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MORADIAS ESTUDANTIS DE OURO PRETO 

 

 A construção das moradias estudantis se deu em atendimento a uma demanda 

gerada a partir da política de assistência estudantil adotada na UFOP, bem como à 

política do Governo federal da época, onde a inclusão de alunos com carência 

sócioeconômica era uma premissa. A permanência de muitos estudantes na 

instituição, para conclusão dos seus cursos, depende deste tipo de moradias. Devido 

ao aumento do número de estudantes na Instituição após a conclusão da implantação 

do programa REUNI, faz-se necessária a ampliação das moradias estudantis 

atualmente existentes.  

 O programa de necessidades foi baseado nas Repúblicas existentes no 

Campus Morro do Cruzeiro em Ouro Preto e para melhor atender foi adequado dentro 

das normas de acessibilidade- NBR9050 e Decreto n° 5296 de 2004.  

 O complexo será composto por 15 moradias. Na primeira fase da obra serão 

construídas 04 edificações geminadas, perfazendo um total de 08 moradias que terão 

capacidade para abrigar 160 estudantes. É prevista, como ação futura, a ampliação de 

outras 07 moradias, abrigando assim mais 126 estudantes. Dentre todas essas 

moradias, quatro possuem adaptações para portadores de necessidades especiais. 

 A tipologia construtiva e acabamentos seguem o padrão adotado pela 

Universidade na vila de repúblicas existente.  

 As casas são dispostas no terreno de forma a criar uma praça central, para 

onde todas as entradas principais das edificações estão voltadas. Esta praça pretende 

ser um espaço de convivência e interação entre os moradores e o restante da 

comunidade estudantil. Nela estão previstas vagas de estacionamento, pavimentação, 

rede de drenagem e iluminação públicas.  

 As casas são projetadas sempre visando o conforto e integração dos 

moradores, bem como a criação do maior número de vagas possíveis otimizando 

assim a utilização do recurso público disponibilizado. 
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