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1 - ANTECÂMARA
2 - HALL PRINCIPAL
3 - ELEVADORES
4 - BANHEIROS
5 - VESTIÁRIOS
6 - BRINQUEDOTECA
7 - CANTINA
8 - DIRETÓRIO ACADÊMICO
9 -  ESPAÇO MULTIUSO
10 - DEPÓSITO GERAL
11 - LAB. DE APOIO
12 - LAB. FÍSICO - QUÍMICO
13 - INFRAESTRUTURA
14 - MINI ETE.
15 - DEP. RES. QUÍMICOS
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RUA MANOEL VICENTE FERREIRA

Na proposta para a nova sede da UERGS (unidade hortênsias) optou-se por um 
partido projetual em consonância com o entorno urbano imediato, capaz de estabe-
lecer as relações possíveis entre a arquitetura e o contexto urbano. Para tanto, a 
implantação do edifício esteve amparada a partir de três dimensões centrais de 
articulação da proposta: o terreno, o contexto local e o programa.

A localização estratégica do lote (situado no centro antigo da cidade) impôs 
compreender a possibilidade de sua inserção enquanto ‘’edifício âncora’’ na dinâmica 
urbana tangenciando edificações representativas para história e cultura local, como 
nos casos da sede da prefeitura e da igreja matriz.   A partir da compreensão dessas 
características latentes ao local da intervenção, a proposta assume como premissa a 
integração entre edifício-cidade, através do arranjo entre: ritmo, proporção, materia-
lidade, reinterpretação dos elementos construtivos e principalmente com a adapta-
ção da forma do sítio.

A implantação do edifício ocorre como resposta às condições do sítio, assim atenua 
o contraste com a escala do entorno imediato e da edificação existente preservada. 
Do mesmo modo, a relação a partir do vazio no entorno desta edificação é preser-
vada, o que permitiu a manutenção da ambiência original no entorno do edifício, que 
receberá como o uso o diretório acadêmico da instituição. Essa foi decisão que 
simbolicamente coloca a figura do corpo discente numa posição central do terreno 
(junto ao domínio público da rua) e em proximidade com setores importantes 
como: átrio, biblioteca e auditório.  

A partir da criação do átrio no centro do lote foi possível estabelecer uma conexão 
entre os distintos ambientes do edifício, além de aumentar a permeabilidade através 
da conexão entre os dois principais pontos de acesso, o frontal na Rua José Bonifácio 
e lateralmente pela Rua três de outubro. Com a disposição dos blocos a partir da 
criação desse átrio propõem-se por um lado a qualidade do ambiente construído do 
conjunto, com a circulação do vento de forma cruzada e com a entrada de luz 
natural por todos os blocos. Do mesmo modo, essa organização permite uma 
permeabilidade visual entre os corredores laterais (aterraçados) nos setores educa-
cionais, como resultado as diferentes atividades e vivências são compartilhadas, seja 
internamente ao edifício ou nos espaços abertos do átrio. 
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