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ANEXO VIII

QUADRO DE ÁREAS ESTIMADAS

ÁREAS ESTIMADAS

Setor Área (m²) Subtotal Área
Construída (m²)

Total Área
Construída (m²)

Área da edificação
existente

Áreas Comuns

Administrativo

Educacional

Serviço

Índice de
Aproveitamento
(IA) do Projeto

(incluindo a
edificação
existente)

Taxa de Ocupação
(TO) do Projeto

(incluindo a
edificação
existente)

Número de
pavimentos

Altura da
Edificação

   80 %

  25 m  6 pav.

  50,5  m²   50,5  m²

1.180 m²

 335 m²

 1.100 m²

 315,5 m²

 3.459,5 m²

Outros    529 m²

 3.510 m²

    2,57
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EM MEIO À CERRAÇÃO, 
UM FAROL

UMA LUZ CAPAZ DE IRRADIAR SOBRE O TERRITÓRIO:
UM MARCO, UM FAROL

o novo edifício da uergs aparece como um ponto de referência, lugar de 
encontro para os estudantes de toda uma região, parte importante de uma 
constelação de equipamentos vinculados à universidade, distribuídos nas 
diversas cidades do interior do estado.

a relação edifício-instituição-cidade enfatiza a importância da universidade 
nas suas diversas áreas de ensino e pesquisa, especialmente aquelas 
voltadas ao estudo do ambiente e da sustentabilidade, do agroindustrial, 
do rural e das tradições locais de forma a inter-relacionar-se com a 
comunidade e com a preservação da exuberante paisagem dos campos 
de cima da serra.

IMPACTANTE,
MAS SENSÍVEL AO LUGAR

projetar o edifício de uma universidade é uma oportunidade de demonstrar 
o desejo por uma educação próspera, capaz de impactar positivamente e 
fomentar o desenvolvimento econômico, científico e social de uma cidade. 

assim, o edifício se posiciona de forma simbólica e marcante na paisagem 
de são chico: uma nova peça no horizonte.

localizado na parte mais alta da cidade, funciona como um mirante para 
as impressionantes vistas dos campos, ao mesmo tempo em que as suas 
relações de ocupação, altura e proporção buscam alinhamentos com 
o entorno e, principalmente, com a cota do edifício da paróquia de são 
francisco de paula. 

nesse sentido, a implantação proposta busca manter a relevância da torre 
da igreja na paisagem urbana e respeitar um afastamento das demais 
preexistências históricas entendendo a importância deste lugar para a 
comunidade.
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