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ANEXO VIII

QUADRO DE ÁREAS ESTIMADAS

ÁREAS ESTIMADAS

Setor Área (m²)
Subtotal Área 

Construída (m²)
Total Área 

Construída (m²)

Área da ed. 
existente

50,35m² 50,35m²

3. 673,44m²

Áreas Comuns 1.124,49m²

3.623,09m²
Administrativo 347,79m²

Educacional 1.170,65m²

Serviço 331,10m²

649,06m²Circulação

Índice de 
Aproveitamento
(IA) do Projeto 
(incluindo a 
edificação 
existente)

2,68

Taxa de 
Ocupação

(TO) do Projeto 
(incluindo a 
edificação 
existente)

64%

Número de

pavimentos 6 pav.
Altura da

Edificação 22,45m

Espaços formadores: 
a função educadora da Arquitetura

Acreditando que o ambiente construído é um agente ativo na for-
mação humana, capaz de promover encontros, incentivar a comuni-
cação entre as pessoas e inspirar homens e mulheres no seu cotidi-
ano, nossa proposta para a nova sede Hortênsias da UERGS guia-se 
pela criação de espaços e atmosferas convidativos, acolhedores, 
cheios de luz natural e ambientalmente confortáveis às diferentes 
formas de convívio.  
Dentro desta perspectiva, o edifício da nova sede Hortênsias busca 
se relacionar com toda a comunidade de São Chico – alunos, profes-
sores e cidadãos – expandindo seu campo de ação (e transformação) 
para toda a cidade – uma ferramenta “para e pela cidadania”. 

As coisas que me rodeiam: o lugar, as pré-existências 
e a inovação

Dentro do contexto de uma Cidade Educadora, a construção de um 
novo edifício passa necessariamente por um diálogo estreito entre 
a forma construída, a paisagem circundante e as tradições e hábi-
tos locais pré-existentes. É por meio deste caminho conciliatório que 
acreditamos ser possível trazer inovação à paisagem histórico-cultur-
al da cidade, sem, no entanto, romper com as qualidades únicas do 
lugar – agir no território de forma respeitosa e estimulante, garantin-
do que os conhecimentos ancestrais de diferentes povos, expressos 
em formas, paisagens e formas de construir, se tornem presentes no 
dia-a-dia de toda a população.   

Implantação e relação com o entorno

Buscando uma implantação que potencializasse e dialogasse com 
o entorno imediato, a nova sede Hortênsias desenvolve-se em dois 
movimentos principais: um horizontal, que se relaciona com o chão 
urbano, público e interativo; outro vertical, que se relaciona com 
o imaginário urbano de São Chico, seus símbolos, construções e 
histórias.
No pavimento térreo a ocupação em “L” cria, por um lado, uma nova 
frente para a rua de pedestres a ser implantada em frente à Pça. 
Cap. Pedro Chaves (nível 896,00) e, por outro, uma nova praça de 
acesso (nível 892,40), rodeada pelos programas de maior apelo e 
uso coletivo – o Hall Principal de acolhimento, a cantina, o auditório e 

a Casa da Comunidade, um espaço alocado dentro da antiga Câmara 
Municipal onde as atividades de IC, Extensão e Mentoria poderão 
interagir diretamente com toda a população de São Chico de forma 
direta e durante todos os dias da semana. 
Já nos pavimentos superiores, visando não obstruir a vista da Igreja 
Matriz para aqueles que transitam pela Av. Júlio de Castilho, a im-
plantação do edifício se faz paralela à Rua Três de Outubro, junto ao 
limite norte do terreno. Com isso, além do respeito à paisagem local, 
é possível criar uma nova fachada voltada para a praça semi-rebaixa-
da, estimulando-se assim uma forte sinergia entre os pavimentos 
superiores e inferiores da edificação. 
Esses dois movimentos dissolvem os limites da edificação e criam 
uma condição polivocal; onde espaços internos estende-se para fora 
e espaços externos correlacionam-se com os de dentro.

IMPLANTAÇÃO
escala 1:1000

vista aérea do conjunto

A - rua de pedestres
B - praça semi-rebaixada
C -igreja matriz / torre da 
igreja
D - pça. cap. pedro chaves

E - av. julio de castilhos
F - antiga prefeitura - atual 
secretaria da fazenda
G - anfiteatro nossas raízes
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vista três de outubro


