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ARQUITETURA ESPECIAL
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

(Arquitetura Hospitalar, Arquitetura Industrial, Arquitetura Religiosa, etc.)

MUNICÍPIO: Ituporanga

Denominação do Local:  “Seminário São Francisco de Assis”

Nome e Endereço do Proprietário Atual:

Congregação Franciscana – A partir de 1973 passou para o nome atual, como casa departamental da 
Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, com sede em São Paulo.

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:

Funcionou em rodeio (SC) 1946 a 1965 com o nome Seminário Franciscano Nossa Senhora  de 
Fátima. Proprietários: Congregação Franciscana com sede em São Paulo.

Ano de Construção: 1964 a 1965

Endereço de Localização do Imóvel:

Rua: São Francisco de Assis, 450

Bairro Seminário - Ituporanga - Fone 3533-1197

Importância do Imóvel para a Coletividade:

Trouxe  um  maior  número  de  pessoas  (alunos  de  5ª  a  8ª)  para  a  cidade.  Religiosamente  teve 
importância para a congregação Franciscana, pois deu continuidade ao trabalho que já acontecia em 
Rodeio, mas precisou ser paralisado face ao precário estado do imóvel (Seminário).

Breve Histórico do Imóvel:

Foi construído para substituir o Seminário que a Província Franciscana mantinha em Rodeio (SC). 
Foi Frei Gerônimo Back, definidor da Província Franciscana , no município de Ituporanga, quem 
trouxe o Seminário para a cidade. O mesmo Frei Gerônimo Back liderou as obras de construção do 
Seminário que entrou em funcionamento em 01/08/1965, com alunos vindos de várias cidades.

Uso Original do Imóvel:

Oferecer oportunidade de um crescimento vocacional aos adolescentes que manifestem interesse e 
dar continuidade aos trabalhos realizados em Rodeio - SC.

Uso Atual do Imóvel:

Tem a mesma finalidade de uso, a formação vocacional. Hoje atende a um número muito pequeno de 
alunos  vindos  dos  mais  variados  cantos  do  Brasil  e  num estágio  de  estudo  mais  avançado.  O 
Seminário hoje também está aberto, para a execução de eventos e atividades culturais.
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Proposta de Uso para o Imóvel:

Deverá  continuar  sendo  usado  com  a  finalidade  da  formação  vocacional  e  também  atender  a 
comunidade em eventos culturais e esportivos, alojamento, etc. 

Estado de Conservação Atual do Imóvel:

O estado de conservação é muito bom. É mantido pela congregação Franciscana, e com a ajuda 
financeira das famílias dos estudantes e da Festa anual realizada com a participação da comunidade. 

Caso o Imóvel passou por alguma reforma, descrever como e quando foi feita a mesma e quais 
os materiais que foram utilizados nessa(s) reforma(s) (tijolo, cimento, argamassa, etc.)

O Seminário já passou por várias pequenas reformas. Os aposentos dos freis, banheiros, etc. Foram 
Substituídos  pisos  e  materiais  pequenos.  Foi  construído  um  enorme  ginásio  onde  acontece  a 
tradicional Festa e a comunidade aluga para jogos, palestras, casamentos, Festa dos idosos e mães 
realizados pela Prefeitura Municipal.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:

O  Seminário  possui  uma  bela  capela  onde  são  realizados  casamentos  e  missas  aos  domingos. 
Anualmente é realizada uma festa para angariar fundos para a manutenção do mesmo. No Seminário 
temos ainda um bem estruturado museu mantido pelos Freis Franciscanos que ali moram. Em 1999 
fechou as portas para o Ensino Fundamental face ao pequeno número de alunos. Hoje trabalha com 
apenas 18 alunos (chamados aspirantes) que já passaram pelo Ensino Médio. 

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Maria Cristina Vandresen

Data de Preenchimento do Formulário: 08/03/2006
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