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SETOR ÁREA (m²)
SUBTOTAL 
ÁREAS (m²)

TOTAL ÁREA 
CONSTRUÍDA 
(m²)

Área da edificação 
existente 64,61 64,61

Áreas Comuns 1185,24
Administrativo 388,47
Educacional 1136,55
Serviço 247,53

Índice de 
Aproveitamento 2,21

Taxa de 
Ocupação 66

Número de 
Pavimentos 6

Altura da 
Edificação 23m

QUADRO DE ÁREAS

2957,79
3022,4

DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - Unidade Hortências em São Francisco de Paula - RS

O projeto para a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul Unidade de São Chico, parte do desafio de estabelecer uma conformidade entre um programa extenso e
complexo dentro de um terreno enxuto. A proposta se fundamenta nas premissas de ensino atual, onde o meio construído se estabelece como um propulsor no
processo de aprendizado. A arquitetura proposta expressa-se por sua materialidade, na utilização de materiais distintos como o aço e o concreto, que se comunicam
entre si através de estruturas, fechamentos e cores. O objetivo é estabelecer um novo Marco para a cidade, um local de referência e encontro onde novas gerações
irão se formar na construção e no desenvolvimento da cidade de São Chico.

Dado a extensão do programa, o projeto se estabelece da comunicação do térreo com a verticalizacao do edifício. O projeto foi pensado para que o térreo da
Universidade seja uma extensão da praça e do calçadão que se tornará a Rua José Bonifácio. Desta forma o hall principal, o coração do edifício, exerce uma função
de convívio, socialização e principalmente de conexão com os demais pavimentos , onde o vazio central permite a visibilidade e a comunicação entre os andares.

O conceito propõem dois blocos paralelos onde se desenvolve o programa e um espaço central de circulação e convívio que tem como objetivo criar uma ventilação
cruzada entre os blocos e efeito chaminé para a saída de ar quente. Dentro disso, o programa se distribui gradualmente dentro da relação público-privado,
concentrando as áreas comuns e administrativas nos andares inferiores e a área educacional nos andares superiores.

A implantação do edifício se posiciona no sentido leste-oeste, onde a transparência dos fechamentos proporciona e estabelece uma comunicação visual entre a
fachada principal do edifício e a Praça Capitão Pedro da Silva Chaves, estendendo-se para a Igreja Matriz e o Hospital São Francisco de Paula. No sentido norte-sul
encontram-se as fachadas com maior extensão de aberturas, que abrigam na maior parte o programa educacional, proporcionando um melhor conforto ambiental,
dado a menor incidência de luz solar e a ventilação cruzada dos ambientes.
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