
A cidade de São Chico, carinhoso nome dado ao município serrano do Rio Grande do Sul, 
tem em seu patrimônio construído características que o denotam como importante retrato 
da formação do estado e do Brasil. Em sua paisagem, predominantemente térrea com chalés 
em madeira, emergem as características vernaculares que nos lembram destes distantes 
períodos que, dado um certo bucolismo, nos remetem aos períodos que formaram a 
identidade de nossa nação. Raras são as edificações que excedem três pavimentos, mesmo 
nas áreas mais centrais do município. Assim, uma única edificação ultrapassa esse limite, 
num morrete próximo à avenida principal, atingindo o céu como um marco urbano na 
paisagem: a igreja de São Francisco de Paula. Ainda que esta seja recente, a edificação marca 
a gênese do município.  

Tendo em vista as necessidades estipuladas pela Universidade que tendem à verticalização 
do programa, o partido toma como estratégia de projeto a manutenção da paisagem 
urbana, valorizando as principais perspectivas da Igreja em relação ao seu entorno, sem 
deixar de valorizar a nova construção como um importante marco no desenvolvimento 
técnico-científico da região. O programa é então distribuindo em dois blocos principais, 
articulados pela plataforma semienterrada que dá acesso à rua Três de outubro pela parte 
posterior do lote, constituindo uma praça semienterrada voltada para a pré-existência do 
lote, a antiga cadeia que agora abriga o Diretório Acadêmico, maneira simbólica de fomentar 
o debate e a democracia no ensino superior. 

A circulação vertical é solta do edifício educacional, de forma a organizar, uma prumada 
única de circulação e áreas molhadas. A construção foi pensada também de forma a não 
precisar de escada enclausurada, possibilitando a apreciação da paisagem na copa das 
araucárias que ficam dentro do lote. Este bloco tem uma leve inflexão de forma a garantir 
uma perspectiva livre da Igreja de São Francisco, de quem acessa a rua pelo Fórum. 

O bloco dos fundos abriga os laboratórios, o auditório e a biblioteca. Encostado na divisa do 
lote, este bloco abre-se apenas para a praça interna dos conjuntos. Com apenas um 
pavimento em relação à Rua José Bonifácio, buscou-se um pavimento com baixa altura para 
não atrapalhar a perspectiva da Igreja em relação ao Monumento à Cuida, em relação à Rua 
Júlio de Castilhos. Os laboratórios têm um sistema de cobertura em forma de shed com 
estrutura metálica treliçada de forma a garantir a iluminação solar direta da fachada norte.  

A construção proposta se utiliza do sistema construtivo do concreto, aliado a utilizado de 
tijolos de barro maciço nas vedações. A escolha do material se deu principalmente por conta 
do desempenho térmico verificado nas regiões da Zona Bioclimática 1. O tijolo ainda é 
explorado em sua máxima expressividade formal, aplicado de maneira aparente recebendo 
apenas tratamento hidrofugante, assim sua tectônica, aliada aos grandes planos de vedação 
na fachada da Rua Três de Outubro, reforçam o caráter sólido da Instituição. 

A edificação também contará com estratégias de sustentabilidade, como o 
reaproveitamento de águas da chuva, coleta e tratamento de esgoto, além de contar com 
estratégias de condicionamento passivo de ar. 


