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A Nossa proposta de projeto para a Reforma da Sede do Conselho Regional   de 
Psicologia   foi estruturada para buscar atender às expectativas dos beneficiados tanto 
em relação a qualidade dos espaços como em relação a adequação ao contexto 
Espacial/Social ao qual se inserem. A principal meta foi buscar cumprir as expectativas 
anteriores em um conjunto de ambientes que retratem a Identidade da autarquia. 
 A busca por essa identidade foi bastante desafiadora  
pela pluralidade de conceitos ao qual essa instituição representa. A palavra-chave pra 
nós foi DIVERSIDADE... 
 A ambientação dos espaços de primeiro contato, de Acesso Geral, teve como 
premissa sugerir receptividade e acolhimento, e marcar já à primeira vista que este 
acolhimento é para o 'diverso', o 'plural' ou para 'todos'. 

As cores utilizadas, tanto na programação Visual, quanto nos ambientes foram 
baseadas nas imagens que estão presentes nos veículos de comunicação da instituição. 
Cores alegres que sugerem "VIDA, ALEGRIA". 
 Como houve uma busca por utilizar ambientes integrados, no objetivo de utilizar 
a estratégia de extensão visual, a maior parte das envoltórias / divisórias ganharam   
cores   neutras, formando   uma homogeneidade   visual através do "degradê " para que 
os outros elementos   que   compõem   a   cena   se sobressaiam sem poluir visualmente 
o lugar. 
A integração dos espaços também é positiva por permitir que elementos naturais “luz e 
ar” fluam mais facilmente nos ambientes. Em um cenário temporal “Pós Covid”, é 
necessário trabalhar o máximo possível estratégias para que não se criem zonas de “ar 
retidos” ou sem iluminação para não permitir ambientes favoráveis à proliferação do 
vírus. 

Devido á configuração do espaço a ser repaginado, com poucas entradas de luz 
natural, foi necessário considerar visores nas divisórias e portas com controle de 
ventilação e iluminação. 

As esquadrias tem papel determinante e não mais só coadjuvantes, pois vão ser 
grandes aliadas no conforto térmico do ambiental. 
  Como alguns ambientes requerem uma determinada privacidade não foi possível 
uma conexão total entre todos eles. Sendo assim, alguns ambientes receberam visores 
baixos (visão e iluminação), outros altos (só iluminação), outros só divisórias baixas e 
outros ainda paredes em vidro. Cada ambiente, conforme sua necessidade. 
  Todos os ambientes terão forro em Gesso estruturado, com tabica simples nas 
bordas e acabamento em Pintura Acrílica. 

O Setor "B" será reintegrado aos ambientes de circulação coletiva do edifício 
conforme solicitado. Devido à sua proximidade a recepção foi sugerido o uso de algumas 
poltronas decorativas "não fixas" para melhorar a qualidade na espera ao atendimento.  
Esse mobiliário pode ser removido caso não haja autorização dos condôminos. 
 


