
 A  nova  sede  da  UERGS,  localiza-se  na  cidade  de  São  Francisco  de  Paula,  no  Rio  Grande 
 do  Sul.  A  rica  biodiversidade  faz  com  que  seja  conhecida  turis�camente  por  sua  natureza 
 exuberante,  um  recanto  propício  ao  lazer  e  à  conscien�zação  ambiental.  A  araucária 
 angus�fólia,  espécie  vastamente  encontrada  na  região,  tornou-se  parte  da  iden�dade  local  e 
 cartão  postal  da  cidade.  Além  disso,  a  localidade  é  considerada  referência  de  produção  de  Pinus 
 e Eucalipto, uma das maiores fornecedoras de madeira do Estado. 

 O  contexto  regional  e  do  entorno  imediato  foram  determinantes  para  traçar  as  diretrizes 
 do  projeto  para  a  nova  sede  da  UERGS  de  São  Francisco  de  Paula.  A  história  revela  que  os 
 espaços  públicos,  uma  vez  estabelecidos,  são  representantes  máximos  da  permanência  urbana. 
 Sendo  assim,  a  proposta  ar�cula  os  principais  elementos  urbanos  (praça/igreja  e  as 
 preexistências  do  terreno  –  araucária  e  edificação  histórica)  a  par�r  de  um  eixo  de  centralidade: 
 uma  passagem  coberta  atravessa  a  base  do  edi�cio,  estabelecendo  o  enquadramento  dos 
 pontos  focais.  Considerando  a  forte  precipitação  de  chuvas  na  cidade,  o  espaço  coberto  poderá 
 abrigar  o  público  em  dias  chuvosos.  O  desnível  do  terreno  oportunizou  a  criação  de  uma 
 arquibancada  para  abrigar  diversas  a�vidades,  como  exposições,  roda  de  leitura,  debates, 
 cinema  ao  ar  livre,  teatro,  etc.  Entendendo  o  espaço  como  extensão  da  praça  Capitão  Pedro  da 
 S.  Chaves,  a  proposta  inclui  ainda  a  con�nuidade  da  escadaria  até  a  cota  mais  alta  desta,  junto  à 
 igreja e ao monumento à São Francisco de Paula, qualificando as conexões. 

 A  morfologia  da  cidade  é  composta  por  edificações  de  baixa  altura  e  por  esse  mo�vo, 
 u�lizou-se  do  desnível  do  terreno  para  melhor  acomodar  a  volumetria,  evitando  romper  com  o 
 skyline  do  local.  A  base  compõe  o  alinhamento  frontal  (Rua  José  Bonifácio)  e  lateral  (Rua  Três  de 
 Outubro)  e  realiza  a  transposição  de  nível  entre  a  praça  Capitão  Pedro  da  S.  Chaves  e  a  praça 
 proposta junto à edificação histórica presente no terreno. 

 As  edificações  históricas  do  lugar  são  caracterizadas  por  terem  aberturas  em  ritmo  na 
 fachada  e  uma  faixa  de  pintura  nas  paredes  iden�ficando  os  espaços  semienterrados.  Tais 
 aspectos  rebatem  na  proposta:  a  base  em  concreto  aparente  remete  ao  embasamento;  o  corpo 
 é  composto  pelo  sequenciamento  de  montantes  de  madeira,  criando  um  ritmo  entre  cheios  e 
 vazios.  A  escolha  pela  madeira  de  Pinus  leva  em  consideração  a  fácil  disponibilidade  do  material 
 no local. 

 Os  acessos  se  dão  a  par�r  do  eixo  ar�culador,  de  pé-direito  triplo  e  iluminação  zenital, 
 de  maneira  independente,  viabilizando  horários  diferenciados  entre  a  universidade,  auditório  e 
 a  can�na.  O  vazio  gerado  cria  conexões  espaciais  e  visuais  em  todos  os  pavimentos, 
 integrando-os  virtualmente.  O  programa  se  distribui  em  altura:  na  base  são  des�nados  os 
 espaços  de  maior  concentração  de  público  (áreas  comuns)  e  no  corpo  principal  os  espaços 
 par�culares.  A  circulação  ver�cal  posicionada  na  esquina  favorece  o  desfrute  da  vista  para  a 
 cidade  durante  o  percurso  dos  usuários.  Nos  pavimentos  superiores,  o  corredor  central  se 
 divide  em  duas  alas:  os  espaços  maiores  compar�mentados  (salas  de  aula,  setor  administra�vo) 
 e  os  espaços  mais  amplos  (laboratórios,  biblioteca  e  sala  mul�uso).  Estes  úl�mos  são  voltados 
 para a Rua José Bonifácio, aproveitando as melhores visuais. 


