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O Projeto de Extensão ''EMAV 2011 - Consolidação do Escritório Modelo
de Arquitetura e Urbanismo'' é uma ação contínua, que vem sendo
desenvolvida na UFRGS desde 2007. Escritórios Modelo são entidades
presentes em diversas universidades do país, e funcionam através de
gestão estudantil com a orientação de professores específicos, de acordo
com os temas trabalhados. São baseados nos princípios do Projeto de
Orientação a Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo e Carta de
Definição da Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e
Urbanismo. O EMAV (Escritório Modelo Albano Volkmer) trabalha através
de projetos participativos, envolvendo estudantes e comunidades que
normalmente não tem acesso aos serviços dos arquitetos e urbanistas. A
atividade desenvolvida no Salão de Extensão pretende mostrar as nossas
ações e metodologias, afim de atentar a comunidade acadêmica para as
atividades sociais. Com isso, esperamos contribuir com a formação de
agentes multiplicadores, preenchendo uma lacuna muitas vezes existente
nas grades curriculares dos cursos de graduação. Utilizando materiais
expositivos, como tótens, banners, luminárias e projetores, queremos
criar um ambiente lúdico e acolhedor, buscando interagir com o público
de forma dinâmica, facilitando as trocas e conexões.  Através de um
percurso sutil, vamos mostrar os princípios motivadores dos Escritórios
Modelo, a trajetória do grupo, os projetos em que nos envolvemos, as
atividades correntes e as metodologias de trabalho que utilizamos. Dentro
disso, também vamos expor o andamento das Ações de Extensão ''Ação
participativa de restauração do Condomínio Cênico Hospital Psiquiátrico
São Pedro'' e ''Ação participativa de requalificação urbana do Hospital
Psiquiátrico São Pedro - Entorno'', que são vinculadas a este Projeto.
Necessitamos do seguinte material: instalações elétricas com cinco
tomadas (para distribuição de luminárias em todo o espaço), projetor,
suporte para projetor, banners, tótens ou suportes para exposição dos
banners. Por fim, entendemos a participação da Mostra como uma
oportunidade de interagir com outros Projetos de Extensão, para
enr iquecimento de exper iências.  Desta forma, o mater ia l  que
produziremos estará voltado para o contato multidisciplinar, entendendo a
Universidade como o ambiente propício para isso.


