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1.  ABRIGO PARA RESÍDUOS QUÍMICOS

2.  ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

3.  INFRAESTRUTURA

4.  SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

5.  SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS

6.  ARMÁRIOS
7.  VESTIÁRIO PCD

8.  DML9.  COPA10.DEPÓSITO PARA MOBILIÁRIO

11.RESERVATÓRIO

12.DEPÓSITO GERAL

13.DEPÓSITO DE MANUTENÇÃO

14.CENTRAL DE GASES

15.ESTACIONAMENTO

A. SANITÁRIOS     B. SANITÁRIO PCD

1. HALL PRINCIPAL

2. CAFÉ3. FOYER4. AUDITÓRIO
5. LABORATÓRIO DE APOIO

6. LABORATÓRIO DE FÍSICO QUÍMICA

7. BRINQUEDOTECA

8. PRAÇA INTEGRADORA

1. BIBLIOTECA
2. DIRETÓRIO ACADÊMICO

3. HERBÁRIO
4. LAB. DE MICROSCOPIA

5. LAB. DE MICROBIOLOGIA

6. CONVIVÊNCIA

1.  REUNIÕES
2.  SALA DE APOIO

3.  ATENDIMENTO PEDAGÓGICO

4.  HALL ADMINISTRATIVO

5.  ALMOXARIFADO

6.  SECRETARIA

7.  SALA DE LÓGICA E TI

8.  ESTÚDIO
9.  COPA10.GABINETES

11.SALA DA DIREÇÃO REGIONAL

12.SALA DA COORDENAÇÃO

A. SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS

B. SANITÁRIO E VESTIÁRIO PCD

1.  ÁREA DE CONVIVÊNCIA

2.  SALA MULTIUSO

3.  ESTUDOS PÓS-GRADUAÇÃO

4.  SALA PARA BOLSISTAS

5.  SALA DE AULA TIPO 2
1.  SALA DE AULA TIPO 1

A. SANITÁRIOS     B. SANITÁRIO PCD   C.DML

A. SANITÁRIOS     B. SANITÁRIO PCD   C.DML

A. SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS

B. SANITÁRIO E VESTIÁRIO PCD

IMPLANTAÇÃO
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ÁREAS ESTIMADAS

Setor Área (m²) Subtotal Área
Construída (m²)

Total Área

Área da edif. existente 50,35 50,35

4.279,45

Áreas Comuns 1.123,80

4.229,10

Administrativo 378,00

Educacional 1.158,05

Serviço 748,45

Circulação 820,70

Índice de aprov. (IA) 74%Taxa de ocup. (TO)

Número de pavimentos
5 pav.

+ subsolo Altura da edificação 18m

3,13

Construída (m²)
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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 – Escadaria da 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. 

No térreo, sua conexão com a cidade é direta e imediata, sem 
barreiras bloqueadoras de muros ou gradis. 

Acessos generosos recebem os visitantes, tanto pelo Hall 
da Convivência, frontal à Rua Três de Outubro, quanto pela 
Praça Integradora, para onde se voltam os ambientes que 
extrapolam os usos e os horários acadêmicos restritos à 
Universidade, como a Cantina/Cafeteria, o Espaço Multiuso, 
o Foyer, o Auditório e a Brinquedoteca no edifício preservado. 

Internamente, seus espaços são pensados como um grande 
percurso arquitetônico que se inicia na Escadaria de Estar e 
se desenvolve nos pavimentos superiores por um conjunto de 
escadas debruçadas no Vazio Central. Entremeando espaços 
didáticos com espaços de encontro, convivência e estudo informal, 
reafirma-se a proposta de um edifício urbano extrovertido, 
amigável e relacionado diretamente com seu contexto.

Pensado dentro das prerrogativas funcionais e espaciais 
requeridas, as Áreas Comuns e os Ambientes Administrativo, 
Educacional e de Serviços, preservam suas autonomias de 
funcionamento. Os Laboratórios se encontram no Térreo e no 
Primeiro Pavimento, que também recebe a Biblioteca e o Diretório 
Acadêmico. A Administração, no pavimento subsequente, 
oferece controle seletivo de acessos, enquanto que as Salas 
de Aula e as de Estudos de Pós-Graduação, de Bolsistas e de 
Multiuso se concentram nos dois últimos pavimentos do edifício.

Garantindo a operação do edifício, os ambientes de Serviço, 
Utilidades e de Infraestrutura se concentram no Subsolo, onde 
também se distribuem as vagas para veículos de apoio e para 
carga e descarga.

Em função das necessidades de fluxo e vazão do edifício, dois 
elevadores e duas escadas enclausuradas de emergência 
(uma delas apenas a partir do térreo em direção aos andares 
superiores) percorrem o edifício. As circulações horizontais e os 
módulos de sanitários/vestiários se dispõem ao entorno do anel 
de circulação perimetral do Vazio Central.

PRAÇA INTEGRADORA
Como um novo espaço urbano, 
a Praça Integradora estabelece 
uma contínua e amigável interface 
entre o edifício e a cidade. 
Essa situação possibilita que 
a Cantina/Cafeteria, o Espaço 
Multiuso, o Foyer, o Auditório 
e a Brinquedoteca se ofereçam 
também ao uso da comunidade. 

Um edifício não só educacional, 
mas também cívico.

Espaço articulador das atividades do 
edifício, para este vazio, transpassado 
por escadas e passarelas, se voltam as 
circulações horizontais e os espaços 
multiuso, expondo o fluxo e o movimento 
dos usuários.

Um edifício vivo e dinâmico.

As circulações horizontais e verticais 
(escadas abertas, escadas de emergência 
e elevadores) se concentram no entorno 
do Vazio Central, facilitando os acessos, os 
fluxos e a operação do Complexo.

Um edifício funcional.

O Vazio Central e as fachadas em contínuos 
panos envidraçados conformam um edifício 
transparente, iluminado e permeado pela 
variedade das perspectivas visuais que os 
espaços internos e a envoltória urbana 
oferecem.

Um edifício extrovertido e relacionado com 
seu contexto.

Um sistema estrutural majoritariamente 
em concreto armado, composto por 
pilares e vigas moldados “in loco” 
sobrepostos por lajes pré-moldadas, 
oferecem fácil e rápida execução.

Um edifício de concepção estrutural 
simples, de fácil e econômica execução.

A composição de proteções externas como 
passadiços metálicos + brises perfilados em 
alumínio nas fachadas e telhas horizontais 
microperfuradas sobre os envidraçados 
do Vazio Central, filtram e controlam a luz 
solar.

Um edifício com alta qualidade 
ambiental.

VAZIO CENTRAL CIRCULAÇÕES

VISTAS ESTRUTURAS PROTEÇÕES BIOCLIMÁTICAS

ESCADARIA DA 
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RUA 3 DE OUTUBRO

RUA MANOEL VICENTE  FERREIRA
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