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PROCESSO Processo CPC-CAU/SP Nº 04/2021 

INTERESSADO CAU/SP 

ASSUNTO 
Pedido de Apoio de tombamento nº 04/2021 - Campus Boqueirão da 
Universidade Católica de Santos 

  DELIBERAÇÃO Nº 016/2021 – CPC-CAU/SP 

 
A COMISSÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL – CPC - CAU/SP, reunida ordinariamente, de 
forma híbridal, nos termos do Despacho PRES-CAUSP nº 001/2021, no uso das 
competências que lhe conferem os artigo 84 e 102-A do Regimento Interno do CAU/SP, 
após análise do assunto em epígrafe, e 
 
Considerando o pedido de apoio ao processo de tombamento encaminhado a esta 
Comissão pela Vice-Presidência do CAU/SP, referente ao conjunto arquitetônico 
denominado “Campus Boqueirão,” da Universidade Católica de Santos, que abriga os 
cursos de Arquitetura e Urbanismo e Direito daquela universidade.  
 
Considerando a finalidade da CPC-CAU/SP em zelar pela preservação do patrimônio 
cultural e apreciar matérias de caráter legislativo, normativo ou contencioso em tramitação 
nos órgãos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário relacionadas à preservação do 
Patrimônio Cultural, conforme inciso VII do Art. 102-A do Regimento Interno do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP; 
 

Considerando que o conjunto arquitetônico é um dos principais representantes da imponente 

arquitetura moderna para usos educacionais produzida em Santos, sendo projetado e 

construído pelos arquitetos Oswaldo Correia Gonçalves e Michael Lieders, dois profissionais 

reconhecidamente pioneiros e mestres da maior relevância para a produção da arquitetura 

moderna do estado de São Paulo;e 

Considerando que todas as deliberações de comissão devem ser encaminhadas à 
Presidência do CAU/SP, para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno 
do CAU/(UF ou BR). 
 
DELIBERA:  
 
1 – Apoiar o pedido de tombamento, conforme relatório e voto da Conselheira Relatora 
Cassia Magaldi. 
 
2 – Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SP para providências cabíveis. 
 
Com 10 votos favoráveis dos conselheiros: Vanessa Gayego Bello Figueiredo, Flavia 
Taliberti Peretto, Tatiana de Souza Gaspar, Bruna Beatriz Nascimento Fregonezi, Cassia 
Regina Carvalho de Magaldi, Lais Silva Amorim, Jose Marcelo Guedes, Jose Renato 
Soibelmann Melhem, Maria Alice Gaiotto e Maira de Camargo Barros. 

 
São Paulo- SP, 11 de novembro de 2021. 

 
Considerando o estabelecido no Despacho PRES-CAUSP nº 001/2021, que regulamentou 
emergencialmente as reuniões virtuais dos órgãos colegiados do CAU/SP, atesto a 
veracidade e a autenticidade das informações prestadas. 
 

 
 

FRANCINE DERSCHNER 
Assessora do CAU/SP 



 

 

 

SOLICITAÇÃO DE APOIO Nº004/2021 

PROPOSTA DE TOMBAMENTO: 

PROPONENTE Conselheira Jaqueline Fernandez Alves 

ENCAMINHAMENTO Presidência 

RELATOR (A) Conselheira Cassia Magaldi 

 

RELATÓRIO E VOTO 

 

O conjunto arquitetônico denominado “Campus Boqueirão,” da Universidade Católica 
de Santos, que abriga os cursos de Arquitetura e Urbanismo e Direito daquela 
universidade em mais de em cinco décadas, representa marco referencial de formação 
acadêmica e cultural nacionalmente reconhecido por sua contribuição para a produção 
de conhecimentos científicos, assim como para a constituição da história da cidade de 
Santos. 
O conjunto arquitetônico é um dos principais representantes da imponente arquitetura 
moderna para usos educacionais produzida em Santos. Foi projetado e construído pelos 
arquitetos Oswaldo Correia Gonçalves e Michael Lieders, dois profissionais 
reconhecidamente pioneiros e mestres da maior relevância para a produção da 
arquitetura moderna do estado de São Paulo.  
Sua construção datada dos anos 70 de século passado, no auge do período moderno 
da arquitetura brasileira, se coloca como pioneira, inclusive em nível nacional, tratando-
se da primeira experiencia de construção com componentes pré-moldados erigida na 
cidade.  
Informamos a V.Sas. o surgimento e formação de movimento organizado por alunos, 
ex-alunos, professores e ex-professores para sua preservação por conta dos boatos de 
venda e informações sobre o fechamento do Campus.  
A cidade de Santos atualmente se ressente de falta total de interesse público e privado 
para preservação de seu acervo arquitetônico, histórico e cultural, de importância 
nacional reconhecida. 
Considerando ainda os indícios de possível perda de tão importante referencial da 
cultura santista, o que trará prejuízos irreversíveis para a história da cidade e região. 
 
VOTO: 
Pelo DEFERIMENTO do pedido, para que seja aprovado integralmente o tombamento 
do Campus Boqueirão da Universidade Católica de Santos. 

 

São Paulo, 26 de outubro de 2021. 

 

 

Cassia Magaldi 

Conselheira Relatora CPC CAU/SP 
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