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O trabalho desenvolvido pelo Programa de Extensão consiste nas
atividades de um Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo, o
Escritório Modelo Albano Volkmer - EMAV-, focado especificamente na
experiência prática dos estudantes em projetação e construção coletiva
na área localizada atrás da Rádio da Universidade.         Inicialmente, a
área não estava sendo utilizada, pois não havia acessos que levavam a
ela, além de não possuir um mobiliário adequado para a comunidade
usufruir. Pensando na transformação do espaço e a fim de divulgar as
ações do Escritório Modelo, foi organizada a Semana Acadêmica,
juntamente com o Diretório Acadêmico da Faculdade de Arquitetura. Este
evento foi intitulado '' Semana Acadêmica da Construção Coletiva :
Todas as Mãos'', e teve como objetivo atrair a comunidade da UFRGS
(alunos, professores e funcionários) para um problema muito recorrente
no Campus Cent ra l ,  que é  a  subut i l i zação de espaços.      A
Semana Acadêmica da Construção Coletiva visava aplicar e testar uma
metodologia de projeto participativo. Nesse período ocorreram diversas
atividades para tal: questionário no Campus para identif icar as
potencialidades da área a ser trabalhada, projetação coletiva do espaço
com utilização de maquetes e croquis, e por fim, execução do projeto com
auxílio de oficiantes convidados. Foram oferecidas oficinas de construção
em alvenaria, concretagem de mobiliário urbano, técnicas de construção
em bambu e  ambientação pa isagís t ica  do espaço.   O EMAV
realizou essa atividade a fim de disseminar a idéia do que é um Escritório
Modelo, uma iniciativa de gestão estudantil que visa à elaboração de
projetos participativos em parceria com comunidades que não possuem
acesso ao serviço do profissional arquiteto urbanista. Isso tem como
principal meta a popularização e a conscientização da importância e da
real necessidade da prestação de serviços por parte deste profissional.
Levando o conhecimento teórico da Academia à comunidade e trazendo
o conhecimento empírico da sociedade à Universidade, realiza-se a troca
de experiências tão essencial à construção de uma sociedade mais
integrada e consciente dos seus problemas, que se torna apta a
resolvê-los.


