
Resumo da Proposta

A proposta busca criar um espaço inovador, que dê destaque à história da
comunidade e que tenha eficiência e qualidade para servir de suporte para as atividades
educacionais da universidade. Busca-se um espaço que seja interativo, em diferentes escalas,
e que ajude a estimular o encontro, o aprendizado formal e informal, a criatividade, a
pluralidade, a civilidade, o compartilhamento de saberes e recursos.

A morfologia do edifício buscou partido no alinhamento entre a Igreja Matriz e o
edifício do Patrimônio Histórico, criando um ponto focal para a estátua do padroeiro da
cidade. Esse eixo se tornou monumental para a edificação, criando um hall com pé direito
livre e marcando o acesso principal do edifício da sede, que se abre para a praça integrada à
rua José Bonifácio - que com projeto se torna uma rua de pedestres, ampliando a praça.

A relação da praça com o edifício sede Uergs é de vital importância. Aproveitando
talude existente foi criada uma arquibancada, que acomoda um jardim de hortênsias e serve
de palco de apoio às atividades. O auditório foi projetado de forma a possuir uma conexão
especial com a praça. Em dias de eventos toda cidade pode participar, através da
arquibancada da praça projetada para em conjunto com a plateia do auditório criarem um
anfiteatro.

A estrutura partiu de uma Laje de concreto nervurada, a qual permite maior
flexibilidade na disposição espacial, bem como reduz o consumo de materiais, apoiando-se
em paredes estruturais e pilares conforme lançamento estrutural. Foi adotada uma malha
estrutural de 2,5mx2,5m, com seus múltiplos, permitindo a modulação de todos elementos
na malha e racionalização dos materiais de construção e a redução dos custos.

Para a materialidade do edifício, combinou-se o concreto armado com a madeira.
Moderno e vernacular. Para as vedações utilizou-se principalmente o Concreto Celular, o
vidro duplo de baixa emissividade, Metal, Madeira Certificada e Acrílico Alveolar Cristal.

As estratégias bioclimáticas adotadas envolvem captação solar para aquecimento da
edificação e envoltórios com capacidade de ter inércia térmica. O uso de telhado clarabóia
para captação solar e ventilação natural por efeito chaminé, desde o pátio interno e, pela
grande amplitude térmica diária, optou-se pelo uso do sistema de fachadas ventiladas, que
alternam conforme necessidade, no frio, movimentando o ar quente para dentro da
edificação, e no calor, movimentando o ar quente para fora.

Para as salas de aula buscou-se espaços inovadores e soluções para aulas híbridas
através de um mobiliário triangular que permite a organização com múltiplas formas
geométricas.

Propôs-se árvores nativas como os ipês, que são coloridos e caducifólias, perdendo
folhas no inverno. A cobertura abriga uma horta para produção de alimentos, buscando
autonomia alimentar, hortaliças, que fazem parte de experimentos dos alunos.

O Princípio do Tratamento de efluentes se dá com a separação entre águas cinzas e
negras. As águas negras são direcionadas para um sistema de biodigestores, que passam a
produzir gases passíveis de uso para geração de energia. As águas cinzas são tratadas através
de filtros lentos.

A edificação é suporte para pesquisas da universidade, que abriga as áreas de
ciências humanas, exatas da vida e meio ambiente. Assim o edifício é um receptáculo de
experimentos em escala microscópica e macroscópica em suas mais diferentes interfaces.


