
CONSCIÊNCIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

A Universidade Estadual do Rio Grande do 
Sul atua desde 2002 em São Francisco de 
Paula, tornando-se, ao longo deste tempo, 
uma referência para o desenvolvimento 
da economia e da cultura da região dos 
Campos de Cima da Serra através de ações 
que combinam ensino, pesquisa e extensão, 
seguindo seu objetivo de aproveitar as 
vocações das regiões onde esteja inserida, 
evitando, assim, o deslocamento de jovens 
para os grandes centros em busca de 
formação de excelência.
A construção de um edifício para abrigar 
a Unidade Hortênsias em São Chico é um 
marco para a valorização da educação na 
cidade, trazendo uma oportunidade de 
aproximar Cidade e Universidade, em um 
relacionamento de ganho mútuo. Neste 
sentido, o edifício que propomos integra a 
UERGS ao tecido urbano, atuando como 
potencializador das dinâmicas e caminhos 
existentes na cidade.

O primeiro pavimento coincide com o nível 
do edifício histórico que abrigou a primeira 
cadeia civil da cidade. É por essa construção 
– agora conectada à torre de serviço – que 
se dá o acesso de público à cantina e ao 
auditório, cuja cobertura  se desdobra em 
uma escadaria-arquibancada que liga esse 
pavimento à Avenida José Bonifácio, por 
onde acontece o acesso do corpo acadêmi-
co, que atravessa uma passarela sobre o 
foyer do auditório até chegar à estação de 
controle que libera o acesso tanto aos labo-
ratórios, nesse pavimento, quanto à escada 
posicionada no átrio que liga todos os níveis 
do edifício.

Existe uma separação entre os fluxos do 
corpo acadêmico e os visitantes do edifício, 
permitindo que as partes públicas do edifício 
sejam utilizadas mesmo em períodos sem 
atividades docentes. O acesso para os 
laboratórios e salas de aula é controlado 
por uma recepção no nível da Av. José 
Bonifácio, que libera a passagem para a 
circulação vertical; entre os pavimentos 
superiores, o trânsito é livre. No nível da 
Rua Três de Outubro, um segundo controle 
de acesso, automatizado, impede que os 
visitantes acessem a circulação vertical da 
torre de serviços.

O edifício da Unidade Hortênsias da UERGS 
é norteado por 03 princípios simples: 

01. valorizar o patrimônio histórico; 
02. ampliar permeabilidade entre as ruas 
José Bonifácio e Três de Outubro com uma 
praça cívica; 
03. separar o bloco pedagógico da torre 
de serviços, simplificando as instalações 
prediais e liberando espaços de convívio ao 
longo de todo edifício.
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RUA TRÊS DE OUTUBRO
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esquina da josé bonifácio com a três 
de outubro.

praça das araucárias, ao fundo, canti-
na; à esquerda, átrio, e à direita, torre 
de serviços.


