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ESPAÇO CÊNICO SANBRA EM PRESIDENTE PRUDENTE - SP. APROPRIAÇÃO DA PREEXISTÊNCIA DA 
INDÚSTRIA ALGODOEIRA.  

 
LUIZ ALVES DOS SANTOS NETO  

 
Um projeto de interferência sobre um conjunto arquitetônico histórico deve propor um novo uso, criar 
ou ampliar a consciência cidadã do usuário sobre o valor da preservação do bem como parte de seu 
patrimônio cultural. Conhecer os fatos ligados à implantação do complexo industrial da Sanbra no 
município de Presidente Prudente - SP, sua estrutura de funcionamento, sua importância para o 
desenvolvimento de nossa cidade e região no contexto do desenvolvimento da indústria nacional, 
conhecer esse passado amplia a compreensão do presente e reforça sentimentos de valorização e 
pertencimento, o que justifica a relevância do projeto do ponto de vista acadêmico e social. Esse estudo 
teve como alvo demonstrar a importância, para a cultura de Presidente Prudente e região, da 
preservação das antigas instalações da Sociedade Algodoeira do Nordeste (Sanbra). Intervenção não só 
com vista ao arquitetônico em si, mas também a preservação da ambiência natural e valorização da 
cidadania. A adoção do método dedutivo norteou de início o projeto em questão, uma base de dados foi 
realizada por meio de pesquisa bibliográfica, entrevistas, levantamentos topográficos, análise da 
configuração espacial perante o contexto e observações in loco. Preexistência, história, necessidades 
socioculturais, entorno, sustentabilidade, foram as variáveis. A adequação do anteprojeto ao espaço 
corrobora com aos objetivos traçados inicialmente. Os levantamentos das condicionantes cujo intuito é 
intervir na preexistência da SANBRA almejam promover o resgate histórico do local, sua readequação 
em prol do fomento à cultura e ao lazer. Ao aliarmos ao anteprojeto construtivo uma proposta 
urbanística, significa que não estamos apenas restaurando e salvaguardando a preexistência; estamos 
permeabilizando o espaço edificado para o entorno, estamos induzindo os indivíduos ao sentimento de 
pertencimento e à apropriação do espaço. Esse entendimento é importante para o sucesso de políticas 
inclusivas. A aliança do restauro com o projeto de cunho cultural e urbanístico permitiu que 
avançássemos além da proposta projetual inicial; embrenharmo-nos para além da cultura e do lazer em 
si, permitiu que fizéssemos uma reflexão sobre a importância de um detalhe: fazemos parte de um 
todo. A regra:adequação do enfoque arquitetônico à natureza. Entender como o processo de 
degradação do meio ambiente vem ocorrendo e,a compreensão das responsabilidades individuais e 
coletivas pelas intervenções realizadas neste; suas vantagens e revezes devem ser ponderados e 
analisados sob rigoroso crivo crítico, sob a óptica das consequências acarretadas às gerações futuras. O 
processo de preservação de um patrimônio histórico será considerado um sucesso se o novo sistema de 
uso implantado for retroalimentado pelos cidadãos, pois significa que está sendo criada uma nova 
consciência. Este é um dos caminhos que promovem a preservação urbanística e ambiental, em que o 
urbano se encontra entremeado pela natureza do seu entorno.         
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REPRESENTAÇÃO DA IMAGEM DO BAIRRO VILA GARCÊS DE INDIANA/SP - UM ESTUDO SOB A ÓTICA DE 
KEVIN LYNCH  

 
DANIELE REGINA BOSISIO DA SILVA  

YEDA RUIZ MARIA  
 

Segundo Lynch (1960) a imagem da cidade é estruturada através de limites, bairros e pontos de 
referências. Afirma ainda que os bairros são lugares na cidade que podem ser reconhecidos por suas 
características, facilitando o senso de localização do observador, e se diferenciam por questões físicas e 
sociais: desenho urbano, topografia, tipologias construtivas, uso e ocupação do solo predominante, 
estado de conservação das edificações e classe social predominante (LYNCH, 1960). Este trabalho trata 
de um estudo de caso sobre a identidade urbana atual do Bairro Vila Garcês do Município de Indiana- 
SP, localizado as margens da Cidade e com alta densidade de vazios urbanos, o que comprova estar em 
processo de desenvolvimento. O presente trabalho tem como objetivo comprovar que a identidade 
urbana atual do Bairro é bastante relevante para sua comunidade. Para tanto a metodologia será 
embasada em análises da atual realidade geográfica, física e social do Bairro, sendo fundamental 
levantamentos históricos para compreensão da formação das cidades, da delimitação do Bairro segundo 
estrutura legal e da relevância do Bairro para a cidade de Indiana - SP. Para compreensão física e social 
se faz necessário levantar e analisar as edificações de implantação original do Bairro. E por fim, em 
busca de entender qual a identidade urbana do Bairro Vila Garcês para o Município de Indiana - SP, será 
aplicada a metodológica de Kevin Lynch (1960), acima citada.  Ao caminhar pela Cidade de Indiana - SP 
entende-se que sua estruturação urbana se caracteriza na forma ortogonal. No Bairro Vila Garcês se 
concentra o maior número de edificações antigas, criando assim uma área de identidade singular, os 
limites administrativos contam com 37 quarteirões, há edificações históricas (como as fazendas dos 
primeiros moradores) e a linha férrea, que foi o principal meio de transporte na década de 60. Sendo 
assim o Bairro conta com potencial para lugar de referência urbana como um ponto nodal e/ou marco 
histórico. Há ainda os pontos de referências usados pela própria comunidade, sendo o cemitério, 
mercado, ponto de ônibus e a escola. Todos dos anos 90. Conclui-se que o Bairro é de relevância para 
cidade de Indiana - SP, com alto potencial para se desenvolver, contribuindo para a comunidade local. 
Enfatiza-se o fato de ser de extrema necessidade a criação de políticas públicas sociais e culturais, a fim 
de envolver essa população e induzir a participação ativa e sentimento de pertencimento que podem 
ser obtidos através da construção do espaço urbano com base na metodologia do kevin 
lynch.    Universidade do Oeste Paulista     
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CENTENÁRIO DE PRESIDENTE PRUDENTE: OS MONUMENTOS E MARCOS HISTÓRICOS DA CIDADE  
 

BRUNA BESSA ROCHA  
MARCELA DO CARMO VIEIRA  

ANDRESSA MENEZES ZAMBRANO  
GUILHERME CARDOSO ROCHA  

MARYANA VIANNA BATISTA  
 

A cidade de Presidente Prudente completa cem anos no mês de setembro deste ano de 2017. Este 
projeto examina os marcos existentes na cidade, que podem ser em diversas escalas, como torres, 
domos, esculturas, obeliscos, objetos pontuais que são referencias externos, geralmente utilizados 
como indicadores de identidade, podendo apresentar um valor histórico na memória dos usuários. Eles 
podem ser notados e alcançados de várias maneiras, sendo visto a partir de alguns lugares, ou somente 
estabelecendo uma relação local com outros elementos urbanos na cidade. Fazer um levantamento de 
todos os monumentos existentes na cidade, como os de identidade histórica, simbólicos, e 
representantes de entidades e instituições, e suas relações com a memória e a identidade da cidade de 
Presidente Prudente. Inicialmente os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo irão à campo para o 
levantamento dos monumentos, começando pelas principais avenidas que fazem parte do quadrilátero 
central da cidade, com uma ficha técnica já elaborada com os pontos a serem observados, preenchidos 
e devidamente explicativos e uso de máquinas fotográficas. Analisadas as avenidas, os alunos serão 
redistribuídos para outras áreas da cidade, onde irão dar continuidade aos levantamentos de outros 
marcos que ainda serão mapeados ao longo do projeto. Após todos os marcos serem levantados, será 
elaborado um "catálogo'' com essas análises, juntamente com uma revisão bibliográfica, para 
fundamentar o trabalho desenvolvido.            
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O SANTUÁRIO VOTIVO DE VERA CRUZ/SP - UM CASO DE ARQUITETURA RELIGIOSA NO NOROESTE 
PAULISTA  

 
EDERSON JUNIOR SILVA  

 
Criada em 31 de dezembro de 1934 e, posteriormente elevada à categoria de santuário votivo, a 
Paróquia do Sagrado Coração de Jesus caracterizou-se pela grandiosidade na forma e beleza no 
Noroeste Paulista, atraindo romarias e destacando-se dos demais templos pertencentes à Diocese de 
Marília-SP. Idealizada pelo padre espanhol Florentino Santamaria, religioso que também fomentou o 
desenvolvimento da pequena cidade, através do incentivo da implantação de equipamentos públicos 
necessários para o desenvolvimento desta e com projeto assinado pelo arquiteto Benedito Calixto de 
Jesus Neto no estilo romano barroco e afrescos de João Calixto, o templo surgiu no período de expansão 
cafeeira, incentivada pelas ferrovias que chegavam ao sertão paulista num intenso processo de 
interiorização, promovendo a criação de núcleos urbanos, articulando territórios e cidades e 
favorecendo um intenso processo de urbanização no interior até então, pouco explorado.Do ponto de 
vista da arquitetura e dos elementos religiosos constitutivos, percebe-se um cuidado na produção e 
manutenção dos afrescos e da estrutura do templo sob a organização e direção do então pároco 
idealizador, cuja produção foi além da estrutura religiosa, partindo, também, para o campo econômico, 
necessários para a constituição do desenvolvimento local, sendo também, o pároco mais longevo à 
frente do Santuário. Compreender e analisar os elementos constitutivos da arquitetura do Santuário 
Sagrado Coração de Jesus, no município paulista de Vera Cruz-SP, bem como estabelecer conexões 
acerca da sua construção nos arredores da Diocese de Marília e a influência política e econômica do 
Monsenhor Florentino Santamaria no contexto da preservação da memória do daquele município, 
associando o papel da Igreja na construção do templo e a força política regional exercida pelo religioso, 
valorizando os elementos arquitetônicos presentes, bem como o processo de tombamento junto aos 
órgãos estaduais no que tange à preservação arquitetônica e artística do templo votivo, valorizando e 
incentivando a formação da memória local do município. Realização de uma análise documental acerca 
da história da constituição do Templo votivo, bem como o levantamento histórico das imagens e demais 
materiais necessários para a construção da memória do templo e a sua inserção na comunidade local, 
através da realização de visitas periódicas junto ao templo, a fim de promover e incentivar a memória 
local.       O presente projeto está vinculado à Pró Reitoria de Pesquisa da UNESP, através do edital 
15/2016 - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESP - SEM BOLSA (ICSB/ PROPe/UNESP)     
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RESIDENCIAL VERDE EM PRESIDENTE PRUDENTE - INFRAESTRUTURA BASEADA EM SISTEMAS 
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DJANINE DOLOVET MARTINS  

BRAIAN ALEXANDRE DE ARAÚJO  
JULIANA BARRETO DA SILVA  

YEDA RUIZ MARIA  
 

A busca por uma arquitetura mais adequada com o atual panorama de degradação ambiental, em 
consenso com princípios de equilibro da natureza e equilíbrio social, incentivou os profissionais a 
desenvolver a chamada bio-arquitetura ou eco arquitetura. Em síntese essas práticas procuram 
reutilizar e/ou reciclar resíduos, empregar materiais biodegradáveis, priorizar o uso de técnicas 
construtivas sustentáveis e tentam dar preferência a mão-de-obra e produtos locais, como forma de 
incentivar a economia da região e minimizar os impactos ambientais advindos do transporte de 
insumos. A utilização do resíduo na arquitetura lhe confere possibilidades de ser elemento valioso e 
artístico, tendo em vista que a arquitetura e o material juntos podem render formas não só úteis, mas 
também criativas e originais. Quando se fala em reaproveitar ou reciclar materiais para uso em uma 
construção, seja ele proveniente dela mesma ou não, temos a oportunidade da economia para o 
construtor e um ganho ambiental. A Construção Sustentável ou a Reutilização de Materiais Sólidos é um 
conceito moderno da Construção Civil que pode ser aplicado ao projeto de qualquer tipo de estrutura 
indo desde pequenas casas populares até a construção de grandes prédios tais como fábricas ou 
hospitais. Neste tipo de construção os engenheiros civis e arquitetos procuram usar tecnologias 
ecológicas nas obras para preservar o meio ambiente, poupar capital e os recursos naturais. Em torno 
de 80% da energia utilizada na produção de um edifício é consumida durante a produção de seus 
materiais e no transporte destes até a obra (Construction, 1996 apud John, 2001). A elaboração de um 
modelo de residencial verde com a infraestrutura baseada em conceitos de sustentabilidade e materiais 
reciclados deu-se devido à alta demanda de resíduos que a construção civil produz. Podendo assim, 
estudarmos uma forma de minimizarmos este impacto no meio ambiente, não gerando resíduos sólidos 
ou reduzindo sua demanda ao máximo possível, servindo de modelo base para futuras construções a 
serem realizadas por arquitetos ou engenheiros que queiram agredir menos o meio ambiente. O 
objetivo geral do presente projeto de pesquisa é o de realizar uma proposta para elaboração de um 
Residencial Verde em Presidente Prudente em um loteamento existente, onde iremos elaborar um 
protótipo com construtivo com materiais construtivos que serão reutilizados em ate 90%, recicláveis e 
sustentáveis em outras construções ou na reforma da mesma. Desde a concepção da construção das 
casas, pavimentação de ruas e calçadas. A metodologia se dará de forma indutiva, visto que o presente 
trabalho ainda não possui modelos de analises comparativas para tal, faremos uma pesquisa qualitativa 
sobre o tema com exemplos fragmentados de aplicações tais como: pavimentações de ruas com usos de 
pneus reciclados, calçadas construídas com concreto reciclado, exemplos de casas construtivas nos 
moldes sustentáveis, programas de coleta seletiva, reuso de água, etc.             
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A IMPORTÂNCIA DA HUMANIZAÇÃO EM EDIFÍCIOS DA ÁREA DA SAÚDE  
 

GABRIEL MORAES ZATTONI  
LUANA CARLA DE JESUS BERNARDINO  

MARIA EUNICE CARVALHO TOSELLO  
 

Trata-se de um relato de experiência, elaborado referente a trabalho de conclusão de curso do curso de 
Arquitetura e Urbanismo (Unoeste). Justifica-se pela necessidade de edifícios da área da saúde em 
adequar seus ambientes conforme a necessidade do usuário, utilizando a humanização como 
princípio. Com o objetivo de realizar embasamentos teóricos e comprovar a eficiência da humanização 
em edifícios da área da saúde, a fim de, estimular o processo de tratamento e cura.    A humanização 
aliada ao tratamento de pacientes em edifícios da área da saúde favorece tanto o ambiente quanto aos 
usuários do mesmo. Promove o processo de cura e tratamento do paciente, influenciando uma rápida 
recuperação. Atualmente, esse método vem sendo muito utilizado, pois demonstra uma influência 
positiva à recuperação e tratamento do paciente.     Inicialmente é necessário o entendimento sobre 
humanização e seu processo de inclusão neste meio. Conforme pesquisas, foram constatadas que 
existem diversos elementos a serem incorporados à projetos, como: conforto visual, conforto acústico, 
conforto térmico, iluminação, ventilação, cores, materiais e conforto Higrotérmico. Assim, para atender 
a estes requisitos foram incorporado diversos objetivos a serem valorizados nos próprios projetos de 
hospitais, clínicas e outros edifícios responsáveis para tratamento de saúde, como: flexibilidade, 
adequação ao clima e especificações locais aos seus sistemas construtivos, associando a humanização 
em seus espaços, para que tenha impacto positivo na redução de tempo de permanência do paciente na 
instituição e na qualidade do tratamento, a fim de, concluir o objetivo final da humanização, trazer o 
conforto físico e espiritual ao paciente ou usuário, influenciando diretamente no processo de cura do 
mesmo e ao bem-estar. Os edifícios hospitalares, atualmente estão aderindo cada vez mais ao uso de 
processos de conforto para seus usuários. Transformam os ambientes e os deixa mais agradáveis e 
convidativos. Em sua maioria o conforto visual e térmico tem grande, são inseridos jardins como forma 
de humanizar os ambientes externos, o que influencia o contato visual com ambientes dominados de 
folhagem, flores e na maioria das vezes, por água, promovendo a redução de estresse. Outro 
mecanismo visual é a utilização de cores, profundidade e materiais texturizados, como: areia, grama e 
pedras, influenciam e estimulam sensações aos usuários.     
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ANÁLISE URBANA DAS MICRORREGIÕES 12, 17 E 18 DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
 

FRANCIELLY FÉLIX DE FREITAS  
LUANA CARLA DE JESUS BERNARDINO  

YEDA RUIZ MARIA  
 

Trata-se de um relato de experiência que foi elaborado referente ao estágio em Planejamento urbano 
do curso de Arquitetura e Urbanismo (Unoeste), acompanhado por um docente da universidade.  O 
objetivo principal da pesquisa, identificar e realizar mapeamentos das áreas agrícolas inseridas dentro 
da malha urbana em Presidente Prudente/SP, desenvolvendo análises baseadas nos dados disponíveis e 
adquiridas através de pesquisas. Para tal análise foram escolhidas as microrregiões 12, 17 e 18 de 
Presidente Prudente, para constatar a existência de terrenos de interesse agrícola inseridos na área 
urbana.     Conforme as análises desenvolvidas, pode-se visualizar diversas problemáticas urbanas 
ocasionadas devido à época ao qual foram implantadas as microrregiões, à segregação auto-imposta aos 
moradores dessas áreas, carência evidente de equipamentos urbanos coletivos, poucas áreas de lazer 
público nas proximidades e a insuficiência de manutenção da infraestrutura urbana local; logo, tais 
microrregiões ora inseridas no centro da cidade ora próximo ao limite municipal, partilham de diversas 
problemáticas que foram notadas conforme o avanço urbano.     Nessas microrregiões encontram-se 
diversos bairros de classe média e baixa, como: Vila Maristela, Vila Boa Vista, Vila Dubus, Vila do Estádio, 
Vila Machadinho, Vila São Pedro, Jardim Aviação e Bairro do Bosque, Jardim Itatiaia, Vila Delger, Vila 
Líder, Vila Brasil, Vila Flores, Vila Paulo Roberto, Jardim Brasília, Jardim Planaltina, Jardim São Pedro, 
Jardim Novo Planalto, Jardim Santa Marta, Jardim São Domingos, Jardim Planalto, Vila Aurélio, Vila 
Rotária Arch C. Klumph, Vila Ramos de Freitas, Jardim Cambuci, Jardim Paraiso, Jardim Nova Planaltina, 
Jardim Santa Mônica, Jardim Santana, Conj. do jardim Cambuci e Conj. Hab. Parque José Rotta. A 
princípio foi necessário desenvolver análises relacionando a data de implantação dos bairros das 
microrregiões e associar com o atual desenvolvimento de tais bairros. Foi analisado, além do histórico 
dos bairros, a dimensão dos lotes, zoneamento, cada lote com intuito agrícola, quantidade de 
equipamentos urbanos e infraestrutura urbana. Conforme cada análise, pode-se notar a intenção 
urbana da implantação de cada bairro inserido nas microrregiões, em geral, com interesse de 
estabelecer residências próprio ao ponto de maior relevância comercial da época, a linha férrea de 
Presidente Prudente/SP, que influenciou o desenvolvimento principal da cidade, trazendo não só 
investidores como uma nova população trabalhadora que tinha a necessidade de estabelecer moradia 
por perto desta região. Assim, com a carência de novos bairros, foram implantados com grande rapidez, 
tendo uma ausência de programar a nova demanda de residências, comércios e equipamentos urbanos 
coletivos. Pode-se, constatar que tais bairros instalados no passado, possuem uma quantidade inferior 
de equipamentos, comparado a novos bairros implantados conforme a regulamentação de 
porcentagem de distribuição de áreas urbanas.    
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INFRAESTRUTURA URBANA NO/DO PARQUE DO POVO DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP  
 

GIOVANA ZANDONATO TEIXEIRA  
LETÍCIA SOUZA GODOY  

TAMIRES DE MESQUITA LUIZ  
YEDA RUIZ MARIA  

 
Para o entendimento da configuração atual de Presidente Prudente-SP, é preciso considerar o processo 
de sua formação, pois o espaço urbano é o resultado de diferentes ações que se justapõem ao longo do 
tempo (MELAZZO, 1993).A produção desse espaço urbano, ao longo das últimas décadas, reflete a lógica 
geral de produção das cidades. De acordo com Sposito (1983), houve uma paralisação nesse 
crescimento, tendo destaque, na década de 1960 a implantação do Jardim Bongiovani em 1962, de 
propriedade da Família Bongiovani e possuía, desde o início, preços mais altos em relação ao mercado 
de terras, mesmo desprovido de asfalto, esgoto, com acesso dificultado pela presença do Córrego do 
Veado, distante do centro e dos serviços públicos, resultando em uma baixa demanda por terrenos 
nesse loteamento (BELTRÃO SPOSITO, 1983). Com as melhorias instaladas nessa área, a partir do final 
da década de 1960, há um crescimento da demanda por terrenos. Com a canalização do Córrego do 
Veado (1973-1974) e implantação do Parque do Povo. Entretanto, a infraestrutura atual do parque do 
povo e em seu entorno imediato tem deixado a desejar, ocasionando zonas de perigo e de insegurança 
para seus usuários. O presente trabalho tem como objetivo analisar a infraestrutura urbana atual do 
Parque do Povo e seu entorno imediato.    É perceptivel que a forte especulação imobiliária com relação 
a existência do parque do povo em Presidente Prudente-SP induz para que seu entorno imediato seja de 
melhor qualidade com relação a infra estrutura, entretanto a falta de planejamento urbano ocasionou 
em um espaço publico de lazer com zonas de perigo e iluminação insuficiente, oque tem acarretado em 
insegurança urbana.     No entorno imediato do Parque do Povo, percebe-se uma infraestrutura 
adequada para o local, com acessibilidade - rampas, piso tátil e com poucos obstáculos, tendo 
espaçamento adequado para passagem - e iluminação adequada - postes bem posicionados, com porte 
e alinhamento de todos os elementos verticais determinados pelas árvores - devido à valorização do 
local, não só por conta do próprio parque, mas também pelos comércios e especulação imobiliária que 
procede destes e mais fatores.Os terrenos baldios sem os cuidados adequados resultam em sensação de 
insegurança, além de trazer o aspecto de abandono e falta de salubridade por ser alvo de entulhos e 
acúmulo de lixo    
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IESMIN YAMADA UBIDA  
ANDREZA BENVINDO SOARES  

KORINA APARECIDA TEIXEIRA FERREIRA DA COSTA  
 

Embasado nas informações aprendidas em aula sobre Arquitetura Contemporânea mestrado pela 
Professora Korina Aparecida Teixeira, voltada para o Desconstrutivismo, uma linha de produção 
arquitetônica pós-moderna que começou no fim dos anos 80. Ela é caracterizada pela fragmentação, 
pelo processo de desenho não linear, uma manipulação das ideias da superfície das estruturas ou da 
aparência, pelas formas não-retilíneas que servem para distorcer e deslocar alguns dos princípios 
elementares da arquitetura, como a estrutura e o envoltório (paredes, piso, cobertura e aberturas) do 
edifício. A aparência visual final dos edifícios da escola desconstrutivista caracteriza-se por um caos 
controlado e por uma estimulante imprevisibilidade.   Os estudos sobre o Desconstrutivismo se 
basearam sobre o filme biográfico de Frank Gehry, Esboços de Frank Gehry, com direção de Sydney 
Pollack. Gehry foi um dos principais nomes do desconstrutivismo, e em seu filme mostra as dificuldades 
de se começar uma obra neste estilo e os preconceitos enfrentados, a rejeição do desconhecido. A 
partir deste filme, tomou-se conhecimento sobre os primeiros pensamentos para a confecção da 
maquete proposta durante a aula de Arquitetura Contemporânea.     Conclui-se que, mesmo com o 
conteúdo teórico e as referências como base, é de grande dificuldade a confecção de uma obra e 
conceitua-la no Desconstrutivismo. O rompimento com 'as normas' e o que consideramos correto é de 
extrema dificuldade, já que esses conceitos estão enraizados.       A maquete com a desenvoltura 
desconstrutivista foi de grande dificuldade. Este estilo requer uma quebra de padrões, questionamento 
sobre o que se é imposto e dominador na sociedade atual. Romper com essas questões e desenvolver 
algo totalmente novo requereu apagar todas as informações consideradas certas e normais, para 
desenvolver algo que se considerou feio e estranho, algo diferente. O tema da maquete desse grupo foi 
a Liberdade. Não é algo físico, mas sim uma sensação, uma emoção. E para isso, remeteu-se a símbolos 
que lembrassem esse tema, como a gaiola aberta e o pássaro em voo.     
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A ATUAÇÃO DAS UNIVERSIDADES NAS TRANSFORMAÇÕES URBANAS. O CASO DA UNIVERSIDADE DO 
OESTE PAULISTA, UNOESTE.  

 
RAFAELLA RÚBIA DO PRADO BARBOSA  

KORINA APARECIDA TEIXEIRA FERREIRA DA COSTA  
 

       O presente artigo apresenta um breve levantamento histórico do ensino superior no Brasil e 
também um estudo sobre o surgimento da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), evidenciando as 
consequências deste acontecimento na cidade de Presidente Prudente e região. Como metodologia foi 
adotado levantamentos bibliográficos, através de documentos fornecidos pela própria Universidade. 
Sendo assim, através destas análises sobre a temática referida e tomando como estudo de caso a 
Unoeste, o objetivo principal deste trabalho foi compreender as transformações que o surgimento de 
uma instituição de ensino superior gera na cidade em que é implantada e também nas escalas regional, 
estadual e até mesmo nacional, já que existem alunos oriundos de locais bastante distantes. 
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A HUMANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS NA REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO  
 

FLÁVIA FUSHIMI  
 

       O presente trabalho tem por objetivo realizar um breve estudo sobre a questão da humanização dos 
espaços nos projetos da Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação, idealizados pelo arquiteto João 
Filgueiras Lima (Lelé).Com base nos estudos relacionados à humanização dos espaços assim como da 
importância da figura do arquiteto perante a elaboração de ambientes hospitalares foi possível realizar 
uma análise das unidades do SARAH a partir de diversos elementos e atributos utilizados por Lelé com o 
intuito de influenciar positivamente no processo de cura e na melhora dos pacientes, promover o bem 
estar e tranquilidade dos mesmos, além de afastar da padronização e instituicionalização predominante 
nesta área. Dessa forma, por intermédio da arquitetura humanizada em seus projetos, o arquiteto cria 
um novo conceito de hospitais ao longo de sua produção arquitetônica, adequando os projetos da rede 
às necessidades tecnológicas e ambientais e proporcionando espaços acolhedores, saudáveis e alegres. 
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A INFLUÊNCIA DA FERROVIA E O CONTEXTO DÉCO  
 

LETÍCIA PEREZ GUEDES  
FABRÍCIA BORGES  

 
       A presente pesquisa possui o intuito de demonstrar a importância das ferrovias para o surgimento 
de diferentes cidades do estado de São Paulo, demonstrando ainda, sua influência no contexto déco 
brasileiro. A metodologia para este trabalho embasou-se em levantamentos bibliográficos afim de 
demonstrar o advento do estilo art déco no Brasil, uma tendência extremamente difundida na década 
de 30 e 40 a qual se expressou em diversos âmbitos, como edificações, móveis, objetos, esculturas, 
pinturas, dentre outros. Em relação a arquitetura, o visual déco apresentou-se em inúmeras 
construções, no início expressando-se em projetos que procuravam explanar um mundo moderno, 
contudo, suas características fizeram-se presentes principalmente em edificações fabris.  
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ABRIGO TEMPORÁRIO DESTINADO A MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA DE PRESIDENTE PRUDENTE - 
SP  

 
MAYARA PISSUTTI ALBANO VIEIRA  

JACQUELINE MAGALHÃES SAAB  
 

       Não há consenso relativo ao surgimento de população em situação de rua no Brasil, apenas alguns 
apontamentos nesse sentido, contudo, após a Constituição de 1988, as políticas sociais ganharam maior 
visibilidade e foram criadas leis e decretos que auxiliam até hoje as pessoas que se encontram na 
referida situação. Em 2010, instituiu-se o Centro de Referência Especializado para População em 
Situação de Rua - Centro POP e o Centro de Acolhimento no Brasil, cujo objetivo é oferecer auxílio a 
esses indivíduos. O município de Presidente Prudente inaugurou os Centros apenas em 2012. Após 
algumas mudanças, os serviços ofertados não são capazes de suprir as necessidades desta população. 
Devido a tal fato, a pesquisa proposta pretende elaborar análises para escolha de um local adequado 
para implantação um abrigo temporário destinado aos moradores em situação de rua de Presidente 
Prudente - SP, bem como desenvolver diretrizes para o respectivo projeto arquitetônico.  
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ANÁLISE HISTÓRICA DO PARQUE DO POVO DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
 

ANNYE MONTAGNINI CASETTA  
DANIELLY DE ALBUQUERQUE  
BÁRBARA KUSHIKAWA SILVA  

VANESSA RODRIGUES VENTURA  
YEDA RUIZ MARIA  

 
       O Parque do Povo, espaço público de Presidente Prudente - SP possui grande relevância para o 
município, sendo visto como o cartão postal da cidade. Sua concepção afetou diretamente a 
configuração da cidade na época em que foi projetado, tanto geograficamente quanto socialmente, 
além dos diversos interesses políticos e econômicos. Atualmente, é um ambiente que possui forte 
relação com os prudentinos, seja por suas atividades, seja com suas partes físicas, agregando 
significados à sua imagem. O objetivo desse levantamento visa transmitir parcialmente, uma releitura 
histórica do Parque do Povo e da sua concepção para a compreensão da sua importância e configuração 
nos dias atuais. Faz-se necessário um levantamento documental para compreensão e organização dos 
fatos históricos e levantamento in loco para observações das características atuais.  
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ARQUITERURA DE UM CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO E O PAPEL DO TERCEIRO SETOR PARA ÁREA DE 
VULNERABILIDIADE SOCIAL EM PRESIDENTE PRUDENTE-SP.  

 
CHRISTIAN MACENA PIRES  

FABRÍCIA BORGES  
 

       O trabalho presente, tende a mostrar a necessidade de uma arquitetura de uso comunitário para 
uma área que apresenta vulnerabilidade social na cidade de Presidente Prudente e o papel do Terceiro 
Setor inserida na mesma. O objetivo do trabalho foi diminuir o índice de vulnerabilidade na cidade, 
através da assistencialização que o centro comunitário poderá fornecer para a comunidade onde será 
implantado. O estudo também apresenta a área da cidade que passa pelo problema e esclarece os 
principais fatores e índices de vulnerabilidade neste local da cidade. Pode-se concluir a partir de então 
de acordo com a metodologia, análises e estudos presentes, a necessidade de uma arquitetura que 
possa atender famílias que vivem em situações de necessidades em áreas de vulnerabilidade da cidade 
de Presidente Prudente.  
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ARQUITETURA EFÊMERA COMO CONTRIBUINTE PARA A DIVERSIDADE CULTURAL EM ESPAÇOS 
PÚBLICOS  

 
GUSTAVO CASULA  
YEDA RUIZ MARIA  

 
       O presente artigo tem como objetivo analisar a importância de estruturas arquitetônicas efêmeras 
em espaços de uso público fazendo com que tais locais possuam maior eficiência democrática. O artigo 
a seguir visa identificar a importância de um espaço público como abrangente de diferentes perfis 
sociais que se encontram nas cidades, que constantemente sofrem por diversos processos de 
modificações, além de destacar a influência do multiculturalismo encontrado nos municípios dos dias 
atuais. Buscou-se analisar principalmente a importância e o impacto que a arquitetura efêmera pode 
causar em seu local de inserção, por se tratar de estruturas facilmente adaptáveis, transportáveis e de 
materiais alternativos de baixo custo. Tal vertente arquitetônica pode assim seguir a lógica dos 
processos de mutação das cidades contemporâneas, além de referenciar os perfis multiculturais 
contemporâneos e consequentemente democratizar os espaços públicos através de técnicas incomuns 
às comumente vistas em tais locais.  
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ARQUITETURA ESCOLAR - TIPOLOGIAS ARQUITETÔNICAS DE EDIFÍCIOS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. 
ESTUDO DE CASO: ESCOLA ANTÔNIO MOREIRA LIMA  

 
MAYARA PISSUTTI ALBANO VIEIRA  

RAFAELLA RÚBIA DO PRADO BARBOSA  
YASMIN MIRANDA PEROSSO  

 
       O presente trabalho tem como objetivo o levantamento e análises de edifícios de Ensino 
Fundamental I, tendo como estudo de caso a escola Antônio Moreira Lima localizada no conjunto 
habitacional Ana Jacinta em Presidente Prudente - SP. A metodologia adotada foi de levantamentos 
bibliográficos, documentais e levantamentos em campo. A importância desta pesquisa é justificada pela 
necessidade de espaços e estruturas adequadas às crianças de até dez anos de idade, para efetivo 
desenvolvimento motor, cognitivo, social e educacional. Os levantamentos visam a relacionar com a 
tipologia construtiva, o estilo arquitetônico e as políticas educacionais vigentes no período de 
implantação da referida escola.  
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CENTROS CULTURAIS - A IMPORTÂNCIA DO EDIFÍCIO PARA DIVULGAÇÃO DA CULTURA. UMA PROPOSTA 
PARA A CIDADE DE PRESIDENTE BERNARDES/SP.  

 
BRUNA DE ANDRADE FERREIRA  

FABRÍCIA BORGES  
 

       O seguinte trabalho ressalta a origem dos espaços culturais, advinda da ideia de instituições criadas 
anteriormente como a biblioteca, o teatro e o museu. Apresenta também exemplos de espaços culturais 
importantes para a história e influenciadores de muitos outros que surgiram após suas criações. O 
objetivo do trabalho busca enfatizar que o centro cultural trata-se de um espaço dinâmico e 
pertencente à cidade, isto é, espaço público e político onde seus usuários possuem total liberdade de 
expressão; deve ser o local da cultura viva, que permita a formação de uma consciência sobre a 
realidade. O trabalho se desenvolveu por meio de pesquisa bibliográfica, dentre eles livros, artigos, 
teses principalmente com metodologia qualitativa, bem como de dados levantados em campo referente 
ao estudo de caso da antiga Estação Ferroviária da cidade de Presidente Bernardes/SP.  
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CONFORTO AMBIENTAL EM ARQUITETURA PARA IDOSOS  
 

JESSICA AKEMI HAYASHI  
FABRÍCIA BORGES  

 
       O presente artigo tem objetivo de refletir sobre a arquitetura voltada para a vivência de uma pessoa 
idosa, utilizando como metodologia levantamentos bibliográficos e tendo como foco de discussão em 
como o conforto ambiental do lugar em que a pessoa reside pode colaborar para que a mesma possua 
um nível de agradabilidade elevado. Identifica-se e explana-se sobre os tipos de conforto ambiental 
(conforto visual, térmico e acústico) e suas características. Com a análise teórica dos dados foi possível 
refletir em como tais elementos auxiliam de forma subjetiva a aumentar o bem estar dos idosos, apesar 
das limitações e mudanças ocorridas em seu corpo, decorrente da idade avançada.  
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CONJUNTO FERROVIÁRIO DO OESTE PAULISTA: A IMPORTÂNCIA DAS VILAS FERROVIÁRIAS PARA 
FORMAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE ÁLVARES MACHADO E SANTO ANASTÁCIO  

 
MARIANA SOUZA BRANCO  

CRISTINA MARIA PERISSINOTTO BARON  
 

       A Estrada de Ferro Sorocabana propiciou o surgimento de núcleos urbanos e posteriormente muitas 
cidades, principalmente no Oeste Paulista. Os municípios de Álvares Machado e Santo Anastácio 
surgiram a partir da chegada da ferrovia, usada para escoamento de produtos, portanto possui grande 
valor urbanístico. Com o nascimento de novos núcleos urbanos houve também a construção de um 
patrimônio arquitetônico: o complexo ferroviário; incluindo suas vilas, que contribuíram para a difusão 
de um novo modo de vida, cultura e tecnologias. A pesquisa identifica o conjunto de edifícios 
componentes do complexo ferroviário: Estação Ferroviária, Galpões e Vilas Ferroviárias, sendo o foco 
principal o estudo das habitações dos trabalhadores da Sorocabana. A metodologia proposta 
estruturou-se em revisão bibliográfica, levantamento iconográfico, documental e de campo, 
concentrando-se na moradia dos trabalhadores, identificando-as, classificando suas tipologias e 
selecionando uma unidade de cada para registro, por essas construções serem as que mais sofrem 
alterações.  PIBIC/CNPQ (UNESP)   
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DESENVOLVIMENTO URBANO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA: ECONOMIA E SEGREGAÇÃO.  
 

JAQUELYNE SOARES BALSANI  
FABRÍCIA BORGES  

 
       Luís Eduardo Magalhães é uma cidade da mesorregião Extremo Oeste Baiano, do estado da Bahia. 
Com menos de duas décadas de emancipação e muitos problemas relacionados à sua configuração 
urbana, não se há estudos publicados que a abordem sob a análise do arquiteto e urbanista. Objetiva-se 
introduzir o conhecimento científico sobre o espaço intraurbano luís-eduardense para estimular novos 
trabalhos na mesma área de conhecimento. Reuniram-se trabalhos de pesquisa da área da geografia 
que abordaram a formação do oeste baiano, afunilando para o município específico, procurando captar 
as informações que envolvessem principalmente a economia e a segregação, pois fornecem uma base 
sólida para o entendimento da formação da urbe. Desta forma observou-se que os problemas urbanos 
estão arraigados na formação social. Concluindo, então, que os processos migratórios e a disparidade 
econômica influenciam diretamente na segregação físico-territorial atual.   
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DIRETRIZES PARA UM ESPAÇO PÚBLICO INTEGRANDO A SEDE DE UMA ASSOCIAÇÃO À UMA PRAÇA NO 
CENTRO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA  

 
JAQUELYNE SOARES BALSANI  

FABRÍCIA BORGES  
 

       A Sede da Associação dos Moradores do Mimoso do Oeste e a Praça Sérgio Alvim Motta são dois 
espaços da esfera pública localizados no centro de Luís Eduardo Magalhães/BA. O objetivo deste 
trabalho foi propor diretrizes projetuais que contemplem ambos os lugares, para que se tornem 
adequados às exigências da contemporaneidade. Essa necessidade surgiu dos problemas de uma 
sociedade local marcada pelo preconceito socioeconômico e étnico-cultural. A metodologia foi 
qualitativa, baseada em revisão bibliográfica sobre espaços públicos e praças públicas. Os resultados 
apontaram as potencialidades específicas, com direcionamentos sobre claras ferramentas de projeto. 
Reafirmou-se a importância dos espaços públicos para uma urbe, e concluiu-se que o estudo auxiliará na 
concepção de projetos de arquitetura e urbanismo para os objetos específicos da pesquisa, e, por seu 
pioneirismo, para toda a cidade a curto, médio e longo prazo.   
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DIRETRIZES PROJETUAIS PARA UM ESPAÇO DE LAZER EM BAIRROS DE BAIXA RENDA EM ÁLVARES 
MACHADO - SP.  

 
MAYARA PISSUTTI ALBANO VIEIRA  

ANA PAULA TARDIN RODRIGUES  
YEDA RUIZ MARIA  

 
       Este trabalho tem como objetivo a proposição de diretrizes projetuais para um projeto urbanístico 
destinado ao lazer e ao incentivo do convívio entre os moradores dos bairros Jardim Panorama e Parque 
dos Pinheiros I e II, em Álvares Machado - SP. Elegeu-se uma área localizada entre os bairros Jardim 
Panorama e Parque dos Pinheiros I, que foi ocupada pela favela do Saci, hoje já demolida. A área que ao 
longo deste processo passou por intervenções, encontra-se em estado de degradação socioambiental, 
além de contribuir no aumento da insegurança para o local e na desvalorização da paisagem urbana. 
Tem-se então a justificativa da escolha do local, na intenção de promover melhorias na qualidade de 
vida dos moradores e na revitalização desta área. Como método de pesquisa qualitativa, foram 
realizados estudos com revisão bibliográfica sobre o tema, pesquisas documentais e levantamentos in 
loco na escala do bairro, analisando suas potencialidades e problemáticas sob a lente de diferentes 
leituras, relacionadas com a proposta do trabalho.     
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EDIFICAÇÕES PARA O ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO. ESTUDO DE CASO: UNIVERSIDADE DO 
OESTE PAULISTA- UNOESTE  

 
RAFAELLA RÚBIA DO PRADO BARBOSA  

KORINA APARECIDA TEIXEIRA FERREIRA DA COSTA  
 

       O presente artigo faz um levantamento histórico do ensino de Arquitetura e Urbanismo no Brasil e 
também um estudo acerca das edificações que abrigam este ensino tendo como estudo de caso o curso 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) que não possui um prédio 
exclusivo para este curso ocupando o mesmo que os demais cursos da Universidade. A metodologia 
empregada foi através de levantamentos bibliográficos e in locu. Este trabalho tem como objetivo 
principal levantar as principais problemáticas das edificações que abrigam o curso de Arquitetura e 
Urbanismo e gerar subsídios necessários para a elaboração de um futuro bloco exclusivo para este curso 
na UNOESTE. 
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ESCOLA PROFESSORA MARIA ISABEL BARBOSA NEGRÃO - ESTUDO SOBRE OS ESTILOS ARQUITETÔNICOS 
DE EDIFÍCIOS ESCOLARES EM PRESIDENTE PRUDENTE - SP  

 
MAYARA PISSUTTI ALBANO VIEIRA  

JACQUELINE MAGALHÃES SAAB  
LETÍCIA BORTOLO MARTINS  

 
       Através da presente pesquisa objetivou-se desenvolver levantamento e análises dos edifícios de 
escolas de Ensino Fundamental I, tendo como objeto de estudo a escola Professora Maria Isabel Barbosa 
Negrão na cidade de Presidente Prudente, localizada no oeste do estado de São Paulo. Tais 
levantamentos visavam a relacionar a tipologia construtiva, o estilo arquitetônico vigentes no período 
de implantação da referida escola. Para tal, a metodologia adotada foi de levantamentos bibliográficos, 
documentais e levantamentos em campo. A importância da pesquisa é justificada pela necessidade de 
espaços e estruturas adequadas às crianças de até dez anos de idade, para efetivo desenvolvimento 
motor, cognitivo, social e educacional. 
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ESPAÇOS ARQUITETÔNICOS PARA AUTISTAS - ESTUDO DE CASO: INSTITUIÇÃO LUMEN ET FIDES  
 

YASMIN MIRANDA PEROSSO  
YEDA RUIZ MARIA  

 
       O presente trabalho aborda os espaços arquitetônicos destinados a pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista. Os autistas possuem uma percepção diferenciada dos ambientes que frequentam, pois 
possuem uma sensibilidade extrema em relação a audição, visão e tato, assim, esta pesquisa busca fazer 
considerações a respeito de como os ambientes podem ser elaborados e organizados de forma a 
atender as necessidades dos usuários ao mesmo tempo em que proporcionem conforto e estímulos 
sensoriais para colaborar no desenvolvimento dos autistas. A importância desta pesquisa é justificada 
pela necessidade de estruturar e adequar os espaços a estes usuários e a metodologia adotada foi de 
levantamentos bibliográficos e levantamentos in loco da instituição Lumen et Fides.   
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HABITAÇÃO SOCIAL EM VAZIOS URBANOS NA MICRORREGIÃO 07 EM PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
 

MAYARA PISSUTTI ALBANO VIEIRA  
THAIS CABRERA LEITE  

YEDA RUIZ MARIA  
 

       No Brasil a carência de moradia adequada, entendida não apenas como um mero abrigo, mas 
também como um conjunto de elementos ligados ao saneamento básico, serviços urbanos, educação e 
saúde constitui um grande problema. Atualmente, áreas urbanas desfavorecidas têm uma presença 
marcante na paisagem urbana brasileira. A moradia, que pode ser entendida como uma necessidade 
básica, mas os acessos às áreas estruturadas são restritos, o que acaba levando essa população a morar 
em loteamentos periféricos e na irregularidade. Este trabalho possui o intuito de apontar um terreno 
que se encontra vazio para implantação de um conjunto de habitação popular na Microrregião 07 da 
cidade de Presidente Prudente - SP, bem como propor diretrizes projetuais para o referido conjunto. A 
importância desse estudo é justificada pelo crescimento constante e descontínuo da malha urbana da 
referida cidade, sem gestão e planejamento adequado. A metodologia será baseada em levantamentos 
bibliográficos, documentais e de campo.  
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HABITAÇÃO SOCIAL NO CENTRO DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP  
 

MAYARA PISSUTTI ALBANO VIEIRA  
CAMILA ALINE DA SILVA LE BOURLEGAT  

FABRÍCIA BORGES  
 

       O processo de urbanização no Brasil e as direções tomadas pelas políticas públicas provocaram o 
crescimento horizontal das cidades e a alocação da população de baixa renda nas franjas da malha 
urbana onde por vezes a infraestrutura é precária e as longas distâncias aumentam os custos com 
transporte e colabora com a acentuação do processo de segregação socioespacial. Inserir habitação nos 
centros urbanos em edifícios subutilizados ou não utilizados pode ser uma alternativa para a situação 
apresentada. A presente pesquisa visa analisar a viabilidade de um edifício no centro da cidade de 
Presidente Prudente - SP que apresente potencialidade para abrigar um conjunto de habitação social e 
propor diretrizes para o projeto arquitetônico, para tal serão realizadas pesquisas bibliográficas, 
documentais e de campo.  
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ILHA DE CALOR EM TEODORO SAMPAIOSP - RELAÇÃO ENTRE BAIRROS  
 

IESMIN YAMADA UBIDA  
ANDREZA BENVINDO SOARES  

ÍTALO MURILO DE SOUZA BORGES  
MARIA ALESSANDRA BACARO BOSCOLI  

 
       Com a rápida expansão urbana e o crescente número de casas, a questão ambiental está cada vez 
mais prejudicada, sendo ignorada por muitos ou não tendo conhecimento de sua importância com os 
seus vários benefícios. A arborização em ruas está cada vez mais escassa e isso acaba criando ilhas de 
calor, por não ter tantas áreas permeáveis e vegetação para causar frescor e diminuição do calor. O 
presente artigo deseja mostrar uma comparação entre três bairros no município de Teodoro Sampaio - 
SP, correlacionando-os com suas temperaturas em um determinado período do dia, e apontando as 
possíveis causas dessas mudanças bruscas de temperatura em uma cidade interiorana. Para a da coleta 
de dados necessárias, foram realizados transectos em dois dias diferentes, onde ficou explícito a 
interferência do homem de forma incorreta e como isto pode ser prejudicial não só a estrutura urbana, 
mas também a saúde da população. 
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O DESCASO PATRIMONIAL NO OESTE PAULISTA: ESTUDOS DE CASOS EM REGENTE FEIJÓ- SP  
 

ARIANE PEDROSA DA SILVA  
FABRÍCIA BORGES  

 
       O presente trabalho, tem o objetivo de contribuir para a reflexão sobre o conceito de Patrimônio 
Histórico Cultural de maneira que fique evidente seu poder simbólico para a construção da identidade e 
memória da sociedade. Além de abordar o descaso patrimonial por parte do poder público nas cidades 
pequenas do interior do Estado de São Paulo, como no caso de Regente Feijó, tendo como objeto de 
estudo edifícios que demarcaram o surgimento e desenvolvimento da cidade, dando foco à Antiga 
Rodoviária e a Residência dos moradores ferroviários. Ambos edifícios, formam um conjunto urbano de 
interesse histórico extremamente relevantes para o Patrimônio Ferroviário, considerando o fato da 
cidade ter surgido entorno da linha férrea Alta Sorocabana.  
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O PATRIMÔNIO URBANO E ARQUITETÔNICO DA PEQUENA CIDADE DO OESTE PAULISTA: A EXPERIÊNCIA 
DO LUGAR E O PROJETO DE INTERVENÇÃO  

 
HÉLIO HIRAO  

MATHEUS ALCÂNTARA SILVA CHAPARIM  
 

       O artigo discute uma experiência de ensino desenvolvida com alunos do quarto ano de arquitetura e 
urbanismo da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Campus de Presidente Prudente 
na disciplina Técnicas Retrospectivas, em 2016. Os procedimentos metodológicos utilizaram 
instrumentos perceptivos para subsidiar propostas de intervenção sobre o patrimônio urbano e 
arquitetônico da pequena cidade do interior do oeste paulista, Indiana. Para isso, fez o reconhecimento 
do lugar examinando as sensações das atmosferas percebidas através das derivas realizadas no centro 
histórico. As hipóteses de intervenção revelaram preocupações em qualificar os espaços livres abertos e 
públicos como ponto fundamental para a preservação do patrimônio com intervenções que valorizam o 
potencial das formas, dos significados e de reativação do lugar, coerente com o cotidiano das pessoas, 
proporcionando espaços de apropriação e permanência, considerando assim, ações não apenas no 
objeto, mas nas relações que se estabelece entre ele, a comunidade e a cidade.   
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ORIGEM E TRANSFORMAÇÃO DOS NÚCLEOS URBANOS DAS CIDADES DE ÁLVARES MACHADO E 
REGENTE FEIJÓ.  

 
YGOR SANTOS MELO  

ARLETE MARIA FRANCISCO  
 

       O transporte ferroviário foi um importante mecanismo desbravador e indutor do desenvolvimento 
econômico do país, desempenhando, também, um papel fundamental no processo de urbanização das 
cidades por onde os trilhos passavam, até seu declínio no início do século XX. Na região delimitada como 
Alta Sorocabana, a implantação da estrada de ferro, a partir de suas estações ferroviárias, originou uma 
série de núcleos urbanos e influenciou significativamente na dinâmica social e territorial desses. Esta 
pesquisa se propôs a realizar o estudo comparativo entre duas cidades que surgiram a partir da 
expansão da Estrada de Ferro Sorocabana (EFS) para o Oeste Paulista, as quais possuem elementos 
comuns em seus processos de formação urbana: Álvares Machado e Regente Feijó. Primeiramente, fora 
realizada uma revisão bibliográfica sobre a história da linha férrea e sobre a ocupação da região 
delineada como Oeste Paulista. Em seguida, foram efetuadas análises urbanas das respectivas cidades, 
seguindo o método da morfologia urbana baseado em Panerai (2006) e Lamas (1993). Concluiu-se que o 
traçado urbano dessas cidades segue o desenho do tabuleiro xadrez, apresentando uma monotonia em 
sua paisagem urbana, tendo, ambas, como elemento urbano mais modificado, a esplanada da estrada 
de ferro. Palavras-chave: Desenho Urbano, Estrada de Ferro Sorocabana, Álvares Machado, Regente 
Feijó.  Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq)  
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ORIGEM E TRANSFORMAÇÃO DOS NÚCLEOS URBANOS DAS CIDADES DE QUATÁ E PARAGUAÇU 
PAULISTA  

 
MARIANA GUIMARÃES MARCHEZI CHAVES  

ARLETE MARIA FRANCISCO  
 

       A implantação da ferrovia no estado de São Paulo permitiu a exploração e ocupação de áreas 
despovoadas. Na região da Alta Sorocabana, a estrada de ferro possibilitou a formação de núcleos 
urbanos, a partir das estações. Esta pesquisa estudou duas cidades, Quatá e Paraguaçu Paulista, que 
surgiram neste contexto e apresentam características comuns em sua formação. O objetivo foi realizar a 
análise morfológica e compreender a lógica de formação dos núcleos urbanos. A metodologia se definiu 
baseada em Panerai (2006) e Lamas (1993), focada no estudo do tecido urbano e seus elementos 
formadores, utilizando bibliografia e documentação disponível sobre as cidades e trabalho de campo. 
Concluiu-se que o traçado dessas cidades obedeceu ao tabuleiro de xadrez e se organizou a partir da 
estação e ferrovia. Observou-se que não houve preocupação estética e urbanística na implantação 
desses traçados, que se preservam, enquanto a principal modificação foi a ocupação da 
esplanada.  CNPq    
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PRAÇA DÓBIO ZAINA: A HISTÓRIA DE UM ESPAÇO PÚBLICO  
 

ROGÉRIO PENNA QUINTANILHA  
JOAO LUIZ DE LIMA JUNIOR  

ANDRÉ FERREIRA DAMACENO  
AMANDA GIL DUNDI  

 
       O objeto deste artigo é a atual praça Dóbio Zaina, em Presidente Prudente, local do antigo Mercado 
Municipal da cidade. Apesar de sua grande relevância histórica, a história da praça foi pouco registrada 
pela historiografia urbanística, lacuna que o artigo pretende ajudar a preencher. Para tanto, foram 
consultados os acervos do museu histórico municipal e pessoas envolvidas com os diferentes momentos 
históricos da praça para que sua história possa ser registrada. O artigo termina com observações sobre 
seu estado atual e perspectivas para o futuro.     
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REAVIVAMENTO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO EM ADAMANTINA: UMA PROPOSTA CULTURAL  
 

ALINE AKIE SANTOS MIZUNO  
FABRÍCIA BORGES  

 
       O presente artigo consiste em estudar a arquitetura de um patrimônio histórico da cidade de 
Adamantina, sendo ele o edifício do antigo Cine Santo Antônio, por meio de levantamentos 
bibliográficos para enfatizar sua importância e conceituar um novo uso para a edificação sem 
comprometer suas características originais. Relata-se também, acerca da importância de um Centro de 
Cultura para uma cidade e a sua correlação com a mesma, onde promove consigo, uma cultura inclusiva, 
a qual todos possuem direito a ela dentro de um espaço arquitetônico histórico, resgatando a memória 
do mesmo, de forma a construir laços entre diferentes grupos sociais da cidade. Partindo da proposta 
para um Centro de Cultura que exerce a função de atrair a sociedade para manter a cultura viva e 
presente, foram elaborados estudos teóricos referentes à temática. Portanto, de acordo com a 
referente pesquisa, é possível constatar a importância de exercer atividades culturais através de um 
instrumento essencial, a arquitetura.  
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RESSIGNIFICAR E COEXISTIR: TÁTICAS NO ESPAÇO RESIDUAL  
 

VICTOR MARTINS DE AGUIAR  
 

       No contexto das metrópoles contemporâneas às vezes nos deparamos com espaços residuais, como 
os baixios de viadutos. Este trabalho pretende proporcionar uma reflexão sobre ações, que almejam ao 
transgredir práticas, oferecer respostas para espaços tratados como resíduo, abandonado e sem valor. 
Nessa leitura, entende-se a cidade como um processo de construção diário e as intervenções propostas 
como um romper para a geração de novas possibilidades programáticas. Essa reflexão também aponta 
para uma nova compreensão do que é arquitetura, urbanismo e cidade, o que vem exigindo o repensar 
de situações no espaço urbano para a ocupação dos espaços públicos.   
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UMA LINHA E UMA HISTÓRIA: A LINHA FÉRREA DE TARABAI-SP  
 

ALEXANDRA YUKIE KAWAKAMI  
FABRÍCIA BORGES  

 
       A história da cidade de Tarabai-SP assim como seu valor patrimonial histórico, independentemente, 
de sua idade, tamanho ou para com sua relação entre as demais cidades da região no qual se localiza, 
tem fundamental importância para a população dessa cidade. O objetivo deste estudo visa revisar a 
história de Tarabai e enfatizar esse valor histórico da antiga linha férrea, de modo a fundamentar novas 
pesquisas futuras sobre o tema. Foram realizados levantamentos bibliográficos sobre a história da 
cidade e memória e da linha, como também estudos da área da linha in loco: com levantamento 
fotográfico. Como resultado, entende-se que existem poucas abordagens sobre o assunto em meio 
acadêmico. Concluímos que este artigo pode contribuir como base para posteriores pesquisas sobre a 
cidade de Tarabai.  
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USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E CENTRALIDADE URBANA - VILA FURQUIM EM PRESIDENTE PRUDENTE/SP  
 

ANA CLARA RIBEIRO DE ANDRADE SANTOS  
IESMIN YAMADA UBIDA  

YEDA RUIZ MARIA  
 

       O presente artigo tem como finalidade apresentar um estudo de uma possível centralidade no 
bairro Vila Furquim, localizado em Presidente Prudente - SP, apontando suas características urbanas e 
retratando as definições de tais conceitos juntamente de suas consequências no âmbito urbano e social. 
Para tal, foi realizado levantamentos in loco, documentais e descritivos além de pesquisas bibliográficas, 
afim de melhor compreensão. Analisou-se ainda o zoneamento do bairro e o plano diretor. Nesse 
aspecto, foi pensado nos tipos de uso e ocupação do solo que influenciam para o desenvolvimento de 
tal centralidade, levando em conta a história local, a população residente e todos os outros fatores que 
possam beneficiar essa possível vertente, debatendo sua potencialidade centralizadora para um bairro 
considerado marginalizado.  UNOESTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA 
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VARIAÇÕES TÉRMICAS URBANAS NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 

GUSTAVO MOLINA MOMIY  
IVAN ANTUNES NOBRE JUNIOR  

LUANA AKINAGA MAROTTI  
MARIA ALESSANDRA BACARO BOSCOLI  

MARIA EDUARDA VIACCAVA RAMOS  
 

       O presente trabalho analisou as variações de temperaturas durante cinco dias intercalados na 
cidade de Presidente Prudente do estado de São Paulo. Em um trajeto de 1,9 km, realizado na Rua Doze 
de Outubro, onde o primeiro ponto foi um posto de combustível e o último ponto foi o cruzamento com 
a Avenida Ademar de Barros. O objetivo deste estudo foi demonstrar as temperaturas dentro da mesma 
região da cidade e que a sua variação ocorre por diversos motivos. A metodologia utilizada se deu por 
medições nos pontos com um termômetro analógico acoplado em uma haste de madeira, esta que foi 
fixada na lateral de um veículo. Os resultados mostraram que diferentes usos na mesma região e a 
topografia contribuem com a variação da temperatura. Concluímos o quão singular é cada pequena 
região de uma cidade e por isso os estudos de conforto não podem ser tratados em grandes escalas.  

 


