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TEXTO RESUMO DA PROPOSTA 
 
 
UM CATALIZADOR SOCIAL URBANO 
Como edifício de uso coletivo destinado ao ensino, aprendizado e experimentação, 
acreditamos que a Nova Sede da UERGS - Unidade Hortênsias, em São Francisco de Paula - 
deva se conformar em espaços democráticos, dinâmicos e convidativos ao uso, que 
favoreçam e suscitem o encontro, a convivência e a interação entre pessoas. 
Do ponto de vista urbano, sua construção deve também configurar um sistema de espaços 
coletivos que se harmonizem e se relacionem diretamente com o tecido da cidade; um lugar 
de agregação que se abra ao território e à comunidade, possibilitando a sobreposição de 
funções como as de um centro cívico, de lazer ou de cultura. 
A singularidade dessas funções, aliadas à sua localização central e destacada na cidade, 
reforçam sua imagem simbólica e representativa. Assim, acreditamos que seu projeto deva 
externar uma arquitetura que, ao tempo que respeite a escala e o ritmo do lugar, também o 
referencie como um símbolo urbano forte, legível e com identidade suficiente para ser 
reconhecido e assimilado na memória coletiva.  
  
UM DESDOBRAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO  
O projeto prevê não apenas um novo edifício, mas também a construção da Praça 
Integradora, um novo espaço público de dimensão urbana.  
A abrangência física da Praça Integradora extrapola os limites do lote e incorpora a Rua José 
Bonifácio como extensão consequente e direta do pavimento térreo do edifício. Essa 
estratégia possibilita também que, por meio da readequação do desenho da Praça Capitão 
Pedro da Silva Chaves, uma generosa escadaria acesse a Igreja Matriz e consolide um novo e 
unitário território de conexão, fruição e estar público. 
  
UM EDIFÍCIO EXTROVERTIDO 
A diversidade, extensão e densidade espacial do programa requerido para um terreno de 
dimensões controladas, nos conduziram ao projeto de um edifício vertical, regido por um 
contínuo Vazio Central que percorre e integra espacialmente seus pavimentos. Como coração 
do conjunto, esse espaço diáfano, transparente e permeável às perspectivas visuais, tanto 
internas quanto externas, expõe e exterioriza a dinâmica dos acontecimentos do edifício. 
Seus espaços são majoritariamente flexíveis, variáveis e múltiplos nas suas conformações. 
Com a utilização de paredes divisórias móveis e mobiliário modular interativo oferece-se 
uma rica variedade de configurações espaciais, segundo as necessidades das atividades 
didáticas desenvolvidas. Esses recursos proporcionam arranjos físicos que transformam as 
salas tradicionais de aula em espaços multifuncionais destinados a oficinas coletivas, 
workshops e reuniões em grupos variados ou individualizados.  
A ideia contida nessa estratégia é a de não configurar os espaços acadêmicos em ambientes 
apenas destinados ao “fazer” ou ao “andar” às aulas, mas sim, em lugares de vida. 


