Maquetes de novos projetos imobiliários reforçam
ensino universitário em Sinop
Parceria entre a incorporadora RNI e a Faculdade Fasipe permitiu uso de
modelo do Residencial Allegro Sinop em aulas de arquitetura e engenharia
Estudantes universitários de Sinop ganharam um reforço de peso nas aulas
práticas. Uma parceria entre a incorporadora RNI, empresas do mercado
imobiliário e a Faculdade Fasipe garantiu a doação de maquetes de novas
edificações da cidade para a instituição de ensino. Os modelos agora estão
sendo usados como um instrumento pedagógico por professores de engenharia
civil, de engenharia de produção e de arquitetura.
Uma das maquetes doadas é a do Residencial Allegro Sinop, complexo de duas
torres entregue em maio pela RNI no Jardim Santa Mônica. “Essa parceria tem
como objetivo oferecer a expertise da empresa no mercado imobiliário para o
desenvolvimento de novos profissionais e da comunidade. É um compromisso
que temos no Mato Grosso, onde já entregamos mais de 4,9 mil unidades”, diz
Clovis Sant’Anna, diretor técnico e de sustentabilidade da empresa.
Nos laboratórios de maquetes do centro universitário, os alunos de arquitetura
utilizam os modelos em aulas de paisagismo, projeto e layout. “As maquetes
servem para mostrarmos para os alunos qual é a referência de mercado, qual é
o padrão em que eles podem chegar”, diz Bruno Rodrigues dos Santos,
coordenador do curso de Engenharia da Fasipe.
Já para a engenharia civil, segundo ele, os modelos são adotados nas aulas
técnicas de desenho, concedendo aos estudantes uma visão global dos
empreendimentos, e até nas disciplinas estruturais, servindo como exemplo para
o estudo da ação dos ventos e do sol nas edificações e até para as aulas de
distribuição de cargas nas fundações. Ainda é possível usar as maquetes no
curso de engenharia de produção como instrumento nas disciplinas de desenho
e nos estudos de geração de custos dos projetos imobiliários.
“Na fase do lançamento, a maquete tem um importante papel ao mostrar os
diferenciais do empreendimento mesmo antes da construção. Quando a obra
termina, ela ganha uma destinação nobre ao servir à educação nas atividades
práticas. Ficamos muito satisfeitos em saber que os estudantes ficaram
entusiasmados com o uso da nossa maquete na sala de aula”, diz Sant’Anna.
O empreendimento
O Residencial Allegro Sinop possui duas torres e unidades de dois dormitórios e
63 m² e de três dormitórios e 71 m², incluindo uma suíte. Seus apartamentos
possuem uma ou duas vagas de garagem. E as áreas comuns do
empreendimento contam com fitness interno e externo, piscinas adulto e infantil,

playgrounds infantil e baby, quadra, quiosque com churrasqueira e forno de
pizza, salão de festas integrado com churrasqueira e salão de jogos.
SOBRE A RNI
Fundada em São José do Rio Preto há mais de 27 anos, a construtora e incorporadora
tem 177 empreendimentos lançados em todo o Brasil e atuação em 55 cidades de 12
estados brasileiros. Com capital aberto desde 2007, lançou mais de 67 mil unidades,
somando 6,5 milhões de m² construídos, e faz parte das Empresas Rodobens, um dos
maiores grupos empresariais do país, com atuação nos segmentos financeiro e de
varejo automotivo – Banco, Consórcio, Corretora de Seguros, Leasing & Locação,
Automóveis e Veículos Comerciais. Com atuação nacional, o grupo tem tradição de mais
de 69 anos. www.rni.com.br.
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