de sua localização, equipamentos 
e distancia do centro. Com o passar dos anos e o crescimento das cidades, essa segregação tem 
deixado espaços vazios dentro da malha urbana consolidada; por a necessidade de habitação ser 
constante e o acesso à áreas estruturadas ser restrito, resta população de baixa renda habitar na 
irregularidade, ilegalidade ou na clandestinidade. Justifica-se a relevância do estudo em função do 
crescimento constante e descontinuo da malha urbana, sem gestão e planejamento adequados na 
referida cidade.  Baseado neste contexto, o trabalho apresentado visa desenvolver escolha e 
análise de um vazio urbano na cidade de Presidente Prudente - SP que tenha potencialidade para 
receber um conjunto de habitação social que proporcione inclusão social e qualidade de vida para 
população de baixa renda.  A metodologia utilizada nesta pesquisa foi desenvolvida através da 
investigação qualitativa, utilizando-se de levantamento bibliográfico, de pesquisa documental, de 
levantamentos físicos arquitetônicos in locu no edifício que abriga o referido projeto.  O local 
escolhido para possível implantação de habitação social está situada em Presidente Prudente, 
interior do oeste paulista, a aproximadamente 3,5km do Centro da cidade e oferece como área 
6,2ha dentro da malha urbana consolidada e contem 31m de desnível. Nele situava-se o antigo 
restaurante Paesano, hoje encontra-se sem edificações e sem manutenção da vegetação. Vale 
destacar que a norte do terreno se situa a empresa Vidro Curvo, a sudeste, como área limítrofe, 
contem o córrego canalizado do Ferrerinha e os acessos principais ao terreno são possíveis pela 
rua Osvaldo N. Bandeira no Jardim Aquinópolis, a leste e pela rua Eng. Alfred Johan Liemert no 
Jardim Colina, a oeste.   Diante da pesquisa realizada conclui-se que existem inúmeros vazios 
urbanos em Presidente Prudente, e a implantação de habitação de interesse social possibilita 
acabar com os problemas gerados por esses grandes vazios, bem como promover a inclusão 
socioespacial da população de baixa renda que é comumente excluída.         
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ANA PAULA TARDIN RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

YEDA RUIZ MARIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MAYARA PISSUTTI ALBANO VIEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Praças e parques, como elementos do espaço público, são estruturadores e cujas áreas ocupadas 
precisam ter relação direta à população urbana, assim como possibilita maior permeabilidade de 
solo nas cidades, diminuindo os problemas causados pelo escoamento superficial das águas de 
chuva. Estes espaços podem exercer importante papel na identidade dos lugares, além de elevado 
papel social, e não apenas o benefício com função higiênica ou espaço físico no contexto das 
cidade. O processo de urbanização brasileira normalmente acontece de forma inadequada, suas 
cidades têm dificuldade na implantação de áreas urbanas para formar um sistema de espaços 
livres públicos coeso e completo. Esta pesquisa contribuiu com o Projeto de Pesquisa Docente - 
PPD cadastrado de aprovado junto à CCPq-UNOESTE (protocolo nº 2409/2015).  Buscou-se 
aprofundar os conhecimentos a respeito das áreas verdes urbanas - praças e parques urbanos da 
microrregião 11 do município de Presidente Prudente-SP.  A metodologia foi estruturada com 
levantamento bibliográfico, de pesquisa documental e de levantamentos físico territoriais 
urbanísticos.  A microrregião de estudo se localiza na área central da cidade, sendo 
caracteristicamente local de grande fluxo de pessoas e de automóveis. Foram levantadas 6 (seis) 
praças: Praça 9 de Julho, Praça da Bandeira, Praça do Bacarim, Praça da Goulart, Praça Monsenhor 
Sarrion e Praça da Bertioga, as quais são espaços de passagem durante o dia e de pouco uso 
noturno. Foi identificado grande carência em mobiliários urbanos urbanos: pouca quantia de 
bancos para sentar, raramente foi visto lixeiras, a arborização urbana não é adequada para as 
calçadas e não são suficiente pra cumprir a função de sombreamento. Preocupante o fato de a 
iluminação não ser suficiente nos períodos noturnos, criando espaços ociosos e/ou de risco para o 
transeunte. Raras as vezes que se encontrou esses espaços com acessibilidade urbana, 
dificultando ainda mais seu uso por pessoas com necessidades especias.  Por fim, entende-se que 
as 6 (seis) praças levantadas e analisadas quanto ao uso não estão sendo elementos 
estruturadores e muito menos tem alguma relação com a população usuária. Tem-se espaços sem 
identidade e de pouco papel social sedentos por planejamento urbano para mitigar seus 
problemas e viabilizar seu uso.    unoeste     
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MUSEU DOS TRANSPORTES DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP 
 

FABRÍCIA MORAES FERNANDES BORGES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LETÍCIA BORTOLO MARTINS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JÉSSICA MIRANDA LEONARDO DA ROCHA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A função do Arquiteto e Urbanista é fazer com que seu trabalho atenda as necessidades de seu 
cliente e/ou de uma sociedade. Por tratar-se de uma região com altos níveis de criminalidade, 
propomos um museu, que com seus diferentes usos, em qualquer hora do dia, traria um fluxo 
constante de pessoas e consequentemente mais segurança. O Museu proposto traz a ideia de 
integrar o lado leste com o lado oeste da cidade de Presidente Prudente que foram segregados 
pela linha férrea, de modo a trazer benefícios para essa região. A princípio foram levantados 
dados do terreno e do entorno, estudos das normas, Norte, insolação, direção dos ventos e 
zoneamento. A escolha do tema do museu advém do fato de que o terreno está localizado em 
umas das principais vias de acessos de Presidente Prudente, tendo a oeste a rodoviária e a leste a 
Estrada de Ferro Sorocabana. O fluxograma e a setorização foram definidos de acordo com as 
necessidades estipuladas pelo tema e suas exposições. Desenhos técnicos também foram 
realizados como planta de implantação, planta baixa, planta de layout, planta estrutural, planta de 
cobertura e cortes.  Por tratar-se do preenchimento de lacuna do antigo expurgo que era uma 
edificação histórica, optamos pelos preceitos do teórico Cesare Brandi onde não foi cometido falso 
histórico e nem falso artístico; o novo edifício conta com uma forma que acolhe a região mais 
marginalizada com seu formato em U, sem escalonamento, sendo mais linear e o material 
utilizado também é diferente do antigo, utilizando portanto concreto armado; a edificação não se 
destoa do seu entorno de modo que há respeito ao gabarito de altura em relação aos edifícios 
vizinhos. Define-se por museus as instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, 
comunicam, interpretam e expõem, para fins de preservação, estudos, pesquisas e coleções de 
valor histórico, artístico, científico, técnico, abertas ao público. O museu foi implantado na lacuna 
do antigo expurgo onde este representa um vazio deixado pelo tempo. Conclui-se que a proposta 
apresentada priorizou as necessidades da região em que o museu foi implantado, mostrando que 
é possível promover uma integração entre estes dois lados segregados, desde que haja um 
comprometimento dos profissionais envolvidos, aliado a estudos referentes às necessidades e 
deficiências do local de forma a promover uma edificação que não se volte somente para si, mas 
que tenha um efeito maior, que interaja com seu entorno e traga benefícios.          
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A EDIFICAÇÃO ESCOLAR NO OESTE PAULISTA - A ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL 
 

SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FABRÍCIA MORAES FERNANDES BORGES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA EDUARDA VIACCAVA RAMOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SAMARA PERUZZO GUSMAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A construção de espaços adequados para o ensino, segundo Cardoso (1998), tem relação com a 
possibilidade da escola cumprir as funções sociais e culturais que lhe são natas. Na estrutura 
urbana, os serviços e equipamentos públicos, e infraestrutura urbana são fundamentais. Dentre os 
serviços públicos, atualmente, verifica-se a rede de ensino - infantil, fundamental e médio - como 
uma das prioridades. O ensino fundamental é subdividido entre fundamental I e II, sendo que o I 
inclui educação para crianças entre 6 (incompletos) e 10 anos - do 1º. ao 5º. ano. Mas a partir dos 
anos 1950, a simplicidade e a economia na construção das escolas estavam cada vez mais 
disseminadas, alterando-se as concepções sobre os espaços escolares, otimizados e com redução 
dos custos. Na década de 1970, estimulava-se a sistematização e padronização dos projetos de 
edificações escolares no Brasil, tendo sido criado o Centro Brasileiro de Construções e 
Equipamentos Escolares - CEBRACE, que indicava diretrizes e critérios a serem considerados no 
processo projetual. Nesse contexto, é de grande importância verificar a adequação das edificações 
educacionais para os usos específicos, como crianças até 10 anos de idade, como equipamentos 
adequados para seu desenvolvimento social, cognitivo, educacional e motor. O objetivo esta 
pesquisa é analisar edificação pública de ensino fundamental I em Presidente Prudente-SP, 
correlacionando seu projeto ao estilo arquitetônico vigente à época de construção, tendo como 
estudo de caso a E.M. Padre Emílio Becker. A metodologia utilizada nesta pesquisa é qualitativa, 
com levantamento e aprofundamento bibliográfico das referências teóricas - estilos 
arquitetônicos, diretrizes projetuais dos órgãos competentes, pesquisas documental e de campo, 
e levantamentos físicos.            
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SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DJANINE DOLOVET MARTINS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
VITOR HUGO ALVES XAVIER - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELIANA NUNES RIBEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Muitas vezes, edificações são utilizadas como veículo de marketing, como acontece com os 
edifícios de escolas públicas, reforçando a ideologia dominante. Ao mesmo tempo, tais edifícios 
podem refletir as teorias pedagógicas em voga no período de seu projeto. No final do século XIX, o 
governo republicano brasileiro buscava demonstrar sua ação por meio da execução de escolas de 
arquitetura monumental, com ampliação do número de vagas e de escolas. A ideologia 
republicana brasileira afirma que a educação seria fundamental, ou ordem propulsora para o 
progresso, sendo a escola o local de concentração da educação formal. Durante o século XX, 
ocorreram fortes processos de migração e a imigração no Brasil, inchando as cidades de forma 
rápida e sem infraestrutura e serviços públicos disponíveis. Estre estes, um dos mais importantes é 
a educação, cuja carência de vagas foi significativa. Na segunda metade da década de 1920, os 
projetos dos edifícios escolares sofreram alterações, visando-se a uma homogeneização da 
mensagem estética, cultural e ideológica, tendo sido proposto estilo neocolonial como padrão de 
arquitetura escolar. A partir da década de 1940, a arquitetura brasileira muito se importava em 
relação à estilística de países europeus, resultando no ecletismo no Brasil, estilo utilizado em 
muitos edifícios públicos. A partir dos anos 1950, a simplicidade e a economia na construção das 
escolas estavam cada vez mais disseminadas, alterando-se as concepções sobre os espaços 
escolares, otimizados e com redução dos custos. Esses aspectos compactuavam com o repertório 
formal modernista, por meio de combinações de sólidos geométricos, linhas puras, sem 
ornamentos, sem simetria e com utilização de protetores solares. Já em 1975, o Governo do 
Estado de São Paulo, devido ao aumento da demanda por vagas, buscou racionalizar o sistema 
projetivo, reduzindo os custos das obras e agilizando suas construções, que culminou na criação 
da Companhia de Construções Escolares do Estado de São Paulo - CONESP.  Nesse sentido, esta 
pesquisa busca estudar um caso de edificação escolar de ensino fundamental I - E.M. Pedro 
Furquim - na cidade de Presidente Prudente-SP, focando nos aspectos estilísticos e projetuais da 
edificação, relacionando-os aos momentos históricos à época de seu projeto. A metodologia a ser 
seguida é qualitativa, e está baseada em aprofundamento teórico e conceitual, levantamentos 
físicos e projetuais, além de outros aspectos pertinentes.            
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SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DJANINE DOLOVET MARTINS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ELIANA NUNES RIBEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANDRÉ FERNANDO GALANTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BÁRBARA KUSHIKAWA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BIANCA AKINAGA BOTTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PEDRO BUZETTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O processo de expansão territorial deveria estar diretamente relacionada à ampliação 
populacional. Esta, entretanto, reforça a necessidade de serviços públicos, principalmente de 
atendimento de saúde e de vagas em ensino público. Desde 1979, há obrigatoriedade legal para 
instalação dessas edificações espraiadas na malha urbana, aproximando-se fisicamente das áreas 
residenciais. Assim, verifica-se a implantação de novas edificações na busca de suprir a 
necessidade de vagas de ensino para as crianças. A partir de 1989, no Estado de São Paulo, 
ocorreu a municipalização do ensino fundamental I, para crianças até 11 anos. Em Presidente 
Prudente, no interior desse estado, observam-se escolas de ensino fundamental I mais antigas, em 
bairros consolidados, doadas pelo governo estadual para o municipal, assim como novas 
edificações em bairros recentes, construídas pelo governo municipal.  Dessa forma, esta pesquisa 
busca analisar uma edificação de escola pública de ensino fundamental I nessa cidade, focando na 
E.M. Rotariano Antonio Zacharias, objetivando verificar se há estilo arquitetônico e qual a 
tipologia projetual vigentes à época de projeto. A metodologia a ser utilizada nesta pesquisa será 
qualitativa. com aprofundamento da linha teórica e elaboração dos conceitos sobre a história da 
arquitetura, além de investigação prática por meio de levantamentos de documentos e de campo, 
mapeamentos e análises.            
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ESTUDO BIOCLIMÁTICO DAS EDIFICAÇÕES DE ORDENHA BOVINA E REAPROVEITAMENTO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS ORGANICOS POR BIODIGESTOR NA BACIA LEITEIRA DE ANHUMAS- SÃO PAULO 

 
JULIANA DOMINGUES SCATOLON - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

TADEU ALCIDES MARQUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A agropecuária é de suma importância para a economia de diversos países entre eles os maiores 
produtores são, Estados Unidos, Índia, Rússia, Alemanha, França e o Brasil. Segundo o SEAB 
(2014),em 2014 a União Europeia foi o maior produtor de leite com 144,7 bilhões de litros, em 
segundo lugar a Índia com 141,1 bilhão e em terceiro lugar os Estados Unidos com 931,1 bilhão de 
litros, o Brasil encontra-se no quinto lugar com 33,3 bilhões de litros de leite. A diferença nos 
números de produção entre o Brasil e estes países se dá pelas características do clima tropical 
predominante no país, com períodos de seca e intenso calor, estudos apresentados por 
Silva(2000) afirmam que a produção é afetada pelas condições climáticas dentro dos barracões de 
ordenha bovina, pois as altas temperaturas acometem aos animais o estresse térmico com 
sintomas semelhantes ao desenvolvidos no organismo humano, sendo assim pretende-se com 
esta pesquisa melhorar as condições de trabalho dos operadores e aumentar a produção leiteira, 
influenciando assim na renda das famílias podendo melhorar o seu desenvolvimento 
econômico. Esta pesquisa tem como objetivo propor o aproveitamento dos resíduos sólidos 
orgânicos e as alterações de ambiência (construções e instalações) para obter-se melhor conforto 
ambiental para operadores e animais tendo em vista a maior produtividade e eficiência 
energética. Estes objetivos serão atingidos por meio de levantamentos de campo como elementos 
bioclimáticos, direção dos ventos, posição solar, técnicas construtivas, formas de aberturas. 
Outros levantamentos como IDH e consumo médio de energia das famílias serão analisados para o 
desenvolvimento do biodigestor, que utilizara os resíduos sólidos orgânicos provenientes da 
cultura leiteira.  Serão realizadas visitas as propriedades da Bacia Leiteira de Anhumas para 
realizar os levantamentos fotográficos das construções, estas análizes farão uso de 
Termohigrometro para temperatura e umidade do ar, carta solar com implantação das 
construções, carta topográfica e de relevo para compreensão das características do local e a carta 
de direção dos ventos. O mapeamento da área e as cartas serão elaboradas no software Corel 
draw, a proposta de projeto será elaborada do sketchup com testes de posição solar e a 
metodologia e questionários utilizados para os indicies de desenvolvimento será a do Censo 2010. 
O biodigestor será proposto por meio de cálculos após o dimensionamento do rebanho bovino das 
propriedades            
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O PROCESSO DE EXPANSÃO URBANA EM SANTO ANASTÁCIO/SP 
 

SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MAYARA PISSUTTI ALBANO VIEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

THIAGO YUGO NAGAI MATSUTANE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O recente processo de urbanização brasileiro ocasionou uma série de dificuldades no que diz 
respeito à gestão e ao planejamento urbanos, bem como à organização territorial municipal. Essa 
estrutura é influenciada, em grande parte, pela camada de alta renda e pelo mercado imobiliário 
que investem nas áreas onde se instalam, que acabam por enfatizar as desigualdades em relação 
às áreas ocupadas pelas classes de baixa renda; assim como, em parte, pelos órgãos públicos 
responsáveis pela implementação de políticas públicas, dentre elas a de habitação social. 
Historicamente, nas cidades brasileiras verifica-se a execução de habitação social em locais além 
malha urbana consolidada, proporcionado expansão territorial apoiada na exclusão. Assim, esta 
pesquisa foca em Santo Anastácio-SP, cidade de pequeno porte localizada na região oeste do 
estado. Segundo o IBGE, a população desse município tem decrescido nas últimas décadas, e sua 
população em idade economicamente ativa tem saído da cidade, que deveria resultar aspectos 
diferenciados na expansão territorial urbana. Busca-se nesta pesquisa compreender o processo de 
expansão territorial da cidade de Santo Anastácio-SP, por meio da análise da implantação de 
empreendimentos urbanos na malha dessa cidade, no período de 1989 e 2016. Esse período se 
inicia no primeiro ano após a nova Constituição, e finaliza no ano corrente, compreendendo a 
realidade atual intra-urbana. A metodologia está baseada em aprofundamento teórico, em 
levantamentos históricos, econômicos e sociais, como também em pesquisas documentais, 
visando a formar uma base de informações que subsidiem o mapeamento da evolução da malha 
urbana, e levantamentos sobre os conjuntos de habitação social já implantados e em processo de 
implantação (se houver) na referida cidade, possibilitando seu mapeamento. Também será 
realizada pesquisa de campo para identificação de tipologias construtivas e existência/carência de 
infraestrutura urbana, apoiando compreensão sobre localização de bairros de diferentes classes 
sociais. A partir da compreensão teórica e documental, e dos mapeamentos executados, outro 
passo metodológico será o levantamento e a compreensão das políticas públicas locais e das leis 
municipais que as apoiam. E na finalização da pesquisa, análises serão elaboradas.            
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O PROJETO DE EDIFÍCIO ESCOLAR PÚBLICO NO OESTE PAULISTA 
 

SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FABRÍCIA MORAES FERNANDES BORGES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA FLÁVIA DE GODOI PADILHA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
AMANDA GIL DUNDI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A edificação escolar que possua adequados espaços para o ensino tem relação direta com a 
possibilidade da escola cumprir suas funções sociais e culturais. No entanto, no Brasil, a edificação 
especificamente para abrigar uma escola surgiu a partir da década de 1820. A arquitetura escolar 
nasceu buscando a propagação da propaganda da ação de governos por meio da educação 
democrática, por meio da monumentalidade; visto que a edificação escolar deveria divulgar a 
imagem de estabilidade, sendo facilmente percebidos e identificados. Em 1926, os projetos dos 
edifícios escolares brasileiros sofreram alterações, visando a uma homogeneização da mensagem 
estética, cultural e ideológica, tendo sido proposto estilo neocolonial como padrão de arquitetura 
escolar. Mas, os custos de construção dessa tipologia eram bastante altos. A partir de 1934 
ocorreu maior atenção voltada à educação, sendo então considerada como questão nacional, com 
controle centralizado, tendo ocorrido regulamentação da educação brasileira em âmbito nacional. 
Na década de 1950, entretanto, passou-se a buscar a simplicidade e a economia na construção das 
escolas, alterando-se as concepções sobre os espaços escolares, otimizados e com redução dos 
custos. A partir dos anos 1970, a sistematização e padronização dos projetos de edificações 
escolares no Brasil era estimulada, tendo sido criado o Centro Brasileiro de Construções e 
Equipamentos Escolares - CEBRACE, que indicava diretrizes e critérios a serem considerados no 
processo projetual. Em 1988, a nova Constituição Federal foi sancionada, atribuindo a 
competência sobre ensino fundamental a Estados e Municípios (CF, art.211, §§2º.e 3º.). No 
entanto, no Estado de São Paulo, foi passada a responsabilidade pelo ensino fundamental I (1o. ao 
5o. ano) aos governos municipais, ficando sob responsabilidade do governo estadual o ensino 
fundamental II (6o. ao 9o. ano). Considerando a cidade de Presidente Prudente-SP, verifica-se a 
construção de edificações escolares desde sua criação legal, sendo uma delas a E.M. Dep. Carlos 
Castilho Cabral. Dessa forma, o objetivo desta pesquisa é analisar essa edificação, correlacionando 
seu projeto ao estilo arquitetônico vigente à época de construção e às diretrizes projetuais. A 
metodologia a ser utilizada nesta pesquisa será qualitativa. com aprofundamento da linha teórica 
e elaboração dos conceitos; com investigação prática por meio de levantamentos de documentos 
e de campo, mapeamentos e análises.            
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PROJETO DE INFRAESTRUTURA VERDE NO PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO 
 

SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
YEDA RUIZ MARIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

AMANDA CALEIRO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O processo de expansão territorial urbano gera vários impactos negativos no ambiente natural. Ao 
mesmo tempo, sistemas de infraestrutura cinza não tem demonstrado eficiência necessária para 
evitar problemas em áreas urbanizadas, como enchentes e deslizamentos. Nessa direção, a 
infraestrutura verde busca criar ambientes urbanos mais viáveis, com menores prejuízos 
ambientais e locais, com menos problemas climáticos, de poluição, de drenagem de águas 
pluviais, entre outros, associado a locais de lazer intra-urbanos mais qualificados e a estímulo à 
mobilidade alternativa. O estudo visa a identificar e discutir possíveis problemas socioambientais 
da ocupação desordenada na cidade de Regente Feijó, no estado de São Paulo, e a possibilidade 
de utilização de diretrizes de planejamento ambiental apoiado em infraestrutura 
verde. Inicialmente, para realização da pesquisa será desenvolvido um levantamento bibliográfico 
para aprofundamento dos conceitos e temas tratados. Projetos sobre o tema serão pesquisados, 
auxiliando na compreensão das possibilidades. A pesquisa proposta utiliza os métodos qualitativos 
e quantitativos, com o objetivo de analisar, descrever e compreender a necessidade de 
implementação de planos sustentáveis de uso do solo; mostrando para a sociedade que a teoria 
da infraestrutura verde defende o argumento de que a conservação, recuperação e manutenção 
dos sistemas naturais podem promover diversos benefícios econômicos, sociais e culturais.             
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A AVALIAÇÃO DO AMBIENTE CONSTRUÍDO NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DE INTERESSE 
SOCIAL: DA INSERÇÃO URBANA AO DESENHO DA TIPOLOGIA. 

 
CAMILA MARQUES PAES DA CUNHA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO - UNESP 
CRISTINA MARIA PERISSINOTTO BARON - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP 
 

       Este trabalho analisa a implantação de dois conjuntos habitacionais de interesse social no 
Município de Presidente Prudente - SP, um realizado a partir do Plano Nacional de Habitação com 
a criação do Banco Nacional de Habitação (1964) e o outro a partir da Política Nacional de 
Habitação de Interesse Social (2005) com o Programa Minha Casa Minha Vida. Considerando o 
período de 30 anos entre a construção dos dois empreendimentos, tem-se como objetivo principal 
o estudo da relação da produção dos conjuntos habitacionais formais com a sua inserção na malha 
urbana, através da proposta de desenvolvimento de uma metodologia de análise, com as técnicas 
de Avaliação Pós-ocupação (APO). Cada um dos conjuntos é analisado considerando o fator de 
localização na malha urbana, as infraestruturas e o uso e ocupação do entorno, verificando a 
existência de serviços urbanos e a ocupação dos espaços destinados ao lazer. Palavras Chave: 
Política Habitacional, Habitação De Interesse Social, Espaço Público, Desenho Urbano, Programa 
Minha Casa Minha Vida.   Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). 
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A IMAGEM DA CIDADE: O CENTRO DE PRESIDENTE PRUDENTE EM MAPAS MENTAIS. 
 

ROGÉRIO PENNA QUINTANILHA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
THAÍS CALIXTRO DA ROCHA VENTURA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

HENRIQUE LUIZ DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       O presente trabalho procura discutir a imagem do centro da cidade de Presidente Prudente 
conforme a base teórica e metodologia aplicada por Kevin Lynch no livro A Imagem da Cidade 
(2010). Para tanto, foram utilizados 235 mapas mentais desenvolvidos nas disciplinas de 
Urbanismo do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Oeste Paulista entre 2011 e 
2013. Os mapas foram analisados e tabulados pelo grupo, identificando ruas, lugares e sensações 
conforme o número de ocorrências. A partir dos resultados, discute-se possíveis direcionamentos 
de planejamento urbano que, a partir desta perspectiva, contribuiriam para um fortalecimento 
deste imagem. O artigo apresenta tabelas parciais com os principais resultados. 
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A ORIGEM E TRANSFORMAÇÕES DOS NÚCLEOS URBANOS DAS CIDADES DE PRESIDENTE 
BERNARDES E SANTO ANASTÁCIO 

 
VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - 

UNESP 
 

       Este projeto de Iniciação Científica se estabelece como um recorte da pesquisa "Os Trilhos da 
Ferrovia: Desbravando Território, Produzindo Cidades na Alta Sorocabana", financiada pelo CNPq 
(Universal Faixa 1) e coordenada pela orientadora Arlete Maria Francisco. A pesquisa, cujo projeto 
encontra-se anexo a este plano de trabalho, se propõe a realizar o estudo de um conjunto de 
cidades que surgiram a partir da expansão da Estrada de Ferro Sorocabana para o Oeste Paulista, 
as quais apresentam características comuns em seu processo de formação urbana. As cidades 
selecionadas são aquelas surgidas a partir das estações ferroviárias na região de Presidente 
Prudente, entre as cidades de Martinópolis e Presidente Epitácio. O objetivo da pesquisa consiste 
em investigar a origem dos núcleos urbanos dos municípios e identificar uma tipologia de desenho 
urbano e uma forma de produzir cidades na franja pioneira da região identificada como Alta 
Sorocabana. Esta pesquisa de Iniciação Científica se propõe a realizar o estudo de duas destas 
cidades, a saber: Santo Anastácio e Presidente Bernardes. O recorte seguiu critério de 
proximidade entre ambas, a fim de facilitar o trabalho de campo (há outras pesquisas de iniciação 
científicas em desenvolvimento, cada qual estudando duas cidades: P.Venceslau/Piquerobi; 
Regente Feijó/ Álvares Machado; Martinópolis/Indiana e uma finalizada: Caiuá/P.Epitácio). A 
cidade como produto social é o resultado de uma maneira de pensar e agir sobre o urbano. A 
origem destas cidades foi resultado de um processo de colonização e de urbanização deliberado 
como parte de um negócios acerca da especulação da terra, o que pode ter grande influência nas 
formas urbanas. Assim, o conhecimento dos traçados que originaram estas cidades poderá 
responder algumas questões: quais os princípios formais orientaram os seus traçados? Quais as 
características projetuais estiveram envolvidas com a estratégia de comercialização das terras, 
presente na ocupação da região da Alta Sorocabana? Quais as semelhanças e diferenças entre o 
traçado e a configuração dos elementos morfológicos entre as duas cidades? Assim, este trabalho 
de Iniciação Científica deverá contribuir, para a pesquisa geral, com o levantamento de 
informações históricas e documentais e, sobretudo, com a sistematização das informações e 
análise urbana, cujo suporte deverá se constituir de imagens, mapas e esquemas 
gráficos.  FAPESP. 
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A TRANSFORMAÇÃO NA HISTÓRIA DA ARQUITETURA ESCOLAR 
 

KORINA APARECIDA TEIXEIRA FERREIRA DA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 
UNOESTE 

LIZA DA FONSECA JERONYMO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       O presente artigo aborda a história da arquitetura escolar desde seus primórdios no mundo e 
no Brasil. Através da análise de alguns estudiosos sobre o assunto, mostra-se necessário a criação 
de um ambiente adequado para o ensino escolar nos dias atuais, pois o bom projeto arquitetônico 
influencia diretamente os melhores desempenhos no aprendizado dos alunos e no exercício da 
profissão dos demais profissionais. De tal modo, como toda boa arquitetura, é preciso levar em 
consideração as questões de conforto acústico, luminotécnico e térmico, além de que os 
ambientes devem ser organizados de maneira a gerar segurança e conforto aos usuários.  
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ABORDAGEM ANALÓGICA SOBRE A "NAUTILUS HOUSE": INTERPRETAÇÃO ARQUITETÔNICA SOBRE 
CONCEITO TEATRAL E CONCEITO MATEMÁTICO 

 
KORINA APARECIDA TEIXEIRA FERREIRA DA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 

UNOESTE 
BRUNA FAGLIARI SPOSITO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

VIVIAN IAMASSAKI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       Conhecer a história da arquitetura e suas características é de grande importância para o 
desenvolvimento de uma análise de interpretação de projetos, os quais, pertencem à uma vasta 
ideologia de conceitos. O presente trabalho apresenta uma análise analógica dos conceitos Teatral 
e Matemático, aplicados no projeto arquitetônico Nautilus House de Javier Senosiain: uma 
residência unifamiliar implantada num bairro residencial da cidade do México, no qual transfigura 
a idéia de uma moradia, para dentro de uma forma inusitada. A arquitetura toma a forma da 
concha do molusco Náutilus, no qual dá nome à casa. As análises foram desenvolvidas baseadas 
nos levantamentos bibliográficos realizados, enfatizando as percepções sobre as características 
apresentadas pela residência, que traduziam os conceitos apresentados, por base de análise de 
imagens. 
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ANTIGO HOTEL MUNICIPAL: PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
 

BEATRIZ APARECIDA SILVA DE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FABRÍCIA MORAES FERNANDES BORGES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Esta pesquisa mostrará um breve estudo feito do Antigo Hotel Municipal, apresentando um 
pouco de sua história e importância para a cidade de Presidente Prudente. O objetivo deste 
estudo foi apresentar sua relevância para a memória da cidade, mostrando a importância da 
preservação do patrimônio histórico e da perpetuação da memória de um povo, visto que, 
atualmente, esta edificação se encontra descaracterizada de sua obra original e estagnada no 
tempo. Foram feitos levantamentos bibliográficos sobre patrimônio histórico, memória e 
identidade, levantamento de dados sobre o local estudado e histórico do edifício na Prefeitura de 
Presidente Prudente, Museu Histórico, Acervo histórico da UNESP, sites, livros, artigos eletrônicos, 
teses, levantamentos fotográfico e métrico. O presente artigo visa mostrar que o Antigo Hotel 
possui grande valor histórico para a formação da história da cidade, visto sua relevância para 
preservação da memória local, mostrando que através desta, há outras edificações de interesse 
cultural local. 
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ÁREAS LIVRES PÚBLICAS DA MICRORREGIÃO 07 - USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO EM 
PRESIDENTE PRUDENTE - SP 

 
MAYARA PISSUTTI ALBANO VIEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JESSICA AKEMI HAYASHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAROLINE SALVATORI MACHADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

THAIS CABRERA LEITE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       A presente pesquisa tem como objetivo levantar e mapear as áreas livres públicas da 
Microrregião Administrativa 07 na cidade de Presidente Prudente - SP, bem como identificar os 
usos atuais de tais áreas e verificar se estão em conformidade com a legislação pertinente. As 
áreas livres púbicas são de vital importância para as cidades contemporâneas, pois agregam 
valores ambientais, sanitários, estéticos, entre outros. Também colaboram para a qualidade de 
vida da população residente nas cidades. A necessidade de se ter um banco de terras destinadas 
para esse fim foi instituída à partir de 1979, através da Lei Federal n.6.766, que deu ao município o 
poder de regulamentar o uso e a ocupação do solo urbano partindo de exigências mínimas. 
Pesquisas bibliográficas, documentais e levantamentos físicos territoriais são os procedimentos 
metodológicos que deverão ser cumpridos para o desenvolvimento da pesquisa. 
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ÁREAS PÚBLICAS OCIOSAS: DIRETRIZES PROJETUAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL E 
EQUIPAMENTOS URBANOS 

 
MAYARA PISSUTTI ALBANO VIEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

VALQUÍRIA PEREIRA BASTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       O acelerado processo de urbanização brasileira trouxe consequências para a questão 
habitacional no país, desencadeando um processo de exclusão sócio espacial; para minimizar as 
baixas condições de urbanidade, foram criadas as áreas públicas, que hoje encontram-se com 
ocupações irregulares, descaso e falta de manutenção adequada em algumas cidades, 
principalmente em bairros de baixa renda. Nesse sentido, esse artigo busca contribuir com 
análises sobre a produção da habitação social e a ratificação da implantação de áreas públicas 
através da contextualização histórica dos temas, bem como apresentar diretrizes projetuais para a 
implantação de conjunto habitacional aliado à áreas públicas. A metodologia usada baseia-se em 
levantamentos bibliográficos, documentais e pesquisas de campo. 
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AS TIPOLOGIAS DA ARQUITETURA ESCOLAR NO BRASIL E O CASO DA ESCOLA MUNICIPAL 
CATARINA MARTINS ARTERO EM PRESIDENTE PRUDENTE-SP 

 
KORINA APARECIDA TEIXEIRA FERREIRA DA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 

UNOESTE 
ANELISE CRISTINA ZANDONA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BEATRIZ BATISTA DE OLIVEIRA GALVÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       Este trabalho tem como objetivo identificar a tipologia arquitetônica da Escola de Ensino 
Fundamental I da cidade de Presidente Prudente, chamada de Escola Municipal Professora 
Catarina Martins Artero. Para isso foi feita uma pesquisa qualitativa, iniciada pela retomada 
teórica e histórica das tipologias arquitetônicas de diferentes épocas, considerando as políticas 
públicas educacionais e a sociedade, além da vertente arquitetônica de cada período, 
identificamos período da construção da edificação escolar com base em levantamentos in loco, de 
documentos e registros disponibilizados pela escola em estudo. Constatamos que a escola possui 
projeto dos anos sessenta, assim apresenta características modernistas em seus elementos 
construtivos e na organização de sua planta baixa. 
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CASA DO ARTISTA - CENTRO DE APOIO DA MÚSICA SERTANEJA EM PRESIDENTE PRUDENTE - SP 
 

RAFAELA MUSSOLINI CELESTINO DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       O presente trabalho tem por fim realizar o estudo para a realização do projeto Casa do Artista 
- Centro de apoio da música sertaneja em Presidente Prudente - SP. O projeto tem como intuito 
abrigar todas as fases que um artista necessita. Tais etapas são: ensino de instrumento ou vocal, 
desenvolvimento corporal, produção musical, gravação de CD e/ou DVD. O projeto ainda conta 
com área para hospedagem, lazer e verde. O estudo tem o intuito de discutir e identificar o centro 
musical que alcança o crescimento do aluno/ artista, desde o ensino até a finalização do produto 
musical. Além disso, a interação entre artistas conceituados e alunos. A acústica está como base, 
já que se trata principalmente de um estúdio musical. A relevância deste estudo é pela 
inexistência de tal projeto em âmbito nacional, para isso foram utilizados recursos bibliográficos e 
eletrônicos, além de visita técnica. 
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CATANDUVA: PATRIMÔNIO AO LONGO DO ANTIGO LEITO FÉRREO 
 

EDUARDO TROVÓ PALMIERI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - 
UNESP 

EVANDRO FIORIN - NÚCLEO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANOS 
 

       Na segunda metade do século XX, o surgimento do transporte ferroviário no Brasil foi um fator 
determinante para o desenvolvimento de muitos municípios do interior do Estado de São Paulo a 
partir de suas áreas centrais, por onde passavam as linhas férreas, como é o caso da cidade de 
Catanduva, no noroeste paulista. No entanto, com o declínio desse meio de transporte, as áreas 
em contiguidade com o antigo leito férreo dessas cidades passaram a sofrer um processo de 
obsolescência. Assim, este trabalho faz parte de uma pesquisa mais ampla, que tem como objetivo 
estudar as áreas urbanas deterioradas que caracterizam o leito férreo de algumas cidades do 
interior paulista. Levantamento que, a princípio, vai pontuando os elementos mais emblemáticos 
dessas paisagens, destacando o patrimônio arquitetônico que ainda está de pé, de modo a revelar, 
posteriormente, traços do abandono e marginalidade. Aqui apresentaremos, portanto, o estudo 
de caso de Catanduva.   PIBIC/CNPq. 
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CINE GUARANI E O CINEMA EM SANTO ANASTÁCIO 
 

KAREN STAQUECINI MARTINES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FABRÍCIA MORAES FERNANDES BORGES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Há muito surgiu a arte cinematográfica, principalmente os cinemas de rua; As exibições 
ganharam o mundo tudo com o passar dos anos, porém, com a interferência de diversos fatores, 
são poucos os cines de rua que ainda se mantem de portas abertas ao público. Essa decadência 
dos cinemas de rua resultou em uma enorme perda cultural para a população. Desta forma o 
objetivo deste estudo foi recuperar memórias e recordações do antigo Cine Guarani em Santo 
Anastácio, relembrando e reforçando sua identidade. A metodologia constou de escassas 
informações documentadas, e muitas fotos e informações de jornais, contando com a colaboração 
da população. Concluímos que o Cine Guarani foi o autor de grandes histórias, e que a sua deveria 
também ser sempre lembrada.  CNPq. 
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COMPLEXO INDUSTRIAL DA COMPANHIA ANDERSON & CLAYTON, PATRIMÔNIO HISTÓRICO 
PRUDENTINO 

 
CARLA ZANETTI SEGATTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FABRÍCIA MORAES FERNANDES BORGES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GRAZIELLA PLAÇA OROSCO DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O presente trabalho vem dissertar sobre um importante patrimônio histórico da cidade de 
Presidente Prudente-SP, o complexo industrial da Companhia Anderson & Clayton, destituído de 
antecedente documentação, tomando como base suas potencialidades e fraquezas levantadas 
com vistas ao seu reuso, para que este reencontre princípios de memória e identidade, 
fundamentos reais sobre a relação espaço - lugar e retome a valia de seus conceitos patrimoniais, 
indicando assim diretrizes de preservação e valorização às pré-existências do complexo através de 
propostas de readequação e intervenção. Para isso, realizou-se vasto e minucioso estudo sobre a 
área pré-existente, resultando no propósito do presente artigo que é a ressignificação social pelo 
reuso e revalorização do patrimônio, vencendo por inclusão existente processo de ruína dos 
edifícios, restituindo-o de sua desarticulação urbana. 
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CONCURSO PARA ESTUDANTES DE ARQUITETURA - INFOPOINT OLIMPÍADAS RIO 2016. 
 

ADRIANA LIE HASHINAGA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RONEY SANCHES SALGUEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIANE GONÇALES OLIVO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JÉSSICA CORTEZ PEDRÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MICHELLE ROSSETTI FERNANDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Em 2016 a cidade do Rio de Janeiro sedia os jogos olímpico sendo um grande marco sediar as 
olimpíadas, milhares de turistas se voltaram para a cidade do Rio de Janeiro para vivenciar a 
experiência dos jogos. A importância de sediar as olimpíadas vai muito além da questão 
econômica, mas também cultural, a troca de experiências entre os povos de várias etnias, se 
eterniza. Similarmente, ocorre com obras de Museus, revitalização do centro histórico e 
investimento em infraestruturas. O concurso propôs aos estudantes um projeto de Infopoint, 
onde os visitantes pudessem usar como base de informação e ponto de apoio durante os jogos 
olímpicos 2016. 
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DANIEL LIBESKIND E O MUSEU JUDAICO DE BERLIM 
 

KORINA APARECIDA TEIXEIRA FERREIRA DA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 
UNOESTE 

THAIS CRISTINA ESPOLADOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOYCE DIAS RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANDRÉ FERREIRA DAMACENO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
YOHRAN CÉSAR MEDEIROS MARTINS TURI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O presente trabalho visa reportar-se sobre como o desconstrutivismo se apresenta, se 
evidencia, e como é concebido; suas características fundamentais para um próspero avanço da 
arquitetura, em âmbitos tecnológicos, sociais e culturais. A tal vertente, descaracteriza qualquer 
tipo de rigor que exista sobre os preceitos de edificação, principalmente a rigidez da física com 
suas leis absolutas, tão logo é vista como a maneira de desafiar a natureza, e junta e prontamente 
de causar sensações e provocar sentimentos, não sendo estáticas em seus espíritos. A partir de 
então, exemplifica com métodos e formas de concepções de Daniel Libeskind, com sua forma de 
compactuar com os direcionamentos, seu arbítrio livre, e a preocupação com o todo, partindo da 
história, englobando a parte cultural e de crença da liberdade que triunfa em cada povo, buscando 
atingir representatividade, simbologias e possibilidades, respeitando e mais que isso interagindo, 
sempre de forma sustentável. 
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DIRETRIZES DE PROJETO PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DO "PROJETO ALEGRIA DE 
SER" EM ÁLVARES MACHADO - SP 

 
MAYARA PISSUTTI ALBANO VIEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BEATRIZ SIQUIERI OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       No Brasil, tanto a Constituição Federal de 1988, quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente 
de 1990, determinam como dever da família, em primeiro lugar, da comunidade, da sociedade em 
geral e do Estado assegurar às crianças e adolescentes os seus direitos fundamentais, incluindo, 
entre eles, o direito à convivência familiar e comunitária. Diante deste contexto, a temática do 
ambiente escolar para a infância vem ganhando cada vez mais espaço e tendo reconhecida sua 
importância na discussão sobre o desenvolvimento infantil. Entretanto, as características físicas 
destes ambientes continuam geralmente sendo negligenciadas no planejamento de espaços 
infantis coletivos. Baseado nesse contexto a presente pesquisa tem como objetivo desenvolver 
estudos que embasem um possível projeto de reforma e ampliação do edifício do Projeto Alegria 
de Ser em Álvares Machado, bem como dar diretrizes projetuais para o mesmo. Para o 
cumprimento desse objetivo, serão realizadas pesquisas bibliográficas, documentais e de campo. 
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ESCOLA PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL I EM PRESIDENTE PRUDENTE-SP NA REPÚBLICA 
POPULISTA (1945-1964) 

 
SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MAYARA PISSUTTI ALBANO VIEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FABRÍCIA MORAES FERNANDES BORGES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

YEDA RUIZ MARIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DERICK AUGUSTO MORAES SANCHES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIANE GARCIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       Em 1979, foi aprovada a primeira legislação brasileira sobre parcelamento do solo urbano, que 
também exigia áreas para implantação de equipamentos de serviços públicos. Anteriormente a 
essa data, não havia controle e/ou direcionamento sobre a malha urbana. Ao mesmo tempo, a 
oferta de ensino público era bastante restrita. Esses pressupostos embasam esta pesquisa e visa a 
apresentar um breve relato sobre a relação entre a expansão da malha urbana de Presidente 
Prudente-SP, e a implantação de escolas de ensino fundamental I (antigo primário - escolas 
primárias) nessa cidade, entre os anos de 1945 e 1964. Verificou-se que a gestão pública local 
demonstrava alguma preocupação com questões educacionais. A metodologia teve como base 
levantamentos históricos e mapeamentos urbanos. 
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ESCOLHA DE UMA NOVA ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE CULTURA E LAZER EM 
PRESIDENTE PRUDENTE- SP 

 
MAYARA PISSUTTI ALBANO VIEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JAQUELINE NAOMI HAGA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       O lazer e a cultura possuem inúmeras potencialidades, inclusive a de auxiliar na quebra das 
barreiras sociais, uma vez que o interesse por determinada atividade pode existir por indivíduos 
de diversas classes. No Brasil, o campo do lazer e da cultura ainda não é muito valorizado e se vê 
amparado em políticas públicas que pouco contribuem para o seu desenvolvimento, limitando o 
acesso a uma minoria da população brasileira. O presente trabalho busca analisar a oferta de 
equipamentos voltados a atividades de lazer e cultura na cidade de Presidente Prudente - SP e, a 
partir das análises realizar a escolha de um terreno adequado para implantação de um projeto que 
abrigue ambas as atividades e que atenda a população de classe média e baixa que tem o acesso a 
tais atividades dificultado. Para tanto, a metodologia adotada se baseia em pesquisas 
bibliográficas, documentais e de campo. 
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO: NOVOS DESAFIOS AOS JOVENS TRABALHADORES DO ENSINO 
SUPERIOR 

 
LENNON GOMES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JANAINA PEREIRA DUARTE BEZERRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       A grande expansão das IES no Brasil no século passado, juntamente com incentivos 
governamentais, tornou o acesso à educação mais democrática, porém, não garantia tal acesso a 
todos os jovens, em especial àqueles de classe baixa. A nova classe trabalhador/estudante nos 
revela no Brasil novas percepções sociais que buscam igualdade social através do ensino superior. 
O objetivo do artigo está em apresentar a realidade brasileira atual do jovem trabalhador no 
ensino superior, as dificuldades ao acesso do jovem ao ensino superior, o acesso pelo esforço do 
jovem trabalhador e suas problemáticas e desafios que comprometem a qualidade do ensino, o 
estágio supervisionado como "uma barreira" deste acesso à educação, a importância do estágio 
supervisionado e breve discussão sobre novas possiblidades de ser realizado ou reestruturado no 
projeto político pedagógico das IES. Constatamos que as possibilidades garantidas por leis são 
muitas na realização do estágio supervisionado, porém, a maioria das IES ainda não garantem tal 
possibilidade que deve ser inserida nos projetos políticos pedagógicos dos cursos que lhe cabe, 
garantindo a formação democrática do trabalhador/estudante, em busca da igualdade social no 
Brasil. 
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ESTUDO ARQUITETÔNICO DO CASARÃO DOS MARTINS E SUA RESPECTIVA IMPORTÂNCIA PARA 
PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE E MEMÓRIA DE MARTINÓPOLIS - SP 

 
LUCAS LOVEIRA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FABRÍCIA MORAES FERNANDES BORGES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       O presente trabalho apresenta a cidade de Martinópolis e a sua formação, demonstrando que 
o Casarão dos Martins é uma de suas primeiras construções, e por esta razão deveria receber uma 
maior atenção por ser uma peça fundamental para a preservação da memória e identidade da 
cidade. O principal objetivo deste estudo é discorrer brevemente sobre a história da formação da 
cidade de Martinópolis, apresentando o Casarão dos Martins e o seu estado de preservação 
encontrado nos dias atuais. Como metodologia foram utilizados levantamentos bibliográficos e 
levantamentos in loco através materializados em fotografias e uma catalogação das principais 
patologias do edifício. Por mim, com a realização deste trabalho conclui-se que a o Casarão dos 
Martins possui grande importância para a cidade, sendo um patrimônio histórico local e, por sua 
vez, deveria ser tombado para assim assegurar a preservação de materialidade.  
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ESTUDO DE ANTECEDENTES PROJETUAIS PARA A IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE CULTURA, 
ESPORTE E LAZER NA ANTIGA AARP EM PIRAPOZINHO - SP 

 
KORINA APARECIDA TEIXEIRA FERREIRA DA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 

UNOESTE 
SIDIELEN CARMEN SOUZA SOBRINHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Nos últimos anos no Brasil, o interesse por centro cultural teve um crescimento gigantesco 
financiado por investimentos e pelas leis de incentivo à cultura, sendo, atualmente, uma das 
principais realizações por parte dos órgãos públicos. Atualmente desativada, a Associação Atlética 
e Recreativa de Pirapozinho (AARP) foi um antigo clube recreativo da cidade de Pirapozinho - SP. 
Este artigo apresenta a análise de três antecedentes projetuais de arquitetura e urbanismo que 
possuem níveis diferenciados de envolvimento com a cultura, sendo eles: Sesc Pompeia, Centro 
Educamais Jacareí e Centro Cultural Thread; e lança diretrizes para o posterior projeto a ser 
implantado na antiga AARP. O principal objetivo do trabalho é analisar os antecedentes 
arquitetônicos e propor diretrizes para o novo de centro de cultura, esporte e lazer no local. 
Palavras-chave: Associação Atlética e Recreativa de Pirapozinho, Sesc Pompeia, Centro Educamais 
Jacareí, Centro Cultural Thread, Diretrizes projetuais. 
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ESTUDO DE CASO SOBRE A DINÂMICA DO MERCHANDISING EM PDV SOB ÓTICA DO DESIGN DE 
INTERIORES 

 
LENNON GOMES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Este trabalho buscou analisar quatro estudos de casos através de elementos ambientais 
baseados nas técnicas do merchandising do ponto de venda, pelo fato de que o merchandising é 
cada vez mais utilizado nos comércios varejistas de autosserviço. O objetivo geral está na 
conciliação multidisciplinar entre a Comunicação Visual (Merchandising), Psicologia Ambiental e 
Design de Interiores. A metodologia utilizada nesta pesquisa está baseada em análises sucessivas, 
por meio de etapas de investigação científica objetiva bibliográfica. A investigação passou para a 
fase prática, por meio de pesquisa de campo, levantamentos de estudos preliminares em lojas de 
shoppings centers, através de estudos feitos por Baker e outros (2002) e Bitner (1992), 
considerando as dimensões e elementos tangíveis, para contribuir e desenvolver uma análise 
crítica da produção dos espaços comerciais do varejo, permitindo assim, tendo este trabalho como 
base de referência para futuros projetos voltados para a área comercial. 
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ESTUDO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER NA ANTIGA 
AARP - EM PIRAPOZINHO/SP 

 
KORINA APARECIDA TEIXEIRA FERREIRA DA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 

UNOESTE 
SIDIELEN CARMEN SOUZA SOBRINHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       A Associação Atlética e Recreativa de Pirapozinho (AARP) foi um antigo clube recreativo da 
cidade de Pirapozinho - SP que atualmente encontra-se desativado. Nesse artigo será abordado o 
conceito de centro culturais, ampliando o conhecimento na área de memória e patrimônio 
arquitetônico e apresentando análises das características da edificação estudada. O principal 
objetivo do trabalho é entender o processo de degradação do edifico e também de sua memória e 
propor um novo uso ao local, agora com intuito de lazer e cultura para a população da cidade. 
Palavras-chave: Associação Atlética e Recreativa de Pirapozinho, Memória Cultural, Patrimônio 
Arquitetônico, Centro de Cultura, Pirapozinho-SP. 
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IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS ENSINO FUNDAMENTAL EM PRESIDENTE PRUDENTE-SP 
ENTRE 1964 E 1988 

 
SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

YEDA RUIZ MARIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
AMANDA CALEIRO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MAYARA PISSUTTI ALBANO VIEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       As políticas públicas com ação municipal deveriam estar relacionadas à melhora da qualidade 
de vida da população. E nesse contexto, seria importante que as políticas de educação tivessem 
relação direta com melhor acesso às escolas e à educação de qualidade. Esta pesquisa teve como 
foco a análise da implantação de escolas públicas de ensino fundamental I na cidade de Presidente 
Prudente-SP, relacionando-as ao processo de expansão territorial urbano no período 
compreendido entre 1964 e 1988. Pode-se verificar que o crescimento da malha urbana não foi 
acompanhada pela implantação de novas unidades de ensino. No entanto, muitos loteamentos 
foram aprovados e executados sem relação com o crescimento populacional urbano prudentino, 
fato que distorce as análises de necessidade de novas unidades no espaço urbano. A metodologia 
aplicada foi baseada em levantamentos históricos e documentais.  
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INTERVENÇÃO EM LACUNA ARQUITETÔNICA: MUSEU GASTRÔNOMICO PAULISTA NA CIDADE 
PRESIDENTE PRUDENTE - SP 

 
RAFAELLA RÚBIA DO PRADO BARBOSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

YASMIN MIRANDA PEROSSO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FABRÍCIA MORAES FERNANDES BORGES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Desde os primórdios de seu desenvolvimento, Presidente Prudente construiu um abundante 
patrimônio histórico, a maioria deste ainda permanecem no cenário urbano, e fazem parte da 
história e da memória da cidade. Um deles seria o edifício do expurgo que foi demolido em 2010 
para a construção de um edifício mais moderno, todavia, a área do terreno não foi totalmente 
ocupada, dando origem a uma lacuna arquitetônica. Com base em vários estudos fundamentados 
nos levantamentos realizados, foi proposto um projeto museológico para a área remanescente em 
questão. Tal projeto busca integrar a região, que com o decorrer dos anos tem sido segregada 
socialmente e economicamente, além de também estimular o setor cultural da cidade.  
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MOBILIDADE, CONFORTO E ACESSIBILIDADE URBANA. 
 

GABRIELE RÓS DA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
YEDA RUIZ MARIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       A ideia de mudanças positivas inseridas nas cidades pode soar utópica, porém detalhando os 
itens que irão contribuir para uma melhoria gradativa, é possível perceber a raiz do problema e 
tentar "replanejar" um espaço mais acessível e sustentável, com mobilidade urbana adequada 
para qualquer público. O objetivo deste estudo foi entender as causas e imperfeições das cidades 
modernas e buscar uma possível amenização para estas adversidades. A metodologia constou de 
pesquisas bibliográficas relacionadas ao tema. Os resultados foram obtidos para que haja uma 
reflexão e futuramente atividades para chegar até o propósito. Concluí que a importância do bem 
estar da cidade é diretamente ligado ao bem estar da população. Uma cidade bem pensada e 
cuidada é um futuro promissor. 
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MUSEOLOGIA E ARQUITETURA: UMA CATALISADORA RELAÇÃO À EDUCAÇÃO POR MEIO DA 
READEQUAÇÃO DO ACERVO EDUCACIONAL DE CIÊNCIAS NATURAIS DA UNOESTE 

 
CARLA ZANETTI SEGATTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FABRÍCIA MORAES FERNANDES BORGES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GRAZIELLA PLAÇA OROSCO DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANTONIO FLUMINHAN JÚNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       A presente pesquisa analisou meios de intervir qualitativamente no ambiente do Acervo 
Educacional de Ciências Naturais (AECIN), mantido pela Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), 
de modo a resultar em uma relação catalisadora para a educação e promover um aumento no 
interesse da sociedade por suas atividades. Os objetivos envolveram a transformação em um 
espaço arquitetonicamente confortável e visivelmente agradável. Foi analisado o projeto 
existente, o que resultou em propostas de readequação do lugar, visando à melhoria da qualidade 
do ambiente e a sua maximização de uso, atingindo não só a comunidade acadêmica, mas 
também a sociedade civil. Para tanto, foram elaboradas propostas temáticas para readequação 
das exposições como estratégias educacionais em relação ao meio ambiente. Além da adequação 
do espaço físico, foram elaboradas propostas na promoção de visitas virtuais, acompanhando a 
contemporaneidade dos acervos museológicos. Pode-se concluir que essa pesquisa contribuiu 
para a transformação da realidade do acervo analisado, promovendo a interdisciplinaridade e a 
prática da educação ambiental.  PROBIC – UNOESTE. 
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O CONJUNTO ARQUITETÔNICO FÉRREO DE PRESIDENTE EPITÁCIO COMO UM PATRIMÔNIO 
CULTURAL LOCAL 

 
MAYARA MOTA CORDEIRO SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FABRÍCIA MORAES FERNANDES BORGES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       Os conjuntos arquitetônicos férreos, bem como as ferrovias de modo geral, possuem grandes 
relevâncias onde se inserem, devido serem marcos de um processo de desenvolvimento de muitas 
cidades brasileiras. Através de suas instalações é que em inúmeros municípios chegaram o 
desenvolvimento político, econômico e cultural, sendo assim consideradas patrimônio histórico e 
cultural local. Com isso, o presente artigo se estrutura com o objetivo apresentar um breve 
histórico do conjunto arquitetônico férreo da cidade de Presidente Epitácio, assim como sua 
devida importância para o município e o estado de conservação que hoje se encontra. As 
metodologias trabalhadas baseiam-se em pesquisas bibliográficas e documentais sobre a história 
da ferrovia no município de Presidente Epitácio-SP, bem como levantamentos in loco dos edifícios 
do complexo ferroviário e de seu entorno na referida cidade. 
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O PATRIMÔNIO INDUSTRIAL DE PRESIDENTE PRUDENTE DIANTE DA ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA 
 

LUCAS AUGUSTO BLAIA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DAYANE TIEME YAMADA CARRENHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FABRÍCIA MORAES FERNANDES BORGES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       Este artigo frisa a importância e o legado do patrimônio industrial para a cidade de Presidente 
Prudente-SP, a partir das edificações que surgiram ao longo da implantação da linha férrea, no 
qual acarretou um capítulo importante para o desenvolvimento urbano e econômico da cidade. O 
estudo ainda permite demonstrar através de duas edificações históricas e de suma relevância para 
o contexto histórico e cultural da cidade, o processo de degradação, mutilação e destruição que 
vem ocorrendo em importantes patrimônios pela cidade, como o caso da Sanbra Sociedade 
Algodoeira do Nordeste Brasileiro - SANBRA (de 1938) que teve grande parte levada a baixo, e a 
antiga fábrica de bebidas Funada (de 1947) totalmente destruída, ambas vítimas da ociosidade 
somadas a especulação imobiliária. Fenômeno este que vem assolando e passando por cima do 
patrimônio, da história e da memória da sociedade. Palavras-chave: Patrimônio Industrial, 
Presidente Prudente, Bebidas Funada, SANBRA, Especulação imobiliária. 
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O PROJETO DE EDIFICAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL I - O CASO DA E.M. CEL. JOSÉ 
SOARES MARCONDES 

 
SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DJANINE DOLOVET MARTINS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUANA CARLA DE JESUS BERNARDINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

TATIANE RODRIGUES FREITAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       É bastante comum que projetos arquitetônicos e edificações sejam utilizados como 
propaganda de governos, ideologias, empresas. As edificações escolares também fazem parte 
dessa realidade. No Brasil, no início da República e em outros períodos, os edifícios das escolas 
têm sido utilizados como marketing do governo instituído. A partir disso, esta pesquisa buscou 
analisar um caso de edificação escolar de ensino fundamental I na cidade de Presidente Prudente, 
no interior do estado de São Paulo, focando nos aspectos estilísticos e projetuais da mesma, 
relacionando-os aos momento histórico de seu projeto. A metodologia seguida foi qualitativa, 
baseada em aprofundamento teórico e conceitual, além de levantamentos físicos e projetuais. 
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ORIGEM E TRANSFORMAÇÃO DOS NÚCLEO URBANOS DAS CIDADES DE MARTINÓPOLIS E INDIANA 
 

MARIANA GUIMARÃES MARCHEZI CHAVES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO - UNESP 

 
       O transporte ferroviário foi indutor do desenvolvimento do país e da urbanização de algumas 
cidades. Na região da Alta Sorocabana, a ferrovia deu origem aos núcleos urbanos, a partir das 
estações. Esta pesquisa estudou duas cidades, Martinópolis e Indiana, que apresentam 
características comuns em sua formação. O objetivo foi realizar a análise morfológica das cidades 
e investigar a origem dos núcleos urbanos. A metodologia constou no estudo do tecido urbano e 
seus elementos formadores, utilizando bibliografia e documentação disponível sobre as cidades e 
trabalho de campo. O traçado foi redesenhado em AutoCad, e assim as leituras foram feitas. O 
desenho urbano obedeceu ao tabuleiro de xadrez e se organizou a partir da estação. Observou-se 
que não havia preocupação estética e urbanística nos desenhos dos núcleos urbanos. As 
modificações mais significativas foram a ocupação da esplanada e a destruição de edifícios 
ferroviários, sendo o traçado o elemento que menos se modificou.  CNPq. 

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1525 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  

Arquitetura e Urbanismo    

 
 

ORIGEM E TRANSFORMAÇÃO DOS NÚCLEOS URBANOS DAS CIDADES DE PIQUEROBI E PRESIDENTE 
VENCESLAU 

 
NATHÁLIA SOUSA DE ARAÚJO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - 

UNESP 
 

       O transporte ferroviário, até o início do século XX, desempenhou papel importante como 
indutor do desenvolvimento econômico do país e do processo de urbanização das cidades por 
onde os trilhos passavam. Na região da Alta Sorocabana, a implantação da estrada de ferro deu 
origem aos núcleos urbanos, a partir das suas estações, e o traçado urbano em formato de 
tabuleiro de xadrez, um elemento morfológico comum entre elas, estes núcleos configuraram uma 
paisagem cultural significativa, registro de uma época. Partindo do estudo de duas destas cidades, 
Piquerobi e Presidente Venceslau, que apresentam características comuns em sua formação 
urbana, essa pesquisa buscou investigar a origem dos núcleos originais. E a partir da 
sistematização das informações obtidas e da observação das transformações ao longo do tempo 
registradas, buscou-se responder algumas questões: quais os princípios formais orientaram os 
seus traçados? Quais as semelhanças e diferenças entre o traçado e a configuração dos elementos 
morfológicos entre as duas cidades?  PIBIC/Reitorial Unesp. 
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PAISAGEM URBANA PARQUE DO POVO PRESIDENTE PRUDENTE 
 

SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
YEDA RUIZ MARIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

VITOR RUIZ MENEZES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       A paisagem urbana tem sido concebida durante muito tempo por modelos que não se 
conversam, fazendo com que um se sobressaia sobre o outro, deixando de lado a cidade segura, 
sustentável e viva que são fatores para a qualidade de vida na cidade, a dimensão humana e a 
inserção do planejamento urbano ambiental nos planos diretores das cidades. Esse projeto tem 
como objetivo analisar as atuais condições do Parque do Povo de Presidente Prudente, no Estado 
de São Paulo, afim de apresentar uma nova proposta, mantendo o equilíbrio entre cidade, pessoas 
e natureza. A metodologia a ser seguida está baseada na investigação bibliográfica, levantamentos 
métricos, fotográficos e mapeamentos. 
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PRESERVAÇÃO E INTERVENÇÃO ARQUITETÔNICA NO ATUAL EDIFÍCIO DA MECÂNICA GERBASI: 
MUSEU MEMORIAL DA ANTIGA INDÚSTRIA BEBIDAS FUNADA 

 
DAYANE TIEME YAMADA CARRENHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUCAS AUGUSTO BLAIA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FABRÍCIA MORAES FERNANDES BORGES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O presente artigo frisa a importância da discussão do processo de restauração e preservação 
do edifício considerado como um bem memoriável, e importante para a sociedade, apresentando 
uma proposta projetual de revitalização no atual edifício da Mecânica Gerbasi, localizada no 
município de Presidente Prudente/SP, que em sua composição abriga elementos arquitetônicos 
importantes que representam o contexto no qual foi construída, na década de 1940 e é 
expectadora das transformações e crescimento da cidade. Deste modo, este artigo trata do 
patrimônio industrial como bem cultural e social, baseado em teorias de proteção deste, 
alinhando tal edificação representativa para cidade, com a história da Indústria de Bebidas 
Funada, fundada em Presidente Prudente, também na década de 1940 e que representa uma 
parcela não só para os costumes locais dos cidadãos prudentinos, como também é atrelada a 
memória afetiva e simbólica para a cidade. 
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PROJETO ARQUITETÔNICO DE UM EDIFÍCIO ESCOLAR COM ÊNFASE NA ARQUITETURA SENSORIAL - 
EM PRESIDENTE PRUDENTE - SP. 

 
DAYANE TIEME YAMADA CARRENHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DJANINE DOLOVET MARTINS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       O presente trabalho sintetiza estudos e abordagens contundentes a projeção de uma 
edificação escolar, que acompanhe os preceitos relativos ao contexto da sociedade atual. Onde os 
espaços escolares apresentam potencialidades integradoras entre a comunidade, onde a escola 
evoca sentimentos de identidade e pertencimento, na qual está inserida. A escola a ser projetada 
deve acompanhar os movimentos sociais da atualidade, onde evoca-se a questão da inclusão 
social de crianças especiais no ensino regular, discutindo vertentes que vão além das normas 
vigentes de acessibilidade. Todos os estudos levantados serão, interpretados pela arquitetura 
através de ambientes condizentes a pedagogia, e que seja capaz de despertar todos os sentidos 
coagnitivos, ou seja, uma arquitetura sensorial. 
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REABILITAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE ÁLVARES MACHADO 
 

MARIANE GARCIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       A presente dissertação aborda temas relacionados a história das linhas férreas no Brasil, 
estreitando ao estado de São Paulo e mais precisamente na região do oeste paulista, bem como a 
importância das linhas férreas na configuração urbana e social das cidades do interior de São 
Paulo. A monografia aponta também a história do surgimento do município de Álvares Machado 
graças à chegada da estrada de ferro Alta Sorocabana, enfatiza e destaca a preservação de 
patrimônios culturais a fim de resgatar a história e preservar a memoria social coletiva, além de 
relatar a influência e a necessidade de cultura e de espaços culturais nas sociedades 
contemporâneas. O propósito do presente estudo é articular edificações de natureza histórica 
com processos de restauração e reutilização, dando subsídios para o desenvolvimento de um 
projeto de arquitetura e urbanismo composto por um centro cultural e um espaço de área verde 
destinados ao público, onde haja vivência e trocas de experiências entre diferentes categorias de 
usuários. 
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REQUALIFICAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE SANTO ANASTÁCIO-SP E SEU ESPAÇO FÉRREO. 
 

GABRIELE RÓS DA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       A cidade de Santo Anastácio está localizada no interior do estado de São Paulo, na região do 
Oeste Paulista. A mesma desenvolveu-se em virtude da implantação da linha férrea e das infinitas 
possibilidades que a Estação Ferroviária proporcionou há décadas atrás. O objetivo desta pesquisa 
foi buscar a valorização da memória do município, trazendo uma nova visão do antigo, além de 
entender que o patrimônio é essencial não só para manter a história em vida e as memórias em 
estado físico, mas para construir um futuro que queira entender suas identidades e respeita-las. A 
metodologia constou de levantamentos em campo, pesquisas bibliográficas e análises 
documentais. Os resultados foram alcançados e estudados para uma futura intervenção em 
preexistência. Concluí que a memória de um povo é seu maior bem e que este estudo visa o 
reconhecimento da identidade da cidade de Santo Anastácio. 
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RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - ESTAÇÕES PARA COLETA SELETIVA 
 

PATRICIA DE FACCIO RISSI - UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI - UAM 
GUILHERME MENDEZ FREIRE DOS SANTOS - FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DE 

SANTOS 
 

       Este artigo visa à necessidade de atitudes empreendedoras na cidade de Presidente Epitácio, 
com um apelo principal na responsabilidade socioambiental dos munícipes. Observou-se um 
grande bloqueio na colaboração da coleta seletiva local, todos os motivos desse bloqueio foram 
seccionados e o resultado final que melhor atendeu as necessidades do município serão estações 
de coletas distribuídas estrategicamente nas principais áreas residenciais e comerciais da cidade. 
Uma atitude empreendedora, por sua vez, quando bem planejada, pode gerar uma economia 
anual enorme nos gastos de uma prefeitura, que consequentemente, passa a priorizar 
investimentos que anteriormente faltavam recursos, melhorias que interferem principalmente na 
vida dos próprios moradores. Este artigo comprova que apenas 38% do gasto anual com o setor de 
coleta seletiva de Presidente Epitácio são necessários para melhorar a situação dos coletores e 
deliberar as reclamações dos habitantes da cidade. 
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SANTIAGO CALATRAVA: CONCILIAÇÃO HARMÔNICA ENTRE ARQUITETURA E ENGENHARIA 
 

KORINA APARECIDA TEIXEIRA FERREIRA DA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 
UNOESTE 

MARIANA DEMATTEI DE MELO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LEILA BARCHI DOMINGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JULIANA OLIVEIRA GANZELA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JAYNE LOPES MOURA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

IVOR REGATIERI VALETA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LEANDRO CÉSAR MENDES DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O presente artigo constitui uma pesquisa qualitativa, do tipo revisão bibliográfica que analisa 
vida e obra de Santiago Pevsner Calatrava Valls, sendo de principal análise a obra Hemisferic na 
Cidade das Artes e Ciências em Valência, relacionando características relevantes do arquiteto e de 
seu período arquitetônico. Calatrava revela em suas obras a busca por uma arquitetura livre e 
complexa, que desperta o olhar do transeunte, que explora a escala de um edifício sublime e de 
alto desenvolvimento tecnológico. Em meio a diversas críticas, Calatrava mostra sua capacidade 
de surpreender através da conciliação da engenharia com a arquitetura, explorando em suas obras 
uma forma plástica com tendência orgânica, fazendo delas grandes expoentes da arquitetura 
contemporânea. 
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SOCIALIZAÇÃO NO ESPAÇO SAGRADO EM PRESIDENTE PRUDENTE-SP 
 

ANDRESSA ALMEIDA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FABRÍCIA MORAES FERNANDES BORGES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O presente trabalho consiste em analisar a relevância social e religiosa de um espaço sagrado 
e seu processo evolutivo entendendo a relação dos ambientes sacros com o homem onde na 
atualidade o papel da igreja católica se volta para propósitos mais sociais, analisando assim a 
importância da socialização religiosa presente nesse local. A dissertação aponta ainda, a 
significância da paróquia Nossa Senhora do Carmo - Vila Maristela na cidade de Presidente 
Prudente para a região, destacando a história, desenvolvimento, e espaços da paróquia 
contribuindo juntamente com a memória e identidade não apenas aos participantes como 
também a toda população da cidade e região. 
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TIPOLOGIA ARQUITETÔNICA DE EDIFÍCIO ESCOLAR EM PRESIDENTE PRUDENTE/SP: TRANSIÇÃO DA 
EDUCAÇÃO SEPARADA PARA A MISTA 

 
KORINA APARECIDA TEIXEIRA FERREIRA DA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 

UNOESTE 
DAYANE TIEME YAMADA CARRENHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JAQUELINE NAOMI HAGA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCAS LOVEIRA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Muitos são os estudiosos que defendem a importância e a influência que a arquitetura tem na 
vida e comportamento das pessoas e tal fenômeno se intensifica no campo educacional, devido ao 
tempo em que alunos, professores e funcionários passam na escola. Com a finalidade de estudar 
tal fenômeno, estudou-se a Escola João Franco Godoy, localizada na cidade de Presidente 
Prudente - SP, entre as décadas de 1950 e 1970, período entre a construção da antiga edificação 
de madeira e a nova e moderna escola, com características da arquitetura brutalista. A presente 
pesquisa tem como finalidade a análise da arquitetura escolar e a relação que a mesma tem com a 
abordagem de ensino adotada levando em consideração os cenários sociais, culturais e políticos 
da referida época para o campo educacional. Cujo direcionamento metodológico é o qualitativo. 
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TOMBAMENTO PARTICIPATIVO EM MARTINÓPOLIS - SP 
 

LUCAS LOVEIRA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FABRÍCIA MORAES FERNANDES BORGES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O presente trabalho tem como função discorrer sobre as políticas públicas à cerca da 
preservação do patrimônio histórico juntamente com a sociedade local, sendo o objeto deste 
estudo a cidade de Martinópolis, SP. Desta forma, o objetivo geral desta pesquisa é compreender 
qual o entendimento e relevância dada pela população de Martinópolis sobre patrimônio 
arquitetônico, ou seja, sobre a importância de preservação de edificação na respectiva cidade, seja 
por motivos históricos, de memória ou estilísticos. A metodologia aplicada foi primeiramente um 
estudo bibliográfico sobre as noções de patrimônio histórico e formação da cidade de 
Martinópolis - SP, e posteriormente foi realizada uma pesquisa online com os habitantes da 
cidade. Como resultado, conclui-se que a edificação que os moradores da cidade consideram mais 
relevante para um futuro tombamento por ter função histórica e de preservação da memória da 
cidade é o Casarão dos Martins, edificação que pertenceu ao fundador do município. 

 


