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Resumo 

Essa tese tem como principal objetivo refletir sobre a utilização dos 

espaços físicos do campus, não somente ao que se diz respeito à graduação, 

pesquisa e extensão, mas também a utilização dos espaços físicos como meio 

de integração social, intercâmbio de ideias e articulação política entre as 

categorias do campus. 

 

 

A má utilização dos espaços físicos do campus e o vício em adaptações  

 

Vivemos num contexto de adaptação: As salas de aula são um grande 

galpão adaptado; o Restaurante Universitário é uma sala adaptada; a biblioteca 

é um saguão adaptado; os laboratórios são salas adaptadas; a sala de aula é 

um refeitório adaptado e não espantaria se o banheiro fosse uma cozinha 

adaptada.  

Há oito anos, com a expansão do ensino público federal, a UNIFESP 

Diadema foi inaugurada com a intenção de receber quatro cursos: Farmácia, 

Engenharia química, Química e Ciências Biológicas. Foi aprovado um ciclo 

básico comum como estratégia para a falta de espaço físico a fim de acomodar 

os quatro cursos. Daí em diante, enxerga-se a propagação de erros: criam-se 

cursos noturnos, ampliam-se as vagas no integral e abrem-se mais três cursos: 

Ciências Ambientais, Licenciatura Plena em Ciências e Química Industrial. Se 

já não havia espaço físico para quatro cursos integrais, a expansão indicava 

um colapso. A solução foi alugar prédios na cidade que comportassem toda a 

demanda universitária. Com isso, o cenário é: um campus fragmentado, sem 

construção própria, sem salas adequadas para as atividades da graduação, 

sem espaço físico suficiente para a pesquisa e extensão, sem condições de 

permanência para o aluno (muitos assaltos durante os períodos de 

deslocamento, restaurante universitário ausente na maior parte das unidades, 

biblioteca distante da unidade com maior fluxo de alunos, dependência de um 

ônibus circular que não suporta a demanda, entre outros). O impacto social 

desse cenário está estampado nos gráficos que indicam o alto índice de 

evasão dos alunos ingressantes.  

Não obstante, a questão de espaço físico na universidade não diz 

respeito apenas, às atividades curriculares. É de extrema importância 

relembrar o conceito de UNIVERSIDADE como um espaço público de 

preservação, apropriação e de reflexão, que permite o intercâmbio de ideias, 

articulação política e de integração social, dessa forma, a falta de um espaço 



de convivência nas unidades do Campus Diadema afeta negativamente a 

comunidade de forma geral. 

 

 

Proposta de melhor aproveitamento dos espaços físicos e de 

convivência do campus 

 

QUADRA POLIESPORTIVA: 

Cenário atual: Uma quadra poliesportiva está sendo utilizada como 

estacionamento no campus.  

Cenário ideal: Uso da quadra para integração social por meio da prática 

esportiva. 

Proposta: Reforma e manutenção pelo campus e implementação do 

projeto de praça poliesportiva no PDI/PDINFRA. 

 

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO: 

Cenário atual: Instalação adaptada inadequada, sem exaustores nem 

espaço para ventilação. Além disso, não comporta a demanda de alunos, 

causando enormes filas. 

Cenário ideal: Restaurante com ventilação, espaço para circulação e 

espaço confortável para realização das refeições. 

Proposta: os alunos têm uma sala de convivência na Fundação 

Florestan Fernandes e uma sala de reuniões com armários na unidade Antônio 

Doll. Com a implantação de um espaço único (casas de madeira) para um 

centro de convivência dos alunos, a sala do Florestan poderia ser readequada 

a fim de ampliar o restaurante universitário e a sala do Antônio Doll poderia ser 

liberada para as atividades de extensão.  
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