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Geral 

A premissa dos primeiros traços do projeto da Sede da UERGS é que as 

decisões projetuais sejam geradas a partir de provocações específicas 

existentes no lugar. O primeiro ponto a incluir no projeto são as duas 

araucárias que hoje existem no terreno, traçando com isso um perímetro em 

que não se aproxime da maior delas e consiga abrigar dentro de sua casca a 

menor. O segundo ponto foi preservar a condição de topografia como um dado 

com o qual é possível se relacionar e não “domesticar”. Com isso ambas 

estratégias de arquitetura e paisagismo são traçadas em um único corte 

esquemático. Este corte busca conectar a condição de elevação da Rua 

Frederico Tedesco bem como seus terraços a possibilidade de elevar o 

auditório, transformando dentro e fora em uma relação de troca direta. A partir 

deste desenho inicial, encontrando a Rua José Bonifácio agora em condição de 

vale a partir da implantação deste novo edifício, esta categoria é provocada 

com mais intensidade, gerando uma praça afundada na frente do edifício.

 

 

Implantação 

Após o traçado inicial de diretriz do projeto, foi mais fácil entender que as 

salas de aula, bem como as salas de apoio e gestão da universidade se dariam 

ao redor deste auditório e grande pátio. Com isso, estas são posicionadas nas 

fachadas Nordeste e Sudoeste. No eixo perpendicular localizam-se a 

circulação entre blocos, circulação vertical e os painéis de cobogós que 

permitem ventilação e iluminação contínua deste espaço interior-exterior. 

 

 



Conceito 

Além de pensar como as alturas dos programas se relacionam com a 

topografia, outro ponto importante para o projeto era que o núcleo abrigasse o 

maior número de espaços comuns do programa, mas também a condição de 

terra viva que se manifestava com a presença das araucárias. Desta forma, 

abre-se um terreiro no centro do edifício, mantendo uma relação com a terra 

viva, junto com a permeabilidade de ventos e luz natural, fazendo que embora 

interno, continue mantendo características de um espaço exterior. Esta lógica 

também foi levada para os materiais escolhidos. A fim de buscar um caminho 

mais ecologicamente responsável, as vedações do edifício buscam ao máximo 

uma correspondência com blocos cerâmicos e o próprio cobogó, buscando 

reduzir o uso do aço e vidro apenas à biblioteca e às fachadas das salas. 

Programa 

Em termos de programa o edifício busca em primeiro lugar responder a 

uma demanda técnica: 4 laboratórios localizados no térreo. Para não perder a 

conexão com o espaço da praça que ganha lugar na Rua José Bonifácio, são 

desenhados 2 térreos, se aproveitando a topografia do terreno. Desta forma os 

laboratórios bem como terreiro e edificação existente mantêm uma entrada 

para Rua Três de Outubro, enquanto a cantina  e térreo livro mantêm uma 

entrada pela praça da Rua José Bonifácio. Todas as demais salas de aula se 

localizam na fachada Nordeste, enquanto apoio e áreas administrativas se 

localizam na fachada Sudoeste. O térreo mais baixo ainda abriga uma Copa 

generosa que se relaciona com o terreiro, para os servidores, um depósito e 

área de manutenção predial. O Centro Acadêmico por sua vez, se localiza na 

edificação pré-existente, estando desta forma mais afastado, ajudando a 

afastar barulho dos eventos sociais. Já o auditório mantém -se no núcleo 

elevado e logo abaixo dele, aproveitando da curvatura da arquibancada, a 

biblioteca. 

 

 

 



Estrutura 

O edifício é todo projetado em uma lógica de um grid de 1,25mx1,25m. 

Esta é a medida da nervura das lajes que seguram as salas, tendo vão de 

7,5mx7,5m entre pilares, com pilares centrais circulares e robustos em 

concreto. Estes pilares, por sua vez, não terminam na cobertura, mas sobem 

um pouco mais para segurar 4 vigas metálicas que servirão para suspender 

auditório. Na circulação da fachada dos banheiros as lajes maciças são 

suportadas por estes pilares, pela estrutura da caixa de elevadores e por 

tirantes, quando necessário. 

Paisagismo 

Quanto às decisões referentes ao paisagismo, estas foram tomadas em 

relação direta com a arquitetura, mantendo-se de forma a aproveitar o máximo 

as condições naturais da topografia. Com relação a praça da rua José 

Bonifácio, o projeto prevê o nivelamento do piso utilizando o material das 

calçadas. Com as pedras de paralelepípedo retiradas desta rua, deve-se 

construir uma arquibancada nos terraços que descem da Rua Frederico 

Tedesco até a Rua José Bonifácio. O projeto ainda prevê arborização da praça 

e vegetação tanto no terreiro quanto no desnível entre a praça e a Edificação. 

  

Materiais 

Estrutura: Mista Aço-Concreto, Laje Nervurada 

Paredes: Bloco Cerâmico 

Piso Externo Térreo: Bloco Cerâmico maciço e terra 

Piso interno: Cimento queimado e ardósia bege 

Fachada: Cobogós, Esquadrias metálicas e vidro 

Esquadrias: Caixilho metálico e vidro, madeira 

 


