
O anteprojeto da Unidade Hortênsias da UERGS, 
instituição de ensino superior pública e multicampi, é 
marco de relevância comunitária para o município e 
região, tornando-os um canteiro experimental das 
pesquisas desenvolvidas na universidade.
O anteprojeto pretende contemplar os aspectos culturais, 
econômicos, sociais e ambientais que movem São 
Francisco de Paula/RS.
As indicações do entorno são fundamentais para as 
primeiras definições de projeto: topografia, visuais do 
entorno, a preservação do patrimônio histórico 
(edificação) e natural (araucária) e demais elementos 
culturais e naturais que compõe a paisagem.
Tem-se uma visão cíclica dos recursos naturais, 
buscando a utilização e desenvolvimento do mesmo, 
devolvendo-o à natureza igual ou melhor do que na 
captação, por meio da eficiência energética a abordagem 
ecológica.
A escolha de técnicas consolidadas localmente, bem 
como soluções com impacto econômico baixo de 
implantação e manutenção integram os requisitos.
A habitabilidade e o bem-estar em integração com a flora 
e fauna locais, através da busca por uma arquitetura 
biofílica, que tem no bioclimatismo uma das suas 
características, é base para a tomada de decisão. A 
escala humana é definidora projetual.
A legislação de acessibilidade, urbana e de prevenção 
contra incêndio (ativa e passiva), a inclusão da 
comunidade, a conectividade da universidade no 
ambiente virtual complementam as diretrizes de projeto.

Seja, interna ou externamente, os espaços intencionam 
ter vivacidade, dinamismo e abertura para a organicidade 
nas interações com os mais variados usuários.

JUSTIFICATIVA IMPLANTAÇÃO

A proposta de tratamento da paisagem que surge a partir da diretriz de fechamento da Rua José Bonifácio com elevação de todo 
o piso a um nível único, torna o espaço com potencial de humanização, ou seja, cria-se uma pequena praça linear, coletiva e 

pública. A inspiração no livro Uma Linguagem de Padrões de Christopher Alexander é compulsória. Criar um ambiente agradável à 
permanência e passagem, criando uma espécie de rua verde com atividades para pedestres e ciclistas, inclusiva no sentido amplo 

da palavra, seja como um passeio tranquilo, deslocamento, permanência, aulas ao ar livre, relaxamento/descanso/contemplação 
(proximidade do hospital, da igreja e da própria universidade) e espera, através de mesas com cadeiras, bancos, floreiras 

elevadas, bicicletários e espaços abertos para pequenas aglomerações (reuniões ou encontros antes de adentrar aos 
equipamentos construídos do entorno). Além disso, é deixado espaço para receber e apreciar atividades como feiras e pequenos 

eventos (teatro, dança, música, gastronomia itinerante, entre outros). 
Complementam o mobiliário: as lixeiras e pontos de água fria e quente para consumo.

A drenagem da Rua José Bonifácio é feita a partir de um canteiro linear, configurando um jardim de chuva.
Sugere-se um paisagismo com espécies nativas, biodiversas, produtivas e ornamentais de baixa manutenção e diferentes portes, 

que atraem a fauna, mantendo as já existentes.

A proposta de conectar a Rua José Bonifácio com a Rua 3 de Outubro é um convite à aproximação da comunidade, 
especialmente por haver os usos do hall principal e espaço multiuso ao longo do trajeto, mantendo a mesma materialidade da 

marcação externa dos acessos nos ambientes internos do térreo e subsolo. Configura-se uma espécie de rua interna de 
pedestres provida de recepção de informações de boas-vindas, sempre buscando a captação de iluminação natural, ainda que 

com o cuidado de se manter o conforto em dias mais frios.
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