
Qual o papel das escolas nas cidades? É com essa pergunta que surge a proposta para o novo  
edi6cio da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul na cidade de São Francisco de Paula. 

O lote situa-se no centro histórico, o projeto, então, surge com duas questões centrais: 
afirmar a dimensão pública urbana desse edi6cio e preservar a idenKdade e memória do 
local.  

O mais relevante foi manter a escala, a intervenção propõe edi6cios escavados no subsolo, 
uma decisão fundamental no parKdo adotado, uma vez que elimina a presença maciça e se 
transforma num abrigo.  

Dessa forma o térreo é um grande paKo, que se abre para a edificação preexistente à ser 
manKda e restaurada, o restauro jusKfica-se sobretudo pelo valor simbólico de preservação 
do que propriamente pela qualidade arquitetônica do edificio. O projeto propõe que espaço 
restaurado abrigue um café e seja vivenciado não só pelos estudantes mas aberto para a 
cidade. 

O paKo se conecta com as duas praças do entorno e endossa o aspecto urbano. A esquina 
permanece como ponto mais alto e por estar no meio das duas praças existentes, reforça o 
ponto de ligação entre elas.  

As torres escavadas são construídas em concreto armado aparente e afirmam em sua 
materialidade seu caráter contemporâneo. O volume externo dos edi6cios brinca com a 
forma tradicional das casinhas que parecem emergir de uma grande abertura no solo. É 
através da criação desse vazio central que o projeto é estruturado e os espaços arKculados.  

Uma passarela da acesso ao novo edificio que reune o programa em 5 pavimentos. A 
permeabilidade e ligação visual é definida pelas varandas que contornam o perímetro 
interno. 

O que seria o úlKmo pavimento, subsolo -4, se transforma em espaço semi-público como 
uma transição do páKo do térreo com a função de abrigar a biblioteca e o auditório. Os pisos 
acima acomodam, respecKvamente, as salas de aula, administração e serviços. 

Além da estação de tratamento de esgoto, o projeto almeja um sistema de captação e reuso 
da água da chuva a ser desenvolvido em projeto execuKvo. 


