
Pavimentação do trecho da Rua José 
Bonifácio abrangido no projeto
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Uma universidade 
para conhecer 
uma cidade.
UERGS -Unidade Hortências

Rio Grande do Sul  São Francisco de Paula

O princípio norteador da proposta foi a de exprimir todo o potencial da cidade no 
projeto da universidade, levando os ícones e principais atrativos que estão nos mais 
diferentes pontos do Município para um mesmo local. O conceito principal foi a de-
monstração da vocação da cidade para o turismo, principalmente voltado à água, nas 
mais variadas formas e a flora regional.

Com o cenário do plano estratégico UERGS 20+, a sustentabilidade teve enfoque na 
elaboração do projeto da nova unidade em São Francisco de Paula. Como estratégias 
de sustentabilidade foram propostos o uso de energia solar através de placas foto-
voltaicas, captação de água da chuva para reuso e pavimentação permeável. Além 
disso foi optado por manter toda a vegetação existente no terreno, além de posicionar 
a edificação de forma que tivesse o menor impacto na topografia. Estratégias como o 
uso de brises e a disposição dos volumes tiveram como objetivo a redução da neces-
sidade do uso de ar condicionado, contribuindo para o conforto térmico na univerdade 
em dias normais. 

O edifício inspirado nas diversas cascatas da região se forma a partir do encaixe de 
vários blocos que se projetam em balanços e volumes, as modulações para as esqua-
drias e peles de vidro, transmite a ideia de verticalização que finalizam assentando a 
edificação no piso desenhado com o movimento das águas.

Mais do que um espaço de ensino, o projeto entendeu que um marco para a cidade 
como a construção da nova sede para a UERGS deve retribuir para o entorno que o 
abriga se envolvendo na mística do Município, mostrando a história de seu desenvol-
vimento e acentuando os pontos que o fazem especial.
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 Os traçados dos pisos externos, tanto da 
rua José Bonifácio, quanto dos acessos e 
entornos da universidade, foram criados a 
partir da reprodução de faixas do perímetro 
sinuoso do lago São Bernardo e trançados 
como movimentos de ondas por todo o es-
paço. As áreas delimitadas transformam-se 
em uma grande obra de arte ao receberem 
paver colorido na pantalha de tons quentes 
dos liquidâmbares que são marca registra-
da da cidade e do entorno do terreno.


