
Introdução 

Uma Universidade é a princípio uma construção de rigor técnico. Entretanto, devido a sua 
clara dimensão pública é também um espaço carregado de forte conteúdo simbólico. É na 
esfera pública que se define o comum, os pontos de convergência de uma comunidade. 
Entende-se a nova sede da UERGS/Unidade Hortênsias, em São Francisco de Paula, como um 
equipamento essencialmente social. Um espaço de congregação e amparo que contribui não 
apenas para a construção da imagem da cidade, mas principalmente para a formação de 
cidadãos emancipados, comprometidos com princípios humanistas e democráticos. 

Contexto urbano 

O terreno localiza-se na zona central do município, próximo ao seu principal eixo viário (av. 
Júlio Castilho), uma área dotada de boa infraestrutura urbana. Essa parcela do território é 
caracterizada pela topografia em aclive, coroada em seu ponto mais alto pela Igreja Matriz. 
A Pça Cap. Pedro de Silva Chaves articula a transição entre cotas modelando a paisagem com 
muros de contenção em pedra natural.  

O entorno imediato é marcado pela presença de residências, serviços e algumas autarquias 
públicas. São construções majoritariamente térreas cercadas por ruas e praças arborizadas. 
A quadra abriga um conjunto com relevância patrimonial composto pela antiga sede da 
prefeitura e pela primeira cadeia civil do município. 

A intervenção inaugura o processo de verticalização na localidade. Entendemos que dessa 
forma nossa ação deve conter os princípios norteadores dessa transformação na escala da 
cidade.  

O Projeto 

O partido adotado determina a criação de um espaço arquitetônico em consonância com o contexto 
local como condição principal de projeto. O plano para a implantação do equipamento partiu de 
alguns pressupostos fundamentais:  - Formulação de um modelo de ocupação do solo com ênfase na 
integração dos usuários com a paisagem construída; 

- Estruturação do térreo reforçando a vocação do chão da cidade como principal local de 
convergência; 

- Escolha de um sistema construtivo claro e racional garantindo rapidez e economia na execução; 

- Adoção de estratégias que permitam o bom desempenho ambiental. 
 
O conjunto proposto é composto por dois blocos interligados por passarelas sob uma 
cobertura comum.  A disposição entre os blocos, ocupando o perímetro externo do terreno 
juntamente com o desnível existente resultou na criação de uma praça, encaixada na 
topografia, desdobrando o térreo em dois níveis. O desenho desse vazio foi o fio condutor 
da proposta trazendo para o miolo do lote a ideia de continuidade do chão da cidade.  


