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                                                                                           São Paulo, 30 de Abril de 2013. 

 
 
 À Profª. Ana Nemi 
 Membro da Comissão de Espaço Físico do Campus Guarulhos 
Assunto:  Proposta de Ocupação do Colégio Torricelli 
 
 
O presente memorial tem por objetivo apresentar as principais diretrizes que balizaram a proposta 
de ocupação do Colégio Torricelli, para transferência das instalações do Campus Guarulhos para 
este espaço. 

1. Destinar o pavimento térreo para os espaços que necessitam de grande área de ocupação, 
e cujo funcionamento demanda maior afluxo de estudantes (refeitório, secretária de 
alunos, biblioteca); 

2. Adequar o atual espaço da biblioteca em área suficiente para acomodação do acervo,  
áreas de estudo e administrativa; 

3. Transferir a atual área administrativa para o Colégio Torricelli, propiciando integração e 
pleno funcionamento deste setor no espaço locado; 

4. Prover áreas para acomodar os departamentos de curos, salas de rofessores e 
disponibilizar o maior número possível de salas de aulas. Com esta proposta, foram 
alcançadas 40 salas de aulas, 2 laboratórios de informática. Para os professores foram 
destinadas 6 salas, representando os 6 departamentos de cursos; 

5. Com base em debates internos (membros dos campus, Pró-Reitoria) e  apresentação de  
propostas desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Planejamento e Comissão de Espaço Físico, 
chegou-se a esta versão atualizada do projeto físico de ocupação, que procurou, 
sobretudo, contemplar a gama de solicitações e demandas necessárias para a melhor 
adequação do Colégio às prioridades do campus; 

6. Aém das premissas anteriores consideradas, a presente proposta toma também como 
partido arquitetônico a destinação de uma maior área de convivência no pavimento 
subsolo (nível biblioteca), que foi obtida mediante a este desenho, em que o patío foi 
ocupado no mínimo possível, mas privilegiando espaços de trabalho contíguos à 
biblioteca; enquanto que no atual espaço de estacionamento, foi locado os diretórios 
acadêmicos e áreas afins que ficaram resguardado e com certa privacidade para estas 
atividades, que disporiam também de um outro pátio integrado à sala de dança. Com este 
projeto, além de se ter uma área de convivência mais ampliada, se comparado aos 
projetos anteriores, facilitaria a circulação e melhor acomodaria os estudantes em 
horários de intervalo e de maior afluxo. Além do que, o pátio é um importante espaço de 
reflexão e de estar, que já não é grande se comparado à proporção de alunos e ao espaço 
que se dispunha no Campus Guarulhos.  

7. A partir destes condicionantes de projeto, espera-se que esta nova proposta contribua 
para as decisões acerca da ocupação do Colégio Torricelli. 

 
Cordialmente, 

Arq. André Caram 
Pró-Reitoria de Planejamento 


