
Criada em 2002, a Unidade Hortênsias da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) vem 
desenvolvendo cursos de graduação e pós-graduação, pesquisa e extensão, compromissos estes 
intensificados a partir de 2020 quando, por força de lei, São Francisco de Paula torna-se uma Cidade 
Educadora. Essa condição faz com que a educação passe a se constituir em “um elemento nortea-
dor das políticas públicas do município” voltado ao desenvolvimento socioeconômico e cultural da 
comunidade local e regional. 

A privilegiada localização de sua nova sede, na área urbana central e próxima da Igreja Matriz, do 
Hospital e de outros importantes órgãos administrativos, implica a concepção de um exemplar 
arquitetônico de destaque e, ao mesmo tempo, integrado, de forma inovadora, à paisagem histó-
rico-cultural de São Francisco de Paula, cidade situada a Nordeste do estado do Rio Grande do Sul.  

A sede definitiva da Unidade Hortênsias, a ser implantada em um terreno de aproximadamente 
1.300 m² no encontro das ruas José Bonifácio e Três de Outubro, terá uma vista franca para a praça 
Capitão Pedro da Silva Chaves, onde se situa o grande marco visual da cidade, a Igreja Matriz de São 
Francisco de Paula. Da unidade de ensino, mirando para o Leste, se poderá vislumbrar a arborizada 
avenida Júlio de Castilhos, um antigo caminho dos carreteiros e hoje a principal via de comércio 
e serviços da cidade, que ainda preserva o aspecto serrano com suas históricas construções em 
madeira.

No intuito de enfatizar o diálogo com o entorno próximo, a presente proposta busca descortinar os 
visuais em direção à praça da Igreja e à avenida Júlio de Castilhos, por meio da criação de molduras, 
ou seja, de janelas abertas para a cidade. Embora fora da área demarcada de intervenção, sugere-se 
ainda a implantação de uma rampa para facilitar o acesso à praça Capitão Pedro da Silva Chaves. 

Levando em conta a segurança e a proteção contra incêndios, evitou-se a presença de vazios in-
ternos capazes de facilitar a propagação de chamas entre um pavimento e outro. Assim sendo, o 
partido desenvolve-se a partir de um volume horizontal hermético de base, de onde nascem dois 
blocos verticais independentes, também herméticos, ligados por passarelas fechadas.

Com relação à distribuição do programa de necessidades, considera-se que o pavimento térreo tem 
como vocação promover uma conexão franca e direta com a alameda de pedestres a ser implan-
tada na rua José Bonifácio, reforçando-se, dessa forma, a integração dos equipamentos públicos 

alocados nas imediações. No nível térreo, além do anfiteatro e do Espaço Multiuso, foi estrategica-
mente alocado o auditório, cujo acesso, extrapolando o uso regular dos integrantes da unidade de 
ensino, pode atender às diferentes demandas da comunidade local. 

Funcionando como uma transição entre o espaço térreo de uso comum e as demais áreas acadê-
micas, o segundo pavimento congrega as áreas administrativas. No terceiro pavimento, inicia-se 
a “grande janela”, criando-se com isso um ambiente propício à contemplação, aos encontros e ao 
lazer, reforçado pela presença da cantina. Por sua vez, esse espaço é atravessado por passarelas de 
acesso aos dois blocos destinados às salas de aulas e aos laboratórios. A cobertura, destinada à área 
técnica, possui um teto verde e placas fotovoltaicas para a geração de energia limpa, podendo ser-
vir ainda como um mirante para toda a cidade.

As fachadas Leste e Oeste são vedadas de piso a teto por paredes de tijolo maciço, as quais, além 
de servirem como medida de controle da insolação, promovem um diálogo com a linguagem cons-
trutiva local. Além de substituírem os grandes panos de vidro com brises, solução cara e de difícil 
manutenção, as vedações em tijolo aparente e as janelas com dimensões suficientes para garantir 
uma boa iluminação e ventilação cruzada seguem a tradição dos edifícios educacionais em todas as 
regiões do país.  As faces Norte e a Sul são delimitadas por muretas de alvenaria aparente sobre as 
quais apoiam-se esquadrias em vidros e janelas maxim ar resguardadas por venezianas. Há ainda a 
previsão de shafts horizontais destinados à instalação de condensadores de ar condicionado. 

A estrutura é composta por quatro torres que, funcionando como contrafortes, abrigam os ele-
vadores, a escada enclausurada e os sanitários. Pilares, vigas de 75 centímetros de altura e lajes 
alveolares compõem esse arcabouço estrutural em concreto armado. Como forma de reduzir o vo-
lume de concreto e conferir às peças um aspecto mais delgado, foram previstas vigas metálicas na 
cobertura, de cujos extremos partem tirantes, que, além de funcionarem como reforços estruturais, 
conferem ritmo e leveza ao conjunto.  

Inspirada pelo conceito de Cidade Educadora, a presente proposta busca valorizar a educação en-
quanto instrumento estratégico para o desenvolvimento local e regional. Assim sendo, pretende-se 
que o novo edifício seja um novo marco urbano e, ao mesmo tempo, um elemento integrador vez 
que, através de suas “grandes janelas”, incorpora visualmente importantes patrimônios materiais da 
paisagem histórico-cultural da cidade.

II

SETOR

ÁR
EA

S 

ÁREA [ M2 ] SUBTOTAL ÁREA CONSTRUÍDA [ M2 ] TOTAL ÁREA CONSTRUÍDA [ M2 ]
ÁREA EDIFICAÇÃO EXISTENTE
ÁREAS COMUNS
ADMINISTRATIVO
EDUCACIONAL
SERVIÇO

ÍNDICE DE APROVEITAMENTO [ IA ] =

TAXA DE OCUPAÇÃO [ TO ] =

NÚMERO DE PAVIMENTOS = 06

ALTURA DA EDIFICAÇÃO = 

ES
TI

M
AD

AS 71 %

3 
44

24,9 M
1833

579

597

1019
44

4028 4072

IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1:1000

Promoção e Organização: Consultoria e Assessoria Apoio:

CONCURSO  UERGS
 UNIDADE SAO CHICO

Concurso Público Nacional de Arquitetura e Urbanismo para a Universidade 
Estadual do Rio Grande do Sul - Unidade Hortênsias em São Francisco de Paula, RS. 1/4


