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  O projeto para o novo edifício da Faculdade de Direito da UFMG a ser im-
plantado no Campus Pampulha se fundamenta nos seguintes pressupostos:

1 – o reconhecimento das especificidades do sítio – limites, percursos e con-
exões existentes e desejáveis, pré-existências naturais e construídas;
2 -  a interpretação crítica do programa, associada à consideração das tipo-
logias espaciais e dos modelos ambientais aplicados nos projetos do 
Campus, visando por um lado a qualificação ambiental dos espaços con-
struídos e por outro lado a flexibilidade na ocupação do espaço e a previsão 
de sua transformação no tempo;
3 – a busca da máxima racionalidade construtiva – organização pavilhonar, 
modulação rigorosa, simplicidade e qualidade da construção decorrentes da 
aplicação dos princípios construtivos que vêm sendo aprimorados ao longo 
da implantação das diversas unidades do Campus desde a sua fundação.

1 – Lugar e implantação

    O novo edifício da Faculdade de Direito será implantado na quadra IV do 
Campus Pampulha em terreno com ampla frente para a Avenida Reitor 
Mendes Pimentel. A nordeste, o terreno é vizinho à área destinada no Plano 
Diretor da UFMG ao complexo das Artes; a noroeste, a área edificante é de-
limitada por uma galeria de drenagem existente, além da qual se prevê a im-
plantação do estacionamento, que se localizará portanto entre a Faculdade 
de Direito e a Escola de Música; por último, a sudoeste o terreno é delimi
tado por uma área verde, que apresenta uma pequena mata e o bosque 
central destinado a área de preservação permanente.

  Por sua extensão, conformará o principal edifício da quadra, contribuindo 
para a estruturação visual da paisagem ao longo da entrada principal do 
Campus. Por essa razão, para além das suas funções iniciais, o edifício 
apresenta o potencial de articular o percurso de pedestres na avenida princi-
pal, reforçando a apropriação do boulevard configurado por seus jardins lat-
erais através de uma passagem coberta, avarandada, ao longo de toda a ex-
tensão de sua fachada. Esta solução arquitetônica, herdada das arcadas e 
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  No embasamento do edifício, dada a necessidade de elevação da cota de im-
plantação em decorrência da cota de inundação da área, o baldrame revestido 
em pedra equaciona a relação do edifício com o chão, com maior rusticidade e 
portanto maior resistência ao desgaste de uso e de intemperismos. Este em-
basamento estabelece um contraste necessário com a massa branca predomi-
nante que configura o conjunto do pavilhões e dá identidade ao edifício, por sua 
geometria e por um cuidadoso trabalho de diferenciação entre os cheios e 
vazios, volumes e intervalos livres.
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1 PAVIMENTO
ÁREA - 6928 m2

ESC. - 1:500

SANITÁRIOS
SERV. GERAIS CAAP CACE

RESTAURANTE/COZINHA ATLÉTICA ELEVADORES
COLEGIADOS, NPJ, SEÇÃO DE ENSINO

AUDITÓRIO -1190 M2 BIBLIOTECA - 2745 M2

DAJ - 970 M2
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JARDINS



SANITÁRIOS

ELEVADORES LIVRARIA/CAFÉ

AUDITÓRIO -1190 M2  BIBLIOTECA - 2745 M2

CONGREGAÇÃO - 240 m2

2 PAVIMENTO
ÁREA 2 PAV. - 3164 m2

CORTE CONGREGAÇÃO

ESC. - 1:500

SEMINÁRIO 120 ALUNOS - 165m2

SEMINÁRIOS 60 ALUNOS 
11 x 68m2



SANITÁRIOS
DEPARTAMENTOS CPD/LAB. INFORMATICA

ELEVADORES GRUPOS DE ESTUDO

GABINETES - 33 x 11m2 SALAS DE AULA 25 ALUNOS 
18 x 30 m2

SALAS DE AULA 60 ALUNOS 
13 x 76m2

3 PAVIMENTO - A
ÁREA 3 PAV. - 4410 m2

ESC. - 1:500



SANITÁRIOS GABINETES - 36 x 11m2

ÁREA 4 PAV. (departamentos) - 1407 m2

3 PAVIMENTO - AESC. - 1:500

DEPARTAMENTOS ELEVADORES



4 PAVIMENTO
ÁREA 4 PAV. - 4425 m2

SANITÁRIOS

ESC. - 1:500

DEPARTAMENTOS
ADMINISTRAÇÃO (DIRETORIA, COMPRAS, CONTABILIDADE) E REVISTAS

ELEVADORES
PÓLOS CENEX

GABINETES - 33 x 11m2

SALAS DE AULA 25 ALUNOS 
5 x 30 m2

PÓS - GRADUACAO



CORTE ESQUEMÁTICO



CORTE ESQUEMÁTICO
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