
Partimos da ideia de que o espaço de uma faculdade, lugar onde as pessoas se encontram e 
compartilham conhecimento, deveria ter uma relação mais íntima com a cidade, com os espaços de 
convívio. 
A proposta principal do projeto é proporcionar à comunidade da UERGS um espaço generoso, com um 
térreo convidativo e que, apesar de controlado, pode ser aberto e facilmente usufruído por toda à 
cidade de São Francisco de Paula. 
O projeto está organizado em torno de um vazio central, que integra e conecta os andares. Este espaço 
incorpora as circulações horizontais e as verticais, assim como também as áreas de convívio, 
possibilitando aos usuários se entreolharem e criando um ambiente mais dinâmico.   
 
DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA: relação com a cidade 
 
A proposta apresentada considerou a relação com a cidade, a topografia, a edificação histórica e o 
programa de necessidades como principais norteadores.  
O Edifício é formado por dois volumes, um corpo principal que abriga em seus pavimentos as atividades 
sociais, acadêmicas e administrativas, e um secundário, linear, que concentra as atividades funcionais 
e de serviço, ambos os volumes são interligados por uma passarela. 
O arranjo do programa está diretamente ligado com a disposição das peças edificadas no terreno, 
configurando, de certa forma, a volumetria do edifício. 
Na base do conjunto (térreo e primeiro pavimento), encontram-se as funções coletivas, que podem 
receber também público externo. Estes espaços estão organizados e articulados pelo hall principal e 
marcados pela presença do auditório. 
A posição deste, assim como as vistas para a praça Capitão Pedro da Silva Chaves definiram a 
implantação. Estes dois pavimentos, se abrem para as ruas José Bonifácio e Três de Outubro, 
conversando com a cidade e convidando os seus usuários. 
O térreo aberto permite visuais alongadas, sublinhando a possibilidade de extensão do chão público, 
levando-o para o interior do edifício. 
O auditório, espaço múltiplo uso, pode ser usado para atividades relacionadas a Universidade assim 
como abrir as suas portas para a rua para apresentações e shows. 
No trecho liberado para pedestres da rua José Bonifácio, o projeto propõe uma intervenção sobreposta 
a estrutura original da praça, uma arquibancada, que aproveitando os diferentes níveis, conecta a 
praça Capitão Pedro da Silva Chaves com a nova praça e com o térreo do Edifício.  Mobiliário urbano, 
tal como bancos, vasos com árvores e postes de iluminação delimitam a eventual circulação de carros 
e configuram a nova praça como extensão já seja das atividades da Universidade ou da própria cidade. 
Eventualmente, podem ser propostas também como estruturas temporárias, pérgolas para criar áreas 
mais protegidas. 
As atividades educacionais e administrativas estão concentradas nos pavimentos superiores. 
O segundo, terceiro e quarto pavimento abriga as atividades educacionais. A articulação de Salas de 
aula dinâmicas, com corredores largos e áreas de descompressão, convívio e pequenas reuniões 
tornam o ambiente da faculdade mais flexível, vivo e convidativo.  
Já as áreas administrativas foram alocadas no último pavimento, em estreita relação com as demais 
atividades. 
A configuração do prédio e das suas atividades, que conta também com terraços abertos e cobertos 
permite não somente uma conexão dos ambientes, como também uma experiência espacial 
prazerosa. 
Aproveitando o desnível do terreno, no pavimento inferior, estão organizadas as atividades de serviço, 
áreas técnicas, estacionamento, os laboratórios de físico-química e apoio e a conexão com a casa 
existente. Estão conectadas aos demais pavimentos pela escada e pelos elevadores, mas também 
contam com acesso pela rua Três de Outubro. 
 
 


