
 TEXTO RESUMO DA PROPOSTA 

 Dentre os diversos edi�cios de caráter público da cidade, idealizar uma universidade 
 demanda uma abordagem sensível, de vocação cívica e democrá�ca. A proposta para a nova 
 unidade da UERGS São Francisco de Paula busca reinventar, promover e potencializar as 
 interações locais, estaduais e educacionais, proporcionando espaços de qualidade que 
 es�mulem a construção da vida social e intelectual não só dos docentes e discentes, mas 
 também do público local, que deve usufruir e fazer parte desse importante equipamento 
 educacional de ensino público para a região. 

 Fazendo jus à definição de edi�cio público, o projeto se entrega ao bairro e pretende 
 funcionar como uma extensão do espaço público, engrandecendo a Praça  Capitão Pedro da 
 Silva Chaves e evidenciando as construções mais marcantes que a cercam. A estratégia de 
 implantação do edi�cio no terreno surge da necessidade de preservar a fluidez entre esses 
 elementos pré-existentes e de revelar um novo ponto de integração dos mesmos a par�r da 
 esquina do lote. Um dos pontos de par�da foi a liberação de parte do térreo, elevando a 
 frente do primeiro pavimento voltado para a Rua 3 de Outubro e criando um amplo pá�o 
 público abraçado pelo edi�cio junto ao Diretório Acadêmico (edificação existente). A forma 
 do edi�cio segue os alinhamentos das edificações que fazem divisa com o terreno com 2 
 lâminas retangulares que erguem-se lado a lado, conectados por um hall de circulação 
 central comum a todos os pavimentos. 

 A separação entre o espaço público/privado se dá através de um pano de vidro no térreo, 
 onde o acesso às salas, laboratórios, etc, tem circulação ver�cal própria. As diferentes faces 
 da fachada têm tratamentos materiais dis�ntos, seja para proteção solar das salas através do 
 brises em �jolo cerâmico, ou para destacar a fachada principal voltada para orientação sul 
 toda em vidro. O pano de vidro da fachada voltada para a Rua 3 de Outubro (fachada sul) 
 revela o interior do edi�cio e suas áreas comuns como a biblioteca e espaços mul�uso. 
 Também são evidenciadas as linhas ver�cais estruturais dos pilares que surgem na área 
 pública do térreo e adentram a área construída dos pavimentos superiores. Descolados da 
 face da fachada, os pilares adquirem importância ao transparecer pelo vidro e a fachada 
 ganha destaque manifestando sua leveza material. 

 Com a intenção de inserir-se harmoniosamente sem agredir os elementos do entorno, o 
 material escolhido para composição das super�cies mais amplas da fachada foi o �jolo 
 cerâmico - mas não somente como objeto de vedação oculto sobre o reboco: nesse projeto 
 esse material aparece em destaque, quase como um monumento elevado, u�lizado com a 
 função de brise para proteção e filtragem da incidência solar direta nas salas, laboratórios e 
 demais ambientes, como isolante térmico que ameniza as variações de temperatura e 
 clima�za naturalmente o edi�cio e também como elemento decora�vo, seja nos brises ou 
 nos cobogós presentes na fachada voltada para a Rua 3 de Outubro, alternados de forma 
 lúdica com as varandas centrais. Considerando a imprevisibilidade da situação climá�ca e a 
 grande amplitude térmica diária térmica da região, o projeto preza primeiramente pela 
 possibilidade do edi�cio se fechar para si nos dias muito frios, de vento e chuva, mas 
 também possui opção de abrir janelas propiciando a ven�lação cruzada nos dias de 
 temperatura mais amena. 


