
TEXTO RESUMO DA PROPOSTA - JUSTIFICATIVA PROJETUAL 
 Os objetos que norteiam a solução projetual fazem parte da história da cidade 
de São Francisco de Paula: a Oeste, a Igreja Matriz de São Francisco de Paula (1964) e a 
Leste, além do ediJcio histórico remanescente, na mesma quadra, a atual sede da 
Secretaria da Fazenda e Desenvolvimento Econômico, anOga sede da prefeitura do 
Município de "São Chico”, na esquina da  Avenida Julio de CasOlho e a Rua Três de 
Outubro.  EdiJcios que constam na memória cogniOva dos cidadãos desta cidade. 
 Recebendo o terreno para a realização deste concurso para a construção da 
sede da UERGS na área central do município de São Francisco de Paula, em frente a 
igreja que recebe o mesmo nome da cidade, ações de conservação e restauração são 
imprescindíveis.  
 ParOndo das exigências dadas pelo escopo do programa, tomou-se como 
premissa básica abrir o patrimônio para a cidade, onde o fabricado poderá ter parte de 
seu uso aberto ao público, tendo por norte ampliar as visadas ao bem e o acesso as 
imediações, no intuito de garanOr a apropriação deste espaço pela comunidade o que 
leva, pois, ao (re)conhecimento e pertencimento cidadão-monumento. Assim sendo 
propomos a leitura do bem cultural propiciando a liberação das visadas que se abrirão: 
a Oeste para as ruas Frederico Tedesco, Rua Getulio Vargas e a Praça Capitão Pedro da 
Silva Chaves; para Leste, as Araucárias e os ediJcio históricos existentes.   
 Propomos projetar o ediJcio e o vazio, cujo desenho resultará numa área livre 
abrigada por uma marquise desOnada a fruição pela comunidade.  
 Almejando garanOr tal liberação, propõe-se a concentração de todo programa 
em apenas uma nova edificação, inserindo-a no relevo do terreno em 3 níveis de 
acessos: dos laboratórios, do auditório e o da biblioteca.  Todos esses níveis acessam 
de maneira controlada a sede das Hortênsias da UERGS e oferecem aos cidadãos os 
serviços que podem ser comparOlhados pela Universidade.   
 O corpo edilício se apresenta com gabarito de 20 metros, um pouco abaixo da 
altura da Igreja de São Francisco de Paula, e tem sua implantação determinada pelo 
rigoroso alinhamento da fachada em relação a Igreja Matriz a ao ediJcio da anOga sede 
da Prefeitura, acomodando o acesso para o laboratório na cota da edificação histórica 
que será preservada; o auditório com acesso na cota da Rua José Bonifácio, cujo trecho 
será incorporado a um novo espaço publico, com usos diversos, ampliando o Foyer do 
auditório, espaço público abrigado para eventos da universidade, da paróquia e da 
cidade; e a ampliação do largo da igreja, a Praça Capitão Pedro da Silva Chaves, 
criando,  na sua cota de nível,  acesso a biblioteca da universidade, ampliando as áreas 
publicas de fruição da comunidade. 
 O ediJcio é proposto com fachada neutra a parOr de planos livres de desenhos 
e efeitos decoraOvos que possam concorrer com apreensão do bem cultural.  
 A composição dirige o olhar do transeunte que passa/circula na avenida Julio de 
CasOlho e rua Três de Outubro em direção a igreja oferecendo o devido destaque ao 
patrimônio. Cabe destacar que a linguagem contemporânea das edificações propostas 
estabelecem um diálogo anOgo-novo que respeita, com rigor, o organismo e enaltece o 
patrimônio (bem cultural). As novas propostas se apresentam como coadjuvantes a 
exaltar o patrimônio, este sim, o protagonista da História. A fachada Sul abriga as 
circulações verOcais - rampa, escada e elevador - garanOndo a cessibilidade e 
iluminação permanente. 


