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 O Laboratório de Projetos (LabProj), 
vinculado ao departamento de Arquitetu-
ra e Urbanismo da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), vem desenvolvendo 
o projeto de pesquisa e extensão  na temáti-
ca da Moradia Estudantil Indígena desde 2018. 
 Essa proposta nasce de reivindicações 
legítimas dos estudantes indígenas na univer-
sidade, por um espaço que respeite sua cultura e 
possibilite sua presença na comunidade acadêmica.
 O presente caderno tem como objetivo a 
apresentação do projeto arquitetônico para a Mora-
dia Estudantil, fruto de pesquisa teórica e vivências 
práticas junto às comunidaes indígenas da região. 
 A apresentação do projeto é precedida por 
uma sessão de contextualização histórica, seguida 
por uma sessão de denúncia a situação atual dos 
estudantes indígenas na UFSC e, por último, uma 
exposição da trajetória do projeto de pesquisa e 
extensão “MEI” - Moradia Estudantil  Indígena.

1. Introdução
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2. Contextualização Histórica

 Para a compreensão da presença indí-
gena no espaço urbano faz-se necessário o 
entendimento de que: “o território brasileiro, à 
época da colonização, não deve ser conside-
rado um ‘papel em branco’, um lugar vazio a ser 
ocupado”. Desse modo, considera-se que os 
nossos centros urbanos foram território indíge-
na, em um primeiro momento, com suas pró-
prias paisagens culturais e relações históricas.
 O processo de colonização do territó-
rio brasileiro e as narrativas históricas hegemô-
nicas, ainda dominantes na educação escolar, 
levam a um entendimento equivocado das co-
munidades indígenas por parte da população 
brasileira. Assim, é alimentando o imaginário 
com a ideia de que lugar de indígena é nas re-
servas/aldeias, baseada também na imagem 
cristalizada da cultura destes povos, como se 
sua autenticidade dependesse exclusivamente 

Indígenas no contexto urbano

do afastamento da sociedade moderna e urbana.
 Discutir políticas para garantir o Direi-
to à Cidade aos indígenas, conforme descrito 
no Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/2001), tem-
-se colocado com bastante importância uma 
vez que, segundo o Programa das Nações Uni-
das para os Assentamentos Humanos no Brasil, 
39% de todos os indígenas que vivem no territó-
rio nacional habitam áreas urbanas (IBGE, 2010).
 O debate acerca do direito à terra, contudo, 
bem como da habitação para indígena nas cida-
des, com respeito às suas especificidades cultu-
rais, é recente. As discussões sobre instrumentos 
e políticas urbanas voltadas para esta temática 
ainda precisam de aprofundamento e compro-
metimento com a realidade de indígenas ocupan-
do, habitando e transformando o espaço urbano.
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Indígenas na universidade

 A partir da virada do novo século, estrutu-
rou-se a construção de uma agenda política de 
ações para garantia da presença dos povos ori-
ginários nas instituições de ensino superior, 
que culminou na Lei de Cotas em 2012. Através 
desta, institui-se caráter obrigatório a implantação 
de mecanismos de acesso e permanência de alu-
nos autodeclarados negros e índígenas nas uni-
versidades federais brasileiras.
 Em 2013, como estratégia para manter es-
tudantes em vulnerabilidade socioeconômica nas 
instituições, o Ministério da Educação (MEC) ins-
tituiu o Programa de Bolsas Permanência - 
dentro do qual foram garantidas aos estudantes 
indígenas bolsas específicas, em valor que ampa-
re suas especificidades garantidas pela Constitui-
ção Federal. 
 Atualmente na UFSC, segundo dados da 
Secretaria de Ações Afirmativas - SAAD (2020), 
cerca de 135 estudantes indígenas, regular-
mente matriculados em 64 cursos de graduação 



¦  9

são beneficiados pelas ações afirmativas. Contu-
do, essas ações de apoio mostram-se ainda insu-
ficientes para superar os desafios encontrados pe-
los indígenas - que carregam em si sua forma de 
viver em comunidade, sua linguagem, seu próprio 
tempo e ritmo -, onde uma série de adversidades 
concernentes à realidade dos estudantes podem 
inviabilizar sua permanência no meio acadêmico,
 Esta realidade indica a necessidade urgente 
de aprimoramento de políticas de acolhimento 
e permanência por parte das instituições de en-
sino e comunidade acadêmica, tanto nas esferas 
pedagógicas quanto de infraestrutura. É essencial 
que essa construção seja realizada a partir do diá-
logo e envolvimento de diversos atores institucio-
nais, técnicos e docentes, mas, sobretudo, com a 
participação das comunidades indígenas.



 10 ¦
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3. Moradia Estudantil Indígena na 
UFSC: a Maloca

 O espaço, conhecido por Maloca, refere-se 
a alojamento estudantil, de caráter provisório, que 
abriga os estudantes indígenas da Universidade 
Federal de Santa Catarina. Esse espaço localiza-
-se no antigo prédio do Restaurante Universitário, 
hoje desativado e realocado. Para receber os es-
tudantes, esse edifício não recebeu nenhum tipo 
de reforma ou adaptação por parte da universida-
de, sendo todas as readequações realizadas pe-
los próprios indígenas.  A Maloca, dessa forma, foi 
transformada conforme as necessidades imedia-
tas dos estudantes indígenas. 
 Percebe-se a procura por gerar privacidade 
nos espaços, através de divisórias improvisadas 
ou fechamentos, com folhas de papel, nas jane-
las. Nos quartos destinados às famílias também 
são criadas divisórias improvisadas para organizar 
o espaço. 
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 A presença das crianças é algo natural aos 
indígenas, faz parte de sua cultura as crianças es-
tarem próximas a mãe até determinada idade e, 
além disso, é comum que nas aldeias a respon-
sabilidade pela criação dos pequenos seja com-
partilhada por todos. Ainda assim, é visível a ne-
cessidade de separação entre um ambiente de 
estudos e essas áreas de convivência, uma vez 
que a universidade exige um outro tipo de rotina, 
diferente da aldeia. 
 Apesar das condições precárias do espaço 
oferecido aos estudantes, eles se apropriam des-
te ambiente por meio de pinturas e adaptações, 
fazendo da Maloca sua casa na UFSC e estabele-
cendo laços de uma comunidade a parte. 
 Tal comunidade é formada por uma gran-
de diversidade de povos indígenas, com culturas 
e conhecimentos diversos. No entanto, os valores 
convergentes se sobrepõe: a relação de respeito e 
reciprocidade com a natureza, os saberes ances-
trais milenares e a luta dos povos originários por 
sua permanência do território brasileiro. 
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4. A trajetoria do Projeto de 
Pesquisa e Extensão MEI

 A ação que inspirou o projeto de pesquisa na 
temática “moradia estudantil indígena na universi-
dade” foi a demanda de readaptação do alojamen-
to destinado a estudantes da Licenciatura Indígena, 
que chegou ao departamento da arquitetura em 
2017. Nesse momento, o professor Ricardo Socas 
(UFSC) e a professora Nauíra Zanin (UFFS) se en-
gajam no projeto de aperfeiçoamento do espaço 
oferecido, integrando a tarefa a Semana Acadêmi-
ca do curso de Arquitetura e Urbanismo. 
 A atividade se revelou uma experiência edu-
cativa aos estudantes, ao passo que os fazia ques-
tionar seu papel como arquitetos na construção de 
espaços para o acolhimento e valorização da cul-
tura e dos povos indígenas na contemporaneida-
de. Como resultado das oficinas, foram produzidas 
divisórias em madeira que permitiram a reorga-
nização do espaço de maneira radial -  modo de 
espacialização comum das aldeias indígenas. Com 
essas divisórias, também foi possível dar maior pri-
vacidade aos estudantes e maior liberdade e flexi-
bilidade na organização do próprio espaço.

2017: Semanarq
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SemanARQ 2018: 
A construção da Opy

 Em 2018, com o grupo de pesquisa e ex-
tensão já formado, chega um convite ao profes-
sor Ricardo Socas para a construção de uma Opy 
(casa de reza/ escola indígena), na aldeia Tekoa 
Yaka Porã, no Morro dos Cavalos (Palhoça - SC). 
A construção foi realizada em duas etapas: uma 
em conjunto a um grupo de estudantes da Escola 
Escola Waldorf Anabá, e outra incorporada a Se-
manARQ (Semana Acadêmica do curso de Arqui-
tetura e Urbanismo da UFSC), expandido a partici-
pação dos estudantes do curso. 
 Essa experiência aproximou o grupo do
 modo de viver de uma aldeia indígena Guarani, 
evidenciando a necessidade da interação para a 
compreensão do universo indígena. Os rituais de 
iniciação realizados para um processo de inter-
venção na natureza, por exemplo, foram devida-
mente respeitados e traduziram muito do modo 
de viver indígena. 
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2018 e 2019: O processo 
participativo de projeto

 Em 2018 o grupo de pesquisa e extensão 
partiu para a elaboração do projeto para a MEI. 
Adotando um processo participativo de projeto, 
buscou-se estabelecer contato com os estudan-
tes indígenas que ocupavam a Maloca - UFSC. 
 A partir daí, diversas vivências foram pla-
nejadas e executadas. Aspectos de convergência 
entre os estudantes indígenas, fundamentais para 
o projeto, foram identificados: a presença do fogo 
- relacionado ou não a práticas espirituais - aproxi-
mação com a natureza e presença do chão batido. 
 Em 2019, foi apresentada a primeira pro-
posta de projeto. Para tanto, buscou-se aproximar 
os estudantes da vivência no terreno escolhido 
para a moradia e realizou-se a apresentação da 
maquete física na área definida para o projeto. A 
partir daí, o projeto foi alterado, principalmente no 
que diz respeito à capacidade de ocupação - am-
pliando-se de 60 estudantes para 150. 
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SemanARQ 2019: Oficina de 
grafismos indígena

 Mantendo a continuidade das oficinas em 
conjunto com as comunidades indígenas, na Se-
manARQ de 2018 foi realizada uma oficina de gra-
fismos no prédio da Arquitetura. Para essa oficina, 
duas estudantes indígenas da UFSC, moradoras 
da Maloca, foram convidadas a partilhar seu co-
nhecimento com os estudantes do departamento 
de Arquitetura e Urbanismo. Nesse encontro, as 
graduandas explicaram a relevância dos grafis-
mos nas tradições indígenas, falaram sobre o sim-
bolismo dos mesmos, e exemplificaram algumas 
diferenças entre etnias indígenas e o significado 
dos grafismos para algumas dessas diversas cul-
turas. 
 Como resultado da oficina, o espaço da ar-
quitetura, naturalmente livre para a expressão dos 
estudantes, recebeu diversas pinturas de grafis-
mos indígenas. Segundo os próprios estudantes 
indígenas, a atividade colaborou para a afirmação 
dos laços com a universidade e fortaleceu a sen-
sação de acolhimento pelo espaço. 
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Fim de 2019: A construção 
do espaço do fogo

 Ainda em 2019, o grupo de extensão foi 
premiado no concurso do CAU-SC na chamada 
pública de tema “Responsabilidade, ação e trans-
formação”, com o projeto para a construção do 
espaço do fogo no campus da UFSC. Com isso, o 
projeto recebeu recursos do Conselho de Arquite-
tura e Urbanismo para que fosse executado. 
 A atividade foi realizada em conjunto com 
os estudantes indígenas e possibilitou a confec-
ção de uma estrutura em toras de madeira, no ter-
reno pretendido para a implantação da moradia. A 
intenção dessa construção foi demarcar o espaço 
do fogo e sua rica simbologia indígena, reforçando 
a presença desses povos que compõem também 
a comunidade acadêmica da universidade. Além 
disso, a estrutura funciona como uma extensão da 
Maloca, proporcionando uma área mais convida-
tiva para a realização das práticas de cultura indí-
gena.
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Em defesa da Moradia 
Estudantil Indígena na UFSC

 A permanência e êxito dos estudantes indí-
genas nos cursos de formação superior também 
se estabelece por meio de relações da afetividade 
no processo de inserção no mundo acadêmico. 
Ambientes sensíveis à presença indígena, plane-
jados com, e atribuídos aos estudantes indígenas, 
asseguram o espaço de respeito e preservação 
de seus modos próprios de organização e vivên-
cia. Desse modo, uma moradia estudantil indígena 
se mostra um local essencial de apoio à adapta-
ção à realidade social e espacial não indígena. 
 Ao pensarmos um espaço para a perma-
nência indígena no campus, é preciso considerar 
as especificidades dos estudantes indígenas e a 
diversidade étnico-cultural dos povos originários. 
É necessário criar condições para que seus hábi-
tos, seus rituais e suas práticas do cotidiano não 
sejam interrompidas durante a vida universitária, 
longe de suas casas, suas aldeias e seus familia-
res. 

 
Percebe-se assim, a importância de pensar um 
espaço que acolha esses estudantes, consideran-
do as especificidades do seu modo de vida. Para 
que a construção desse espaço seja um processo 
verdadeiramente respeitoso e que contemple as 
necessidades reais desses estudantes, é preciso 
ter como princípio o diálogo entre os diferentes 
atores envolvidos, com uma metodologia basea-
da em processos participativos. São esses os prin-
cípios que  moldam o caminho percorrido para a 
elaboração deste projeto arquitetônico e que re-
forçam a relevância de sua concretização.

5. Proposta Projetual
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Inserção na cidade

 A localização para implantação da Moradia 
Estudantil e a garantia de visibilidade para a pre-
sença de estudantes indígenas no campus são 
pontos cruciais para elevar o caráter afirmativo da 
edificação. 
 Por isso, a Moradia Estudantil e outros equi-
pamentos complementares, como o Centro Inter-
cultural, devem ser implantados em locais bem 
integrados com o campus, que permitam o for-
talecimento e a valorização da presença indígena 
nesse espaço. Da mesma forma, é preciso gerar 
visibilidade aos indígenas em relação ao espaço 
urbano, colaborando para a sua integração à cida-
de.
 Considerando esses aspectos, o terreno 
escolhido para a inserção da Moradia Estudantil 
Indígena se localiza nas bordas da Universidade 
Federal de Santa Catarina, na esquina entre a Rua 
Desembargador Vitor Lima - rua de grande rele-
vância para o bairro carvoeira - e a Rua Engenhei-
ro Agrônomo Andrei Cristian Ferreira - interna a 
universidade. Terreno Escolhido

Florianópolis

Santa Catarina

Brasil

UFSC
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 Diretrizes Espaciais: 
Topografia e Implantação

 O terreno possui uma rica composição ar-
bórea, que inclui àrvores de grande porte, como 
flamboyants, e até mesmo bambuzais, O córrego 
que atravessa o terreno também é um elemento 
de destaque no terreno.  
 A escolha de um terreno com elementos 
naturais tão marcantes tem grande relevância 
para a elaboração de um espaço que fortaleça as 
práticas culturais indígenas durante a passagem 
desses estudantes pelo meio acadêmico, sendo 
também um fator relevante ao pensar  a questão 
da permanência indígena na universidade.
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Implantação e acessos

 Para a implantação da edificação, aprovei-
tou-se a declividade do terreno na composição do 
projeto, gerando uma composição harmônica de 
quatro blocos. Tais blocos podem ser construídos 
separadamente e em sucessão, uma vantagem 
em termos de uma construção em etapas. 
 O “primeiro bloco” localiza-se na área mais 
baixa do terreno. Os dois blocos seguintes, per-
pendiculares ao primeiro, deslizam sobre ele, le-
vando ao nível superior do terreno. O quarto e úl-
timo bloco se localiza, então, em uma espécie de 
“segundo térreo”, na área mais alta do terreno e 
mais próxima a rua. Os quatro blocos formam uma 
estrutura em “O”, voltada ao espaço do fogo. 
 Os acessos ao edifício são três, sendo dois 
acessíveis - um voltado para a Rua Desembar-
gador Vitor Lima e outro para a Rua Engenheiro 
Agronomo Andrei Cristian Ferreira, interna a UFSC 
- e um terceiro mais acidentado, em caráter de ca-
minho,  dando um tom de parque a área. 
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O partido arquitetônico: o fogo e 
as práticas coletivas

 O elemento “fogo” é o que dá partido con-
ceitual ao projeto arquitetônico da Moradia Es-
tudantil Indígena. Ressaltado nas falas de todos 
os estudantes indígenas que contribuem para a 
elaboração deste projeto, o fogo desempenha 
um papel protagonista na estruturação da vida 
coletiva e está presente de diversas formas nos 
diferentes povos indígenas, seja como elemento 
de conexão, anímico ou simbólico. Desse modo, 
esse espaço é pensado como uma centralidade 
do projeto, ao redor do qual se desenvolve o edi-
fício. 
 Em conexão imediata com o espaço do 
fogo estão espaços de uso coletivo, como a co-
zinha, sala de estudos e o centro de organização 
estudantil. Reforça-se, na integração dos espaços 
internos com os externos, o caráter de uma vida 
mais próxima a da aldeia, em que o espaço exter-
no tem grande protagonismo na rotina diária.  
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Aspectos de identificação 
cultural

 No que tange a concepção de uma lingua-
gem arquitetônica do projeto, diversos elementos 
são levados em consideração. Para gerar, através 
da arquitetura,  identificação cultural,  é preciso 
considerar os aspectos tradicionais em contrapo-
sição às limitações impostas pelo contexto urba-
no. 
 Desse modo, foi concebida uma linguagem 
arquitetônica, que busca criar relações afetivas e 
respeita as relações de significados e simbolismos 
das culturas dos povos originários. 
 A partir dessa percepção, procurou-se 
identificar elementos de significação e ampliar o 
repertório de materiais e sistemas construtivos, 
incorporando materiais mais naturais. Identifica-se 
aí uma importante diretriz para a concepção de 
um projeto sensível, preocupado em gerar uma 
identificação do usuário com o ambiente.
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Funcionalidades

O edifício é composto, em seu primeiro pavimen-
to, por uma cozinha, sala de estudos, lavanderia, 
centro de organização estudantil e banheiros. Es-
paços esses que dialogam com o espaço do fogo 
e as áreas abertas. 
Uma segunda cozinha é proposta no “segundo 
térreo” - pavimento que se volta à Rua Desem-
bargador Vitor Lima - além de uma ampla sala de 
estudos, quartos e sanitários. Uma última sala de 
estudos é inserida no terceiro pavimento. Esse úl-
timo, assim como o quarto pavimento, são com-
postos por mais dormitórios e sanitários. 
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O espaço do fogo

 O espaço do fogo apresenta-se como um 
espaço comum e de convergência para as rela-
ções sociais das comunidades indígenas e suas 
práticas cotidianas. Como um elemento comum 
entre diferentes etnias, o espaço do fogo é o prin-
cipal articulador da coletividade da Moradia Estu-
dantil Indígena - local que possibilita esquentar a 
água para o chimarrão, realizar rodas de conversa 
e também manter acesa as tradições por meio de 
rituais ou momentos de reflexão.

 Em relação a implantação do mesmo no 
terreno, aproveitou-se a declividade para criar o 
espaço do fogo como uma pequena arquibanca-
da em formato de meia lua, onde no centro situ-
a-se a fogueira. A composição meia lua, circular 
em geral, está relacionada aos costumes e práti-
cas indígenas. Pretende-se que seja estabelecida 
uma relação direta entre a área de preparação de 
alimentos e o espaço do fogo, com grandes por-
tas que conectam o ambiente interno e o externo.



 28 ¦
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Cozinhas

 Desse modo, a área da cozinha une-se ao 
espaço do fogo, formando o coração da Moradia 
Estudantil Indígena. Esses ambientes estão ligados 
aos costumes essenciais das culturas indígenas, 
dando espaço a preparação de alimentos típicos e 
possibilitando a continuidade a práticas indígenas. 
Da mesma forma, esses ambientes possibilitam a 
rotina em coletividade, típica das aldeias. 
 Em relação a àrea destinada a preparação 
de alimentos, pensou-se na inserção de um fo-
gão a lenha como a centralidade do ambiente, 
ao redor do qual os estudantes podem se reunir 
diariamente na preparação de alimentos. O layout 
desse espaço foi pensado com mesas grandes 
e coletivas, que se dispõem de forma a  orientar 
os fluxos no ambiente. Além disso, é prevista uma 
dispensa para o armazenamento de alimentos no 
local.
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Salas de Estudos.

 Espraiadas nas extremidades dos blocos, 
as três salas de estudos atendem às demandas 
históricas dos estudantes indígenas por espaços 
com estrutura e conforto apropriados para as dis-
cussões e aprofundamento de suas áreas de in-
teresse. Estes espaços amparam de forma direta 
a questão da permanência universitária indígena, 
onde podem utilizar dos equipamentos dinâmi-
cos para a apropriação das salas de acordo com 
as melhores metodologias e necessidades. Para 
isso, estabeleceram-se diretrizes de forte cone-
xão com a área externa, com luz abundante e 
regiões plenamente abertas onde possam des-
cansar, trocar experiências e se fortalecer a par-
tir da troca dialógica. Foram sugeridos, além de 
mobiliários de estudo individual, grandes mesas 
e locais de armazenamento de material acadê-
mico que pudessem abarcar essas necessidades 
coletivas.
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Dormitórios

 Os quartos ocupam a maior parte dos blo-
cos e têm capacidade para abrigar, no total, 156 
estudantes indígenas. São conformados a partir 
de estruturas auxiliares em madeira, pensada a 
partir de técnicas construtivas comuns dos povos 
originários. 
 Modulares, podem ser abertas e fechadas 
através de painéis e cortinas, gerando maior con-
forto de acordo com as necessidades de maior 
intimidade ou socialização. Também permitem a 
instalação de redes e que outros objetos sejam 
pendurados, potencializando as liberdades cultu-
rais particulares de cada povo e etnia - bem como 
a disposição  de camas em conjunto ou separada-
mente a depender das particularidades de possí-
veis núcleos familiares. 
 Por fim, estantes, mesas, armários e tabla-
dos da estrutura auxiliar servem como apoio para 
manutenção e guarda de pertences e objetos 
pessoais.
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Organziação dos blocos e 
funcionalidades da Moradia 

Estudantil
 

Para viabilizar a construção da obra a partir dos re-
cursos disponíveis, a edificação foi divida em 04 
blocos:
 
Bloco  A: Descrição: área para entidades e lideran-
ças estudantis indígenas, depósito, cozinha e área 
de apoio para crianças.

Bloco B: Descrição: acesso, área de banheiros no 
térreo, quartos e banheiros no primeiro pavimento.
Capacidade: 5 quartos = 20 pessoas.

Bloco C:
Descrição: área de lavanderia no térreo, quartos 
e banheiros no primeiro e segundo  pavimento e 
sala de estudos no mesmo andar.
Capacidade: 15 quartos = 60 pessoas.

Bloco D:
Descrição: área com sala de estudos, quartos, ba-
nheiros e cozinha no térreo, quartos e banheiros 
no primeiro pavimento.
Capacidade: 19 quartos = 76 pessoas. 
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Etapas de execução e previsão 
orçamentária

1º Etapa
A primeira etapa de execução do projeto consiste 
em construir os Blocos A e B. Sendo o primeiro 
bloco (A) no térreo, setorizado com área para as 
entidades e lideranças estudantis indígenas, cozi-
nha, depósito e área de apoio para crianças. O se-
gundo bloco (B) compreende tanto o térreo quan-
to o 1º pavimento; nele situa-se um dos acessos 
para a MEI e também está setorizado por banhei-
ros no térreo, banheiros e quartos para os estu-
dantes no 1º pavimento.

2º Etapa
Na segunda etapa de construção seria construído 
o bloco C. O terceiro bloco (C)  compreenderia as 
funções de lavanderia no térreo. No 1º e 2º pavi-
mentos contaria com quartos e banheiros, e sala 
de estudos no último pavimento.

3º Etapa
Já na terceira etapa de construção seria executado 
o bloco D. O quarto bloco (D) incluiria as funções 
sala de estudos, quartos, banheiros e cozinha no 
térreo, quartos e banheiros no 1º e 2º pavimentos.
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Etapas de execução e previsão 
orçamentária

As estimativas orçamentárias foram calculadas 
com base no CUB de Florianópolis. No quesito 
da especificação da construção de acordo com 
o SINDUSCON da Grande Florianópolis e com a 
Norma Brasileira NBR 12721.

A primeira estimativa foi feita segundo o orçamen-
to dos projetos-padrão residenciais Normal de até 
4 pavimentos ou Projeto Padrão PP 4-Normal. Foi 
definido dessa forma pois a edificação conta em 
seus pavimentos-tipo com: hall de circulação, es-
cada, elevadores e quatro apartamentos por an-
dar, com três dormitórios, sendo um suíte, sala de 
estar/jantar, banheiro social, cozinha, área de ser-
viço com banheiro e varanda; o que atende aos re-
quisitos da segundo a norma NBR 12721 o Prédio 
Popular - Padrão Normal (PP - N). 

1º Etapa - Blocos A e B
R$ 2.422.953,61

2º Etapa - Bloco C
R$ 2.418.095,20

3º Etapa - Bloco D
R$ 3.536.189,18

Total
R$ 8.377.237,99
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Etapas de execução e previsão 
orçamentária

Já a segunda estimativa é baseada de acordo com 
o CUB-UFSC. A própria Universidade Federal de 
Santa Catarina tem um CUB que é atualizado e/
ou corrigido mensalmente. O CUB atual será cor-
rigido de acordo com o CUB. residencial médio - 
do mês de Agosto/2021 - de Florianópolis x 2,345, 
resultando no CUB-UFSC.

1º Etapa - Blocos A e B
R$ 5.612.916,45

2º Etapa - Bloco C
R$ 5.601.661,66

3º Etapa - Bloco D
R$ 8.191.793,00

Total
R$ 19.406.371,10
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