
O Chamamento de propostas para o  Concurso Público Nacional de Arquitetura e Urbanismo 
para a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - Unidade Hortênsias em São Francisco de 
Paula, RS, apresenta uma série de oportunidades para a cidade, a comunidade e a 
universidade ao se instalar o novo campus da UERGS.   .  A instalação da nova Unidade de 
Hortências na Cidade entra neste cenário.   A Arquitetura, enquanto forma de 
conhecimento, pode e irá contribuir em muito com os objetivos da implementação do 
campus na cidade.   

Desta forma, a proposta apresentada pela nossa equipe é estruturada em 4 eixos 
definidores: 

- interação com a Cidade 

- reconhecimento , em suas características edilícias, da cultura e caráter local 

- afirmação dos pontos estruturantes do programa  -  meio ambiente e sustentabilidade 

- viabilidade técnico, funcional e econômica  do edifício que abrigará o programa 

INTERAÇÃO COM A CIDADE 

A proposta do conjunto da Unidade Hortências do novo campus da UERGS tem como eixo 
estruturador do Partido Arquitetônico  a interação com a cidade.  Desta forma, a área de 
implantação se situa diante a praça Capitão Pedro da Silva Chaves.  Este praça onde se situa 
a Igreja Matriz São Francisco de Paula tem organização peculiar - um desnível de 6m existe 
entre a cota de nível superior  - acesso à igreja  - e o nível inferior  -  Rua José Bonifácio.  Esta 
diferença de nível urbano, entre a Praça e a Rua, passa a organizar o conjunto a ser edificado  
Desta forma, os usuários do campus tem acesso direto em nível à praça.  O conjunto 
edificado se apresenta como parte integrante do sítio urbano   A partir da cota da Praça, o 
conjunto do programa se desenvolve em2 níveis superiores,   e 3 níveis inferiores.    

RECONHECIMENTO , EM SUAS CARACTERÍSTICAS EDILÍCIAS, DA CULTURA E CARÁTER LOCAL 

AFIRMAÇÃO DOS PONTOS ESTRUTURANTES DO PROGRAMA  -  MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE 

O conjunto edificado do Campus Hortências tem características construtivas que se referem 
à tipologia dos chalés com seus grandes telhados de inclinação significativa.  A estrutura do 
plano proposto será em madeira certificada, devidamente tratada atendendo às premissas 
de sustentabilidade do Termo de Referencia e ao mesmo tempo se referindo à cultura 
edílica original de São Chico .  

VIABILIDADE TÉCNICO, FUNCIONAL E ECONÔMICA  DO EDIFÍCIO QUE ABRIGARÁ O 
PROGRAMA 

A opção pelo concreto premoldado, atende tanto à premissa de sustentabilidade, 
racionalidade e economia prevista no Termo de Referencia como  à possibilidade de 
estabelecimento de cronograma de obra exíguo.  As soluções de ventilação e iluminação 
acopladas estão integradas à pre fabricação.  O programa desta forma fica organizado nos 
dois blocos e diferentes níveis.  O Bloco que abriga as salas de aula , nos níveis inferiores 
recebem os laboratórios. O Bloco semi público, no embasamento, recebe o auditório, os 
multi usos e administrativos.  Na organização vertical, o nível da rua José Bonifacio abriga a 
cantina, administrativo e hall principal conforme definido no Termo de Referencia. 


