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RESUMO 
 
 

Campos do Jordão é uma cidade internacionalmente conhecida e valorizada por seu clima 
agradável e por sediar o Festival internacional de inverno de Campos do Jordão, o qual se 
consolidou como o maior e mais importante festival de musica da América Latina, a cidade é 
conhecida como “Suíça Brasileira”, e recebe turistas do país inteiro. É uma cidade com grande 
defasagem nos âmbitos de educação, cultura e lazer. Diante dessa necessidade, uma 
instalação do centro de eventos na cidade irá estimular essas atividades em um local 
adequado, já que atualmente tais eventos, sociais e corporativos, acontecem em hotéis que se 
adaptam para realizar tais eventos, sem o devido aparato e conforto necessários. A escolha do 
tema surgiu a partir do processo de reflexão que constatou a necessidade de criar um espaço 
que possa atender as necessidades da região com qualidade, para os turistas e para a própria 
população local. O Trabalho Final de Graduação tem por objetivo desenvolver um espaço 
arquitetônico adequado para um Centro de Eventos, em que sua implantação seja na cidade 
de Campos do Jordão, São Paulo, desenvolvido com finalidade de trazer uma proposta, que 
visa solucionar a inexistência de edifícios diretamente destinados para esse tipo de atividade e 
publico na região. Ou seja, ser o primeiro espaço na cidade, projetado especificamente para 
receber palestras, exposições, conferências, feiras, casamentos, formaturas, shows, reuniões 
empresariais, com qualidade, conforto e excelente localização. O tema justifica-se uma vez que 
a população da cidade e região carece de um espaço destinado de fato a esse tipo de 
atividade. Portanto este projeto tem o propósito de apresentar uma estrutura arquitetônica 
voltada principalmente aos moradores, mas também para os turistas da cidade, 
especificamente para receber feiras, exposições, cursos, lazer, casamentos, formaturas, 
shows, com qualidade, conforto e atendendo toda a população com excelente acesso. A Casa 
Calli será o primeiro local projetado e não adaptado na cidade para esse tipo de evento, com 
um porte grande capaz de atender não só o município e sua região, mas também eventos de 
âmbito internacional, desafogando os hotéis da cidade que hoje em dia são adaptados para ter 
esses eventos deixando de atender seu público alvo para tentar suprir essa necessidade. 
Grande parte desse trabalho consiste em considerações, conceituações e fundamentações 
teóricas. 1. Pesquisa documental feita em fonte primárias em arquivos públicos e particulares, 
fontes estatísticas. a. Pesquisa bibliográfica em livros e catálogos fotográficos em órgãos 
públicos como: Prefeitura, Secretarias, IBGE e outros. 2. Pesquisa bibliográfica feita em fontes 
secundárias tais como livros,revistas, publicações diversas, panfletos, revistas, etc. 3. 
Orientação no âmbito técnico, arquitetônico, Urbanístico e paisagístico concedida pela 
Arquiteta Anne Matarazzo. 4. Estudos de caso, Legislação e normas. 5. Visitas a entidades da 
rede de eventos e lazer. 6. Elaboração de anteprojeto. 7. Elaboração de projeto. 


