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O edifício da UERGS Unidade Hortênsias buscou estabelecer relações de acesso e visuais com as 
principais vias e praças de seu entorno imediato. O acesso à edificação ocorre a partir de dois 
níveis distintos: a partir da Rua José Bonifácio está localizado o acesso às atividades de ensino e 
administrativas; assim como à conexão com Praça Capitão Pedro Chaves. A partir da Rua Três de 
Outubro, localizada no nível zero do conjunto, está localizado o acesso às áreas de uso comum, 
com a distribuição dos espaços de uso público como o auditório e biblioteca. Entre os níveis de 
uso mais restritos destinados às atividades acadêmicas e o de uso público, foi concebida uma 
praça que opera como antecâmara de acesso entre os espaços externos e internos, organizando 
e articulando a separação funcional entre os distintos setores e pavimentos. 

As conexões visuais propostas para os setores educacional e administrativo estabelecem relações 
diretas com a Rua Três de Outubro, na fachada sul, e a Rua José Bonifácio, fachada oeste. Parte 
das salas nos pavimentos superiores está orientada para a fachada leste, estabelecendo conexão 
visual com a Av. Julio de Castilhos, principal via de acesso do município. 

A edificação histórica foi mantida e convertida em um café aberto para a cidade; destacando o 
seu uso e mantendo sua conexão direta com a Rua Três de Outubro. Visando destacar a edificação 
histórica mantida e minimizar o impacto da nova construção, esta última foi implantada recuada 
em relação a edificação preexistente. 

A Praça Capitão Pedro Chaves foi integrada ao passeio público da Rua José Bonifácio através da 
construção de uma escadaria e arquibancada perpendicular ao acesso educacional do edifício 
proposto. A arquibancada possibilita, além de espaço de permanência de moradores e 
estudantes, a realização de eventos na rua convertida em passeio como a projeção de filmes na 
empena frontal da edificação. A conversão da Rua José Bonifácio em praça se complementa com 
a criação de novos jardins, instalação de equipamentos urbanos e pavimentação distinta que 
estabelece a conexão visual e formal com as áreas livres e de uso comum da nova edificação.   


