




• Tornar a Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira um espaço 
não apenas acadêmico e frequentado, estritamente, por 
estudantes, funcionários e professores; e, sim, um espaço 
frequentado pelo público geral que verá a Cidade Universitária 
como um centro de cultura, esportes e lazer; 
 

• Tornar a Cidade Universitária acessível tanto para a escala dos 
pedestres e ciclistas, como para o automóvel; 
 

• Descentralizar os edifícios e equipamentos públicos da Cidade 
Universitária, fazendo com que todo potencial desse espaço seja 
utilizado; 
 

• Implementar melhorias em suas áreas livres e de convívio e 
conservar a mata existente. 



• Acesso livre para o público geral: 5h às 23h 
• Acesso limitado: 23h às 5h, sendo que nesse 

período apenas comunidade USP e 
acompanhantes poderão acessá-la. 
 
A abertura da USP está condicionada à indução 
de maiores fluxos de pessoas de fora da 
Comunidade USP tornando-a um espaço de 
convívio. Portanto, mudamos o foco central da 
USP, o qual passou a transcender os limites 
acadêmicos. 



• Objetivos:  
Melhorar a imagem da universidade para com 
a comunidade paulistana e estimular o uso do 
campus pela mesma. 
 

• Propostas:  
Substituição dos muros por gradil nas áreas 
visíveis pelos pedestres, mudando a imagem 
exclusivista da Cidade Universitária. 



• Objetivos: 
Garantir maior segurança e comodidade para o 
pedestre e o ciclista criando um sistema eficiente 
de circulação. 

• Propostas: 
Implantação de passarelas e passagens para 
facilitar o acesso ao campus, inserção das 
lombofaixas, campanhas de conscientização, 
sinalização em favor dos ciclistas e pedestres e  
demarcação de ciclofaixas 

 



Campanha de conscientização 

Lombofaixa 
Lombofaixa implantada na Cidade Universitária Armando 
Salles de Oliveira 



Treco total do percurso: 245 metros. 

 
- Proximidade com o 
Terminal de Ônibus 
USP, sendo cerca de 
500 metros de 
distância; 
 
- Acesso ao corredor 
de tróleibus da Av. 
Escola Politécnica 
 



O acesso permite ao usuário a visualização e contemplação do Monumento à 
Ramos de Azevedo, sendo que esse tem 24 metros de altura. 
 
 



Aproximadamente 65 metros de extensão 
Largura de 5 metros. 

Dá acesso à Ponte Cidade Universitária 



Modelo de implantação da passarela de acesso à Ponte Cidade Universitária 



Modelo de implantação da passarela de acesso à Ponte Cidade Universitária 



Passarela de acesso ao Parque Villa Lobos 



Passarela de acesso ao Parque Villa Lobos 



A ciclofaixa será delimitada pela cor vermelha pintada sobre a pista. Essa escolha fora 
feita, pois tal cor chama atenção dos motoristas e possui um valor simbólico que 
caracteriza a presença da ciclofaixa. 

Em conjunto à instalação da ciclovia 
pensamos em implantar uma 
legislação interna para os ciclistas e 
motoristas, sendo essa uma 
tentativa de amenizar as 
divergências encontradas entre 
esses dois grupos. 



Croqui de implantação de ciclofaixa 



Manter as linhas que já existem, porém, propomos o aumento da 
quantidade de ônibus. 



Implantação de sistema de microônibus que farão o percurso delimitado pela cor 
vermelha; 
Sistema de alta frequência, cujo principal objetivo é a rapidez. 



• Objetivos:  
Reduzir o congestionamento de veículos nos 
horários de pico e a necessidade de 
deslocamento pelo campus  
 

• Propostas:  
Pulverização do fluxo de carros com a abertura de 
dois novos portões para veículos em pontos 
estratégicos ; 
 

• Desestimular o uso do campus como rota 
alternativa. 
 



Mapa com localização dos novos portões 





Croqui do portão de acesso 4 localizado nas proximidades da Vila Indiana 



Croqui de acesso portão 3 



• Objetivos:  
Oferecer maior comodidade para os usuários 
do campus e atividades que atraiam as 
pessoas durante os finais de semana 

• Propostas:  
Oferta de serviços e equipamentos que 
facilitem a vida acadêmica, local para 
organização de eventos aos finais de semana, 
como saraus, torneios esportivos e feiras. 

 







• Retirada das grades e dos muros que separam 
a Cidade Universitária do Instituto Butantã; 
 

• Requalificação do espaço entre a Avenida 
Lineu Prestes e o Instituto Butantã, com 
tratamento paisagístico, largos e conexões 
amplas e acessíveis entre a USP e o Instituto; 
 



Croqui exemplificando a retirada das grades e a consequente integração entre os espaços 



Implantação de pequenos lagos ao longo do interior da Cidade Universitária Armando 
Salles de Oliveira, sendo que esses serão responsáveis pela captação de parte das águas 
oriundas das chuvas. 
A ampla área verde conservada será também grande receptora de tais águas. 



Implantação de lago nas proximidades do portão 3 



Conservar as áreas verdes existentes, fazendo com que essas sejam conservadas; 
Criação de parques que serão utilizados pela comunidade USP e pela população geral 



• Objetivos:  
Proteger as poucas áreas remanescentes da natureza em 
relação ao entorno com solo muito impermeabilizado. 
Além disso,  propomos a revitalização do Rio Pirajussara e 
Rio Jaguaré, principalmente no perímetro do Campus. 
 

• Propostas:  
Criação de “lagos” reguladores do fluxo de água e 
conservação das matas existentes, sobretudo as que estão 
próximas ao IPEM e ao Instituto Butantã, sendo permitida 
sua retirada apenas em caso de extrema necessidade de 
espaço para fins acadêmicos. 
 



Ampliação do canteiro central da Avenida da Raia, suprimindo o espaço para 
estacionamento , sendo que esse não é utilizado. 



Croqui de requalificação da raia, com calçadão, ajardinamento e implangação de 
quiosques, criando, portanto, uma ampla área de convívio. 





Implantação de sanitários ao longo 
da Cidade Universitária 



Croqui dos sanitários e quiosques 



Instalação de novos prédios ao longo da Rua do Matão para tornar essa mais utilizada e, 
portanto, menos perigosa.  Além disso, há a proposta de melhoria da iluminação de tal rua. 
Criação de um novo bandeijão e um novo Crusp nas proximidades da portão 3 de acesso. 



Projeto para melhoria da iluminação da Cidade Universitária Armando Salles de Olveira, 
sendo que os principais pontos problemáticos estão indicados acima. 



Portanto, diante de tal situação, 
propomos a criação dos ditos espaços 
inter-institutos, onde haverá a 
instalação de quiosques para 
alimentação, áreas agradáveis para 
atrair os passantes e pontos de 
serviços, com o oferecimento de 
internet wifi, por exemplo. Com isso, 
haverá uma melhor utilização do 
espaços, gerando um maior fluxo de 
pessoas ao longo deles. 
 

 

Um grande problema encontrado no Campus refere-se à presença de diversos espaços 
que, apesar de possuir potencial, são subutilizados 



Fim da exclusividade de certos serviços existentes na Cidade Universitária, sendo 
que esses passarão a ser abertos para toda comunidade USP 


