
TEXTO RESUMO DA PROPOSTA 
 
UMA UNIVERSIDADE PARA CONHECER UMA CIDADE! 
 

O princípio norteador da proposta foi a de exprimir todo o potencial da cidade no 
projeto da universidade, levando os ícones e principais atrativos que estão nos mais diferentes 
pontos do Município para um mesmo local. O conceito principal foi a demonstração da 
vocação da cidade para o turismo, principalmente voltado à água, nas mais variadas formas e 
a flora regional. 

Os traçados dos pisos externos, tanto da rua José Bonifácio, quanto dos acessos e 
entornos da universidade, foram criados a partir da reprodução de faixas do perímetro 
sinuoso do lago São Bernardo e trançados como movimentos de ondas por todo o espaço. As 
áreas delimitadas transformam-se em uma grande obra de arte ao receberem paver colorido 
na pantalha de tons quentes dos liquidâmbares que são marca registrada da cidade e do 
entorno do terreno. O paisagismo da praça é pensado para trazer uma cascata, não com água, 
mas de flores azuis como as Hortências no desnível existente e jardins frondosos que remetem 
ao belíssimo Mátria Parque da cidade.  

A área dessa rua agora é integrada a praça de forma gradual, criando um espaço 
multiuso para atividades cívicas e culturais. Um pequeno palco, que também serve de pedestal 
para o conjunto de bandeiras foi criado, pensando na utilização de pequenos eventos que ali 
ocorram.  

O edifício inspirado nas diversas cascatas da região se forma a partir do encaixe de 
vários blocos que se projetam em balanços e volumes, as modulações para as esquadrias e 
peles de vidro, transmite a ideia de verticalização que finalizam assentando a edificação no 
piso desenhado com o movimento das águas.  

Internamente a UERGS unidade São Chico, é dividida em 6 pavimentos que iniciam no 
pavimento que recebe o auditório e áreas de serviço e na sequencia recebe os laboratórios e 
salas de aula, finalizando no último pavimento com a área administrativa. Pensando na 
experiência dos alunos cada andar possui layout visual e indicativo personalizado separados 
por cor que auxiliam a organização e zoneamento. Os espaços de concentração de pessoas 
são sempre pensados para ter ventilações cruzadas que possibilitem troca de ar, além de 
iluminação natural inserida em posicionamentos favoráveis.   

Analisando a possibilidade de estudos híbridos, presenciais e online, as salas recebem 
características para adaptações do design, se tornando mais versáteis e atualizadas. O mesmo 
ocorre nas áreas de convívio com muitos espaços de descompressão e estudo individuais e 
em grupos com mobiliários adaptáveis.  

Na área da pré-existência histórica o projeto contemplou o espaço da cantina, tendo 
considerado como no restante da proposta a vocação turística da cidade, trouxe uma ideia de 
caráter familiar que é o ideal para a confraria dos estudantes além de fazer o elo emocional 
tão importante para a ideia da disseminação da preservação de patrimônios históricos. 
Internamente há a área de venda com espaço para consumo e no seu entorno coberturas 
floridas abrigam mais mesas.  

Mais do que um espaço de ensino, o projeto entendeu que um marco para a cidade 
como a construção da nova sede para a UERGS deve retribuir para o entorno que o abriga se 
envolvendo na mística do Município, mostrando a história de seu desenvolvimento e 
acentuando os pontos que o fazem especial.  
  


