
ÁREAS ESTIMADAS

Setor

Área da edificação existente

Áreas Comuns

Administrativo

Educacional 

Serviço

Área (m)

50,35m! 50,35m! 

5.390,28m! 
5.440,64m! 

2.325,99m!

455,36m!

1.390,09m!

1.218,84m!

Subtotal Àrea Construída (m) Total Área Construída (m) 

Índice de Aproveitamento

Número de pavimentos 6 pav.

75,95%

24,13 m.

Taxa de Ocupação3,98

Altura da Edificação

CONCEITUAÇÃO

O maior desafio na conceituação do projeto para a nova unidade da UERGS não foi apenas

superar as limitações impostas pela exiguidade do terreno e o amplo programa de

necessidades, mas buscar uma solução que conferisse ao prédio caráter inconfundível de

obra sóbria e digna, além de ser uma intervenção que impactasse de forma respeitosa a

paisagem local.

Analises e debates acerca do contexto nos levaram a um partido que tem como cerne a

liberação dos pavimentos de conexão com as ruas para a apropriação dos usuários – sejam

eles estudantes, funcionários ou sociedade civil da cidade de São Francisco de Paula. Foi

colocado como premissa harmonizar a edificação com a casa protegida, como questão

ética de preservação, sendo este um aspecto fundamental nas escolhas arquitetônicas e

urbanísticas.

Concentramos o maciço a ser construído em um ponto do lote que proporcionasse

ampliação do espaço visual no trecho de maior valorização, que compreende a esquina da

Rua José Bonifácio com a Rua Três de Outubro. Partimos da ideia de aproveitar o desnível

do terreno, ocupando assim duas cotas principais: uma superior, ao nível da praça

existente, onde faz-se aí o acesso e a extensão de uma laje com alinhamento e proporções

similares ao frontão do bem preservado, buscando aproximar suas relações; e outra

inferior, no nível de entrada da respectiva casa, com também função de ser um sítio de

convivência e acolhimento, tratando a transição entre coberto e descoberto.

Ambos os espaços tem proposital cunho cívico, com as esplanadas secas e amplas para

possibilitar manifestações culturais diversas e suportar o fluxo de pessoas que utilizarão o

espaço. Com as marcantes diagonais projetadas, a intenção é que seja um verdadeiro

convite de entrada às dependências da Universidade, seja com objetivo acadêmico ou

público. Portanto, os halls em ambos os andares apresentam dimensões convidativas à

permanência possibilitando o abrigo e efêmeros usos.


