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DIAGRAMAS DE PARTIDO
O lote existente e as 
preservações;

Rebaixo do perfil natural 
junto ao nível da 
edificação preservada;
Do meio a fundo do lote 
a implantação da torre 
de espaços serventes;

Surge o térreo inferior, 
iluminado e ventilado 
por norte, leste e sul: 
Hall, administração, 
auditório e cantina;

Surge o térreo superior 
com os espaços de 
saber: Laboratórios e a 
biblioteca. Entre eles, o 
acesso principal do 
conjunto;

Flutua horizontalmente 
o pavimento metálico 
das salas de aula, os 
espaços servidos;

Por fim integra-se e 
finaliza o conjunto a rua, 
que é praça, que é largo;

UERGS SÃO CHICO

ÁREA CONSTRUÍDA ESTIMADA
SETOR
Área da edificação existente
Áreas comuns
Administrativo
Educacional
Serviço

Índice de Aproveitamento (IA): 2,39
Taxa de Ocupação (TO): 79 %

Número de pavimentos: subsolo + 3 pavimentos
Altura da edificação:12,60m

50,40m² 50,40m²
912,93m²
373,90m²

1.264,15m²
663,58m²

3214,56m²
3264,96m²

ÁREA SUBTOTAL TOTAL

Buscamos para o projeto um partido que, além de suprir 
integralmente o programa exigido em edital, estivesse em 
conformidade com o contexto urbano e cultural de São Francisco de 
Paula. Assim sendo, algumas diretrizes foram fundamentais:

AS SUGESTÕES DO LUGAR
Integramos o conjunto à paisagem da cidade de modo a dialogar com 
o gabarito majoritário até três pavimentos. Respeitamos a 
verticalidade simbólica da torre da Igreja Matriz, não excedendo três 
pavimentos na edificação a partir da Rua José Bonifácio. Mantivemos 
as duas araucárias como exemplo da importância da preservação 
dessa espécie, símbolo de toda a região. As análises bioclimáticas 
nortearam o partido em busco da eficiência e conforto térmico e 
lumínico do conjunto.

A TOPOGRAFIA E OS DOIS TÉRREOS
A esquina e o perfil natural do lote evidenciam dois níveis de acesso. 
Portanto, temos dois térreos: térreo superior, com acesso pela Rua 
José Bonifácio e térreo inferior, com acesso pela rua Três de Outubro 
junto à edificação preservada e as duas araucárias do lote. 
Interligamos estes dois térreos verticalmente por meio de rasgos 
iluminados e ventilados, possibilitando fluidos espaços de 
convivência. Seus pisos vêm desde as áreas externas, praça e passeio, 
conduzindo/convidando os usuários até o interior da edificação, 
estabelecendo uma ideia de chão público em dois níveis.

A RUA QUE É PRAÇA QUE É LARGO
Pensamos a intervenção na rua José Bonifácio como sendo 
extensão do lote até o primeiro nível da Praça Capitão Pedro da 
Silva Chaves. Junto ao conjunto de árvores ali existentes, criamos 
uma faixa de mobiliários e ambientes de estar. Entre esta faixa e 
o lote surge o largo, equipado com esperas no piso para 
instalação de coberturas efêmeras. Este largo, coberto ou 
descoberto, possibilita espaços para práticas sociais e culturais 
para São Francisco de Paula.


