
MATERIAIS E SUSTENTABILIDADEENTENDIMENTO DO ESPAÇO COMO MECANISMO DE PROJETO | 
PROGRAMA: 

 O partido resultou da adoção das seguintes diretrizes:

A. a área de convivência da universidade com passagem entre a via peatonal e a  Articular 

edificação de interesse histórico, formando uma praça interna como um espaço 

complementar ao programa original, qualificando as pré-existências do espaço;

B. o uso e acessos do programa da nova unidade; Potencializar 

C. Construir um  na paisagem sem desconfigurar a unidade do espaço;marco visual

D.  construtiva, pautada em ações sustentáveis com estratégias direcionadas  Austeridade

em sistemas econômicos e resistentes.

 No que tange aos condicionantes físicos, como a insolação e ventilação, o edifício 

prioriza ambientes como salas de aula e administrativo, evitando também atividades 

sonoras de maior intensidade provenientes do centro da cidade. Ao implantar o volume no 

terreno, adapta-se a forma à topografia, evitando intervenções de corte e aterro. 

O DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE COMO ESPAÇO 
FUNDADOR | PARTIDO: 

 A comunicação de um novo edifício com o lugar que o cerca está ligada à maneira 

que seus usuários se relacionam com o entorno. O sucesso de sua concepção atrai não 

apenas aqueles que irão fazer uso de sua estrutura, como também, novos intentos. 

 Entende-se o papel da na formação de indivíduos com potencial para universidade 

o  da cidade, aspecto que convida ainda mais à essa conduta de desenvolvimento 

estabelecimento de vínculos. Busca-se, na UERGS Hortênsias estabelecer  entre  laços

academia e comunidade espaços  através da articulação dos de uso comum. 

  Desta maneira, os usuários podem a edificação por duas entradas, a acessar 

principal via peatonalsendo pela  José Bonifácio, que conduz o estudante diretamente 

até o , onde se distribui a circulação também no fluxo vertical, aos demais pavimentos. hall

SER-SE O QUE SE É | MATERIALIDADE: 

 Propõe-se o uso de materiais prioritariamente , com o intuito de vernaculares  

reduzir grandes gastos de energia, causando impactos ao meio ambiente. Tratam-se de 

matérias primas que norteiam um design , tendo a integração entre a técnica e sustentável

a contemporaneidade, que possibilitam construtiva e expressão que qualidade plástica 

retrata a estética da . Dessa maneira a  se torna tangível em relação a região estética do frio

estratégia do uso de materiais. 

  Nas formas em que ela se desenvolve, há a  e simplicidade dos volumes

amparo na execução dos serviços, com a . Ao tratar de materialidade e mão de obra local

comportamento estético, o entorno sustenta essas premissas. 

 Na edificação, a  se dá com utilização da pedra derivada das verdade dos materiais

florações basálticas do estado, e a madeira de florestas cultivadas na região, também 

presente no concreto, em que estão impressas as marcas das formas, revelando a 

singularidade do lugar.
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