
 TERRAÇOS DE SÃO CHICO 

 Universidades são organismos que dialogam com seus u�lizadores na escala de 
 edi�cio, campus, seu entorno imediato e com a cidade como um todo. São ins�tuições 
 complexas e vitais capazes de atuar como centros de comunidade e ressignificar bairros 
 inteiros. Nos aproximamos da nova sede da UERGS como parte do que já existe, através de 
 sua arquitetura. Um espaço que não se estabelece apenas por sua forma, mas por algo mais 
 básico: se torna lugar; Um organismo composto por partes técnicas e, principalmente, 
 sociais. Um laboratório e uma ferramenta pedagógica para experiências urbanas con�nuas. 

 A educação baseada na relação entre o corpo e o espaço se contrapõe ao modelo 
 corrente do ensino por si só. O projeto desafia o caráter convencional dos edi�cios 
 educacionais – o dos intermináveis corredores vazios e do silêncio imposto – e, em vez disso, 
 combina espaços para criar um edi�cio vibrante onde as a�vidades não são necessariamente 
 ditadas pelo horário escolar. Es�mular a comunicação social entre os alunos foi central no 
 conceito, através de espaços generosos e abertos, internos e exteriores. Para além dos 
 espaços mul�uso, os terraços maximizam as possibilidades de interação e uso ao mesmo 
 tempo que permitem futuras expansões. Uma grande quan�dade de super�cies não 
 programadas são espaços duais de descanso e produ�vidade, contemplação e movimento, 
 compar�lhamento ou reclusão. 

 Tecnicamente, uma estrutura modular de 6x6 metros oferece flexibilidade 
 organizacional e simplicidade de execução. Os elementos do programa são acomodados 
 nestes módulos, assim como os painéis de fachada e suas generosas aberturas que 
 proporcionam luz natural abundante e oferecem amplas vistas sobre a cidade, sem abrir mão 
 do conforto térmico e da performance energé�ca elevada. 

 De forma a mi�gar as demandas energé�cas para clima�zação, a relação entre a 
 espessura das paredes e os materiais empregados foi o�mizada de maneira a permi�r que a 
 radiação solar seja absorvida pela parede durante o dia e só libertada para o interior do 
 edi�cio durante a noite, no período em que este encontra-se desocupado. Esta estratégia, 
 aliada ao controle da incidência dos raios solares nas janelas por meio da u�lização de 
 cor�nas, proporciona uma performance superior do ponto de vista energé�co. Assim, esta 
 solução permi�rá não só reforçar o compromisso da ins�tuição com uma gestão ambiental 
 responsavel, como implicará também em reduzidos custos de operação. 

 A nova sede da UERGS cria um núcleo denso e urbano que dialoga com as duas 
 escalas das construções de dois pavimentos do entorno e com a monumentalidade da Igreja 
 de São Francisco de Paula. A geometria do edi�cio escalona a par�r da construção a ser 
 preservada e da araucária existente no terreno. Respeitando o passado, a UERGS se afasta 
 gradualmente ao mesmo tempo em que vira seus olhos para a memória do local. Por fim, 
 uma nova praça, a�vada pelo café e pelo diretório acadêmico, reune o passado e o presente. 
 O edi�cio alia inovação à paisagem histórica da cidade, e reconduz à vida urbana toda uma 
 população de discentes e estudantes. 


