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Memória de Projeto
A nova unidade da UERGS, no município de São Francisco de Paula, 
será implantada em um lugar de relevância na estrutura urbana da 
cidade, em frente a praça da matriz e na quadra que ladeia a Avenida 
Júlio de Castilhos, eixo urbano de conexão Norte-Sul. Essa condição 
impõe que o edifício proposto funcione como um elemento  de  ligação, 
ou mesmo conexão entre a Praça Capitão Pedro da Silva Chaves e a 
avenida. Assim, tem-se o edifício como passagem, como extensão da 
rua, o edifício que convida, propõe um passeio uma promenade 
corbusiana, o edifício que integra. Tal expediente foi reforçado pela 
determinação do próprio edital de pedestrianização do trecho da Rua 
José Bonifácio, na quadra do terreno.

Desde os dois níveis do terreno, o da praça/Rua José Bonifácio e o da 
edificação pré-existente, com diferença aproximada de 2,00 m, 
insere-se a edificação estabelecendo dois térreos que fazem a 
transição e conexão desses platôs, reforçando a ideia de um conector 
urbano que orientou o partido adotado. Acima desse pavimento são 
propostos mais dois pavimentos que acomodam o programa 
observando a escala e a paisagem do entorno.

A partir de um largo à frente da edificação pré-existente, agora 
ocupada por um café/cantina, inicia-se o passeio pelo edifício: à norte, 
um volume condensa um dos acessos, a circulação vertical, 
instalações sanitárias e ambientes de apoio, enfim os espaços 
servidores citando Louis Kahn. Os demais níveis são alcançados a 
partir deste volume onde estão dispostos os ambientes pedagógicos 
que abrigam a dimensão ensino e espaço administrativos. 
O passeio continua por meio de uma rua interna que atravessa o lote 
no sentido Leste/Oeste, chegando à praça da matriz. No pavimento 
sub térreo, essa rua é ladeada pelos laboratórios e pelo auditório, 
ambientes que abrigam a socialização e a produção do conhecimento, 
engendrando os três pilares da universidade: 
ensino/pesquisa/extensão.
O percurso finaliza em um “escadão”/arquibancada/estar, que leva ao 
nível da Rua José Bonifácio e à praça, conectando o edifício ao 
entorno repleto de marcos urbanos - Praça, Igreja, Hospital. Praça 
essa ampliada, avançando sobre o edifício por uma rampa que faz a 
transição cidade/arquitetura, praça/edifício, numa dialética que dilui 
essa dicotomia entre espaço livre e espaço edificado.
Com o intuito de aproximar a comunidade da universidade pública, 
pensou-se em um edifício com a transparência por princípio, sendo 
assim,além da rua interna, já citada, onde o trânsito de pedestres 
completamente livre possibilitando que qualquer pessoa da 
comunidade possa visualizar as salas de aula, os laboratórios, o hall 
de eventos, dentre outros espaços acadêmicos.

Ao final - ou início - desta passagem interna, no trecho pedestrianizado 
da Rua José Bonifácio, é proposta a instalação de quatro luminárias 
verticais, funcionando como lanternas que simbolicamente 
representam o tripé da educação superior, ensino, pesquisa e 
extensão, acrescida da inovação  um quarto pilar que expressa o 
desafio da UERGS de atualização constante e sustentável de todas as 
suas dimensões.
A organização funcional é clara e facilmente identificável a partir de 
uma volumetria que se utiliza de elementos geométricos puros e de 
fácil apreensão. A complexidade do programa e principalmente da 
relação com o entorno e pré-existências é sintetizada em dois volumes 
básicos, um que abriga os espaços de apoio e serviços e outro com os 
usos precípuos. 
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