
A construção da nova sede da UERGS Hortênsias, em São Francisco de Paula, reúne as 
atividades de ensino, de cultura e de socialização impactando positivamente no cotidiano 
comunitário. A proposta do Estudo Preliminar levou em consideração soluções 
contemporâneas em seus usos e materiais associada a paisagem histórica da cidade. Neste 
sentido a identidade formal representa uma edificação que respeita os condicionantes do 
lugar, com soluções flexíveis de usos e atemporal atuando como indutor do desenvolvimento 
econômico, científico e social.  
A visual da Igreja Matriz São Francisco de Paula ancorou a implantação da proposta, de modo 
que a edificação em altura mantém a perspectiva da paisagem. Por se tratar de um lote de 
esquina, onde as edificações estão no alinhamento, optou-se por locar o programa do 
auditório com acesso independente e volumetria especial. A topografia associada a 
preexistência resultaram em uma praça rebaixada onde acontecem dinâmicas diversas e os 
embarques e desembarques através dos veículos. No nível de acesso pela Praça Capitão Pedro 
da Silva Chaves criou-se uma esplanada que é coberta por um volume de conexão da testada 
que costura com o gabarito de altura das edificações vizinhas.  
O programa foi divido em quadro setores: (1) Torre de salas de aula, (2) Auditório, (3) Setor 
administrativo e (4) Praça rebaixada com áreas de usos comuns, serviços e preexistência. Os 
fatores climáticos nortearam a posição e geometria dos ambiente no que concerne os 
aspectos de conforto e de habitabilidade. A torre de salas de aula utiliza o potencial 
construtivo para acomodar a maior parte do programa. Trata-se de um pavimento tipo com 
três módulos de salas e um módulo de circulação vertical com sanitários/vestiários. O conceito 
adotado é de flexibilidade e de vitrine: onde as salas de aula têm layout aberto e fluido com 
possibilidade de diferentes arranjos com a utilização de mobiliários com rodízios e paredes 
móveis que servem de quadro branco; a fachada das salas é voltada para a esquina 
contribuindo na formação da identidade da UERGS perante a comunidade. O acesso principal 
da torre acontece em frente à Praça existente, com um café que se estende até a praça 
ampliando os limites desse nível. Outro acesso a torre se dá pela Rua Três de Outubro junto a 
parada de ônibus e embarque e desembarque de veículos. O auditório tem acesso coberto 
pela Rua José Bonifácio. A fachada lateral é didática ao revelar seu uso devido a inclinação da 
plateia, abrindo o ângulo para a preexistência e cobrindo o embarque e desembarque. No 
nível inferior ao auditório encontram-se alguns serviços e o diretório acadêmico que se abre 
para praça rebaixada para atividades externas dos estudantes. O setor administrativo é 
configurado por uma placa de um pavimento que amarra os volumes e aproxima a escala do 
pedestre e do entorno. Os ambientes são subdivididos com divisórias leves que permitem 
flexibilidade e garantem condições de privacidade. As atividades desse setor são diárias, o que 
envolve um público permanente de pessoas, por isso está localizado em um pavimento acima 
do térreo favorecendo a mobilidade. Acima desse volume há um terraço com vista plena para 
Igreja, a praça existente e a praça no interior do lote, que pode ser usufruída pela comunidade 
acadêmica através da sala multiuso, atividades vinculadas a biblioteca e outros. A praça 
rebaixada é um dos espaços abertos que conecta vários ambientes sociais do programa, como 
um dos acessos a torre de salas de aula - com brinquedoteca, laboratórios e cantina -, o acesso 
ao setor de serviços e o diretório acadêmico; além da preexistência com o programa do 
herbário. Este último atua como agentes pedagógicos por ser um espaços utilizados pelos 
universitários e também pela comunidade externa como uma exposição permanente das 
espécies catalogadas, incluindo expositores com espécies secas, meio líquido e carpoteca com 
coleções de semestres da região como o cedro, araucária, canjarana que são muito 
decorativas. 


