
Memorial Descritivo 

A implantação desta proposta arquitetônica para o Campus da UERGS de São Francisco de 

Paula foi concebida de modo a melhor conciliar diversos desafios impostos por uma série de 

fatores que diagnosticamos como: a relativamente pequena área do lote face ao extenso 

programa de necessidades, o que implica invariavelmente na verticalização da edificação; o 

desnível relativamente acentuado do terreno e a localização estratégica do lote: uma 

esquina entre duas vias importantes no coração da cidade, próxima a diversos elementos 

bastante relevantes do contexto urbano que devem ser, não só preservados, mas 

devidamente potencializados.  O intuito foi criar uma pojeto que se proponha a encontrar o 

Equilíbrio de condicionantes e atributos que resultem num conjunto harmônico que não se 

pretende protagonista mas sim parte integrante e complementar do contexto urbano. 

Sendo assim, nota-se o potencial oferecido pelo lote de se tornar um importante eixo de 

conexão entre a edificação histórica nele presente, com a edificação da antiga prefeitura da 

cidade (atual Secretaria da Fazenda e do Desenvolvimento Econômico), com a praça Capitão 

Pedro da Silva Chaves e a Igreja Matriz de São Francisco de Paula. A solução projetual que 

adotamos então para desempenhar essa função de costura urbana foi uma ampla praça na 

esquina do lote, que cria uma inclinação suave, vencendo o desnível do terreno e que serve 

de extensão da Praça Capitão Pedro da Silva Chaves, passando pela Rua José Bonifácio. Essa 

Nova Praça terá o papel de: 1) integrar o contexto urbano ao ambiente universitário, visto 

que ambos são indissociáveis e mutuamente complementares; 2) de tornar a edificação 

permeável e acessível - assim com a educação, o conhecimento, o saber e universidade 

devem ser e 3) de equalizar e atenuar a diferença de escala entre a edificação e seu entorno, 

tornando-a mais humana e gentil. 

No nível mais alto da praça, junto à Rua José Bonifácio, temos o acesso principal do Campus 

que leva ao Hall Principal, um amplo vestíbulo que, através de um vazio e de uma escadaria 

central, conecta todos os andares superiores e culmina num rasgo de iluminação zenital na 

cobertura. A partir do Hall, no térreo, temos o acesso ao setor administrativo que se distribui 

em dois pavimentos (térreo e primeiro pavimento), acessível por ambos e conectado 

internamente por uma circulação vertical. O programa se organiza de uma forma tal que 

todas as áreas comuns dos pavimentos que irão se suceder se concentrem na porção 

Sudoeste do lote junto à esquina, que oferece as melhores visuais do entorno. É nesse ponto 

estratégico que teremos dois terraços de uso comum no último e penúltimo pavimentos, a 

biblioteca no segundo pavimento e o auditório no primeiro pavimento, cuja inclinação 

acompanha a inclinação da praça do pavimento inferior, gerando, no vazio, através de um 

amplo vão, uma composição volumétrica bastante interessante e arrojada.  


