
Memorial descritivo e justificativo 

O projeto de reforma da Sede do Conselho Regional de Psicologia do Distrito 

Federal propõe um layout de fácil leitura e entendimento de forte identidade, alegre, 

colorido, feminino e acolhedor, trazendo características contemporâneas de 

territorialidade e diálogos. 

A proposta para a distribuição dos ambientes foi pensada de maneira que, ao 

adentrar o complexo, encontra-se uma recepção de forte e única personalidade. 

Composta por diversos pendentes em formato de nuvens, e faz analogia a um “quebra 

cabeça” junto a um elemento escultórico vermelho alaranjado onde ocorrem os 

atendimentos individuais, organizando o local de forma marcante e possibilitando 

acessos e boa comunicação aos visitantes com os ambientes de reuniões e produção.  

À esquerda da recepção estão distribuídas as atividades de acesso restrito. No 

fundo, encontra-se a sala da presidência, a qual possui um espaço híbrido servindo 

tanto para o trabalho individual quanto para reuniões de até quatro pessoas. Em 

sucessão, encontram-se as salas da coordenação geral e coordenação administrativa, 

essas três salas possuem iluminação natural privilegiada; também nesta área está a 

sala do COE, com um espaço conjunto de acesso restrito. 

À direita da recepção temos os ambientes de acesso controlado, no primeiro 

corredor encontramos o almoxarifado e os espaços de reunião. Este espaço conta com 

três cabines, para até três pessoas, e duas sala para reuniões maiores, para até oito 

pessoas; todas as salas de reunião possuem tv com suporte articulado. No segundo 

corredor temos a sala do COF e em seguida o espaço de trabalho integrado, contando 

com uma grande bancada com espaço de trabalho para 14 pessoas. 

Integrado ao espaço coletivo de trabalho está a copa/cozinha, um ambiente 

com separação de vidro, ampliando o espaço, mas mantendo a privacidade para 

aqueles que o utilizam.  Ao lado da cozinha está o terraço onde foi proposto um 

espaço com mesas, facilitando o percurso de um ambiente ao outro.  

No projeto existem dois banheiros, um para PCD e fraldário e outro com quatro 

cabines sanitárias. 

Para a sala de assembleia geral, plenária e sala multiuso, foi proposto um 

grande espaço multidisciplinar, onde todos os moveis utilizados tem possibilidades e 

flexibilidade de uso, como mesas dobráveis, cadeiras empilháveis e pallets para 

montagem de palcos ou outras ideias criativas.  

Em todos os ambientes brinca-se com divisórias de vidros e montantes de 

metalon preto, criando um ritmo de eficiência no escritório, soma-se comunicação 

visual com o uso de cores nos tetos, arte e design complementam o ambiente jovial de 

diversidade, inclusão, pluralidade e multidisciplinaridade desejados pelos psicólogos. 


