
RESUMO 
 
As principais diretrizes que nortearam a concepção da Unidade Hortênsias da 
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) podem ser assim resumidas: a 
valorização da educação como estratégia para o desenvolvimento local e regional, por 
meio da proposta de um edifício marcante no cenário urbano; a integração com a cidade 
viabilizada tanto pelo acesso franco à alameda de pedestres como pelas aberturas que 
permitem a visualização de importantes patrimônios da paisagem histórico-cultural; a 
minimização dos custos de construção, garantindo-se a segurança e a proteção contra 
incêndio; o diálogo com as construções locais e uma referência à tradição dos prédios 
escolares do país, enfatizados pelo uso de alvenaria aparente.          
A sede definitiva, 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. 
Para enfatizar o diálogo com o entorno próximo, busca-se descortinar os visuais em 
direção à praça da Igreja e à avenida Júlio de Castilhos, com a criação de molduras, ou 
seja, de janelas abertas para a cidade.  
Considerando a segurança e a proteção contra incêndios, o partido se desenvolve a 
partir de um volume horizontal hermético de base, de onde nascem dois blocos verticais 
independentes, também herméticos, ligados por passarelas fechadas. 
O pavimento térreo tem como vocação promover uma conexão franca e direta com a 
rua José Bonifácio, reforçando-se, dessa forma, a integração dos equipamentos públicos 
alocados nas imediações. Além do anfiteatro e do Espaço Multiuso, foi estrategicamente 
alocado no nível térreo 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 acadêmicas, 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 servir ainda como 
um mirante para toda a cidade. 
 
 
 


