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INSTITUTO DE ARTES E COMUNICAÇÃO SOCIAL - IACS 

 
Fonte: DEPAC.  

Disponível em: < https://culturaniteroi.com.br/depac/ >. Acesso em 30 de julho de 2020. 

Tombamento Municipal em 03/11/1994, Processo 10/1836/94 - Lei n° 1.337 

Endereço: Rua Professor Lara Vilela, nº 126 - São Domingos, Niterói-RJ. 

 

 Este conjunto arquitetônico é composto por duas edificações de períodos distintos. O 

antigo solar, com implantação em centro de terreno, foi construído entre 1840 e 1845, para 

sediar a chácara e residência do cônsul da Grécia, Othon Leonardos. E em 1926 passou a 

sediar a seção masculina do Gymnásio Bittencourt Silva. Já o sobrado, de construção mais 

recente, implantado próximo à rua, era a residência do professor Francisco Bittencourt Silva. 

Após o fechamento do colégio, o imóvel passou, em 1969, à Universidade Federal Fluminense. 

 O solar de dois andares apresenta na fachada térrea uma grande porta de folha dupla e 

arco pleno e janelas retangulares com requadro em cantaria e, no pavimento superior, uma 

sequência de portas-janelas em arco pleno que se abrem para um pátio com gradil de ferro. 

 O sobrado, construído na década de 1920, possui varanda com esbelta coluna em ferro 

fundido, levemente decorada, que sustenta o piso da varanda superior. Guarda-corpos em ferro 

fundido nas varandas e nas sacadas completam o desenho da fachada. 

 As duas construções que compõem as atuais instalações do IACS foram tombadas 

definitivamente nos termos da Lei nº 827/1990, de acordo com a Lei nº 1.337, de 03 de 

novembro de 1994. 
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NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO CENTRAL (NDC) 

 

Fonte: DPI/CAP/SAEP, 2019. 

Tombamento Estadual, processo nº E18/000966/2007. 

Endereço: Avenida Ermelindo Marins, nº 115, bairro Charitas, Niterói – RJ. 
 

 O Núcleo de Documentação da UFF (NDC/UFF) insere-se no conjunto arquitetônico 

conhecido como Antigo Educandário Paula Cândido, construído 1853 para abrigar o Hospital 

Marítimo Santa Izabel, para atender aos marítimos que chegavam à Baía de Guanabara, 

originalmente em estilo Neoclássico, passando por reformas e acréscimos no século XX. 

 Em 1944 o prédio passou a abrigar a Escola de Enfermagem do Estado do Rio de 

Janeiro, criada neste ano. 

 A edificação construída em estilo Neoclássico, apresenta estrutura em cantaria e tijolo 

maciço, e sua fachada foi descaracterizada após reformas realizadas no século XX.  

 O INEPAC determina o tombamento provisório, nos termos do inciso II, do Art. 5º do 

Decreto nº 5.808, de 13 de julho de 1982, do Conjunto Arquitetônico, do Antigo Educandário 

Paula Cândido, de acordo com o processo nº E-18/966/2007. 
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REITORIA – ANTIGO CASSINO ICARAHY 

 

Fonte: DEPAC.  

Disponível em: < https://culturaniteroi.com.br/depac/ >. Acesso em 30 de julho de 2020. 

Tombamento Municipal em 10/10/1994, Processo 110/0037/91 - Lei n° 1.330/94. 

Endereço: Rua Miguel de Frias, nº 9 – Icaraí, Niterói-RJ. 

  

O Hotel Balneário Cassino Icarahy foi inaugurado em 1939, constituindo-se no primeiro arranha-

céu ali construído. 

 A edificação de centro de terreno com grande jardim frontal é um exemplar comedido de 

tendência Art Deco, caracterizado pelo uso de formas e decorativismos geométricos. É 

composta por um bloco de 11 pavimentos e um corpo saliente frontal de um pavimento. 

 Após o fechamento das casas de jogos no Brasil, em 1946, o edifício passou a funcionar 

apenas como hotel e restaurante. Em 1963, foi desapropriado pelo Governo Federal e, em 1967, 

passou a sediar a reitoria da Universidade Federal Fluminense. A edificação sofreu diversas 

modificações, e alguns edifícios anexos foram construídos. Atualmente, onde funcionava o 

antigo Salão de Jogos, funciona o Centro de Artes UFF, e no antigo salão de jantar Grill Room, 

está instalado o teatro. 

O conjunto do antigo Cassino Icaraí, constituído da edificação principal, do seu jardim e 

da mata da sua encosta é tombado pela Prefeitura de Niterói através da Lei Municipal nº 1.330 

de 10 de outubro de 1994. 

A Lei nº 1.967 de 04/04/2002, que institui o Plano Diretor das Praias da Baía do 

Município de Niterói, estabelece em seu artigo 158 os imóveis de preservação que não são 

inseridos em Áreas de Preservação do Ambiente Urbano, o que inclui o imóvel onde funciona a 

Reitoria da Universidade Federal Fluminense. 


