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Priorizando a integração com o entorno, o projeto da nova unidade 
da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - Unidade 
Hortênsias, busca respeitar às características históricas do 
Município de São Francisco do Sul - RS, através de elementos que 
conversam com o entorno, desenhando uma nova estrutura com 
estética contemporânea, não agressiva à paisagem.

Situada na área central da cidade, em frente à Praça Capitão Pedro 
da Silva Chaves, a nova unidade é rodeada por importantes 
edificações, como o edifício histórico da primeira casa de câmara e 
cadeia incorporado no projeto, e Prefeitura Municipal de São 
Fracisco do Sul.

O acesso  da nova unidade UERGS de “São Chico” é voltado à 
praça, integrando a universidade ao espaço público de convivência. 
Considerando que as construções ao redor preservam telhados com 
telha de barro, o projeto usa a madeira e a vegetação para 
mimetizar o edifício com a paisagem da cidade, fazendo com o 
que o novo edifício não se destaque por si só, mas crie vínculo com 
o município e a população. 

A setorização dos ambientes foi pensada para permitir um 
escalonamento de áreas nos pavimentos, garantindo que o fluxo 
de públicos não se misture. 
A entrada principal se dá através de um grande hall, que abriga a 
cantina, funcionando também como foyer para o grande auditório 
localizado no térreo. A partir desse hall é possível ter acesso as 
circulações verticais e demais ambientes como: núcleo de apoio 
(banheiros, vestiários, cantina e laboratórios. No nível acima do 
térreo está o mezanino, onde fica a biblioteca e áreas de apoio ao 
setor de serviços como depósito e vestiários.
No segundo e terceiro pavimentos estão localizados a maioria das 
salas de aula e laboratórios, e espaços multiuso para os alunos.
No quarto e quinto pavimentos foram projetadas salas para atender 
os alunos de pós-graduação, IC, extensão, corpo docente e setor 
administrativo.

Todos os pavimentos possuem acesso por meio de uma escada 
estrategicamente posicionada na fachada principal da edificação, 
para que o dia a dia da universidade dialogue com a rotina de quem 
transita pela praça. Isso é possível devido as fachadas de 
envidraçadas que permitem essa permeabilidade visual: quem está 
fora consegue ver os estudantes e professores transitando pelos 
pavimentos, convivendo nos espaços, na biblioteca, na praça de 
alimentação.
A edificação histórica a ser preservada será ocupada com o diretório 
acadêmico. Ocupar o espaço com esse uso permite que os 
acadêmicos conheçam e valorizem a história do municípios, criando 
um vínculo de pertencimento na ressignificação da edificação.
As áreas técnicas como subestação, armazenamento de resíduos 
foram locadas no subsolo, assim como algumas vagas de veículos.

O uso da vegetação na edificação dá continuidade à estética da 
praça e também serve como barreira solar, somando-se às lajes que 
avançam e criam brises horizontais, filtrando os raios solares, 
permitindo maior conforto para a estrutura. Além disso, a vegetação 
também contribui para elaboração de uma fachada viva, que muda 
de tempos em tempos conforme a estação.
O projeto da universidade atende à todas as necessidades de uso de 
acadêmicos e docentes, valoriza os espaços de convivência e se 
comunica com a cidade, a fim de proporcionar à cidade, por meio da 
educação, desenvolvimento e inovação.
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