
Faculdade de Medicina da USP -  GKalili Arquitetura

Como referência internacional em ensino, pesquisa e serviços, as instalações do complexo estão em 
processo de modernização padronizando e adequando-se novas tecnologias, à plena funcionalidade 
e acessibilidade, e em conformidade com as regularizações do Patrimônio Histórico do Estado de 

São Paulo. Objeto de um plano anterior de diretrizes gerais, o projeto da GKalili Arquitetura 
abrangeu diversos departamentos do Edifício Principal e as áreas específicas como o Banco Central 
(recém inaugurado e destaque internacional), SVO ( Serviço de Verificação de Óbitos da Capital – 

USP) e o IOF (Instituto Oscar Freire de Medicina Legal), com foco em padronização, 
funcionalidade, tecnologia, conforto e operação. O conceito do projeto partiu do entendimento 
funcional de cada departamento, definindo linguagem arquitetônica neutra que não interferisse 

negativamente na configuração do edifício histórico, privilegiando a  apreensão global dos espaços 
e definindo materiais compatíveis ao uso econômico e à manutenção.

Terminal Rodoviário Novo Rio – GKalili Arquitetura

O Terminal Novo Rio, responsável pelo transporte de mais de 10 milhões de pessoas por ano; 
50.000 por dia – terá suas instalações revitalizadas e ampliadas em cerca de 25000 m², sendo a 
maior intervenção desde sua inauguração, em 1965. O projeto compreende uma série de ações 

visando a melhora e o conforto dos usuários e nos serviços oferecidos pelo Terminal. Buscou-se a 
integração mais adequada dos blocos de embarque e desembarque que conta agora com novo 
complexo de circulação vertical para os passageiros e interligação dos principais blocos que 

compõem o complexo. A implantação já iniciada, contempla a criação e reordenação de áreas 
comerciais e de serviços nos 02 pavimentos do terminal. Na parte operacional estão sendo 

construídas plataformas dedicadas para check-in antecipado e a área de docas passará por mudanças 
para melhorar a logística de carga e descarga, otimizados os fluxos. 
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