
espaço

VIVA
CULTURA

UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - 02 / 2018B   
ACADÊMICA: ALANA C. BETTIO   
ORIENTADOR: ALEX C. BRINO

[ [01

O QUÊ?
 O tema proposto para o Trabalho de Conclusão de Curso, 
trata-se de um Espaço de Cultura para o município de Travesseiro.
 Um equipamento público, sem ns lucrativos, destinado à 
manifestações ligadas a cultura e a arte.

ONDE?
 O local escolhido para inserção do projeto é o município de 
Travesseiro, no Vale do Taquari/RS. Implantado em um terreno 
privado, no centro da cidade, na Rua Esperança.

POR QUÊ?

 A cidade necessita a criação de um espaço para 
promover, fortalecer e preservar a cultura e história do município. 
 Além disso, um dos objetivos também é abrigar todas as 
atividades que já vem sendo desenvolvidas, como exposições de 
artistas de curta duração e ocinas, Feira do Livro, Noite de 
Talentos, as quais já vem sendo realizadas através da Prefeitura 
Municipal, porém, em lugares inadequados e frágeis, devido ao 
fato de não existir espaço físico especíco para sua realização.
 O espaço projetado poderá abrigar diversas outras 
atividades: reuniões, palestras e apresentações.
 Suprindo necessidades físicas e funcionais para a 
realização das atividades descritas anteriormente, com o intuito 
de fortalecer e propagar a cultura, dando espaço para 
manifestações artísticas e oferecendo à população um local 
convidativo, de agradável convivência e integração social, sem 
distinções.

PARA QUEM?
 O projeto é destinado para todos os munícipes e demais 
pessoas envolvidas nas ocinas e diversas outras atividades 
ligadas à cultura e educação.
 Um equipamento de uso público que também possa se 
tornar um centro de convívio e informação.

COMO?
 O Espaço Viva Cultura será um conjunto arquitetônico na 
intenção de desenvolver um equipamento público, onde serão 
desenvolvidas diversas atividades culturais e de convívio, 
apoiando e incentivando o desenvolvimento do turismo, e 
consequentemente, da cidade.
 Levando em conta esses aspectos, desenvolveu-se o 
programa de necessidades:
- Biblioteca: espaço amplo, para abrigar o acervo e também 
espaços de estar e estudo individual e em grupo.
- Café: espaço gastronômico.
- Ocinas: salas que vão receber diversas ocinas destinadas à 
todos os públicos, enfatizando o que já vem sendo ofertado pelo 
município, como atividades de gastronomia, dança, artes, canto 
e demais.
- Sala Multiuso: o espaço poderá ser dividido em dois, conforme 
necessidade de uso.
- Auditório: poderá abrigar diversas atividades, palestras, reuniões, 
apresentações, shows e qualquer outra atividade cultural.
- Também contará com uma área administrativa e de serviços, 
núcleo de sanitários feminino e masculino e uma praça verde.

FUNCIONAMENTO

- Biblioteca: aberta em horários de funcionamento do centro.
- Café: espaço gastronômico, com serviços prestado por determinada 
empresa, que abrirá em horários de funcionamento do centro e em 
horários convenientes à empresa (nais de semana).
- Espaço de Ocinas: funcionam conforme demanda e em horários 
dispersos, podendo ocorrer no turno da manhã, tarde  e noite, sempre 
com agendamento.
- Auditório: local de apoio, que será disponibilizado para eventos de 
escola, Prefeitura e comunidade em geral. Terá exibilidade de horários, 
mediante agendamento junto ao núcleo administrativo.
- Praça e Estacionamento: local aberto de acesso livre para os visitantes.
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