PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA USP 2014
CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO – IAU.USP
Período da Manhã – Prova Teórica (Duração: 3 horas)
A) O Plano Diretor Estratégico (PDE) da cidade de São Paulo, em tramitação desde o
segundo semestre de 2013, foi aprovado em 30 de abril deste ano, como um conjunto
de diretrizes para orientar o crescimento da cidade. A ilustração a seguir publicada pelo
Jornal Folha de São Paulo em 26/08/2013 contrapõe dois modelos de cidade: à
esquerda, o modelo existente e comumente encontrado na cidade de São Paulo
(assim como em outras cidades do Brasil); e à direita, uma dentre outras proposições
contidas no PDE. Discorra sobre as proposições do plano presentes nesta ilustração e
as consequências para o crescimento da cidade de São Paulo.

B) A imagem abaixo mostra a maquete do Hospital Escola de São Carlos projetado pelo
arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé, personagem de destaque da arquitetura brasileira,
falecido no dia 21 de maio de 2014. Discorra sobre os principais aspectos presentes em
sua obra, considerando materialidade, processo construtivo e conforto ambiental.

PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA USP 2014
CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO – IAU.USP
Período da Tarde – Prova Prática (Duração: 3 horas)

1) Uma pessoa cega, que mora sozinha, lhe contrata para projetar sua residência. Ele
possui um terreno horizontal com medidas de 10 x 25 metros, situado em uma área
residencial, sendo que a face frontal do lote está orientada para norte. Ele pede que você
não só considere aspectos de acessibilidade, mas também repense os modos
tradicionais de organização espacial.
A) A definição, qualificação e quantificação dos espaços são de sua livre escolha.
B) A proposta deve ser representada por meio de: planta(s), um corte representativo,
uma perspectiva, e, caso necessário, outros desenhos/esquemas/diagramas que
julgar relevantes.

Técnica: livre, com ou sem instrumentos, em cores ou preto-e-branco.

