
A arquitetura educacional deve ser uma resposta espacial que favoreça o processo 

educacional colaborativo entre discentes, docentes e comunidade. Então, o objetivo será a 

criação de uma arquitetura que funcione como extensão da própria cidade e que faça conexão 

entre a praça e a construção preexistente. Para tal, a criação de um eixo de fluxo entre a praça 

e o conjunto arquitetônico é o que configurará a espacialidade do complexo. 

Considerando o orçamento máximo disponível, o edifício terá a estrutura em concreto 

armado seguindo uma malha estrutural onde os vãos são compatíveis com as características 

desse material e a disposição dos espaços solicitados, além de permitir a flexibilidade dos 

ambientes. 

Em São Francisco de Paula, especificamente, devido à elevada altitude, ventos e 

precipitação, as condições climáticas tendem a ser bastante imprevisíveis e rigorosas. Tendo 

em vista estas características da cidade e a variedade de usos dos espaços internos da 

edificação projetada, uma estrutura metálica com placas de material translúcido foi aplicada 

às fachadas para que o usuário da construção tenha controle sobre a iluminação e ventilação, 

dificultando a proliferação de doenças. 

Sobre o desenho da extensão da praça, que acontecerá na Rua José Bonifácio, se 

propagando em direção à arquitetura da nova sede UERGS e criando novos espaços de 

convivência através da fluidez dos caminhos projetados. Além de conceder acesso dos 

veículos aos três lotes existentes no sentido da R. Manoel Vicente Ferreira. 

O conceito de desenho inclusivo foi aplicado desde os acessos à construção até a 

configuração dos espaços internos, no qual todos os ambientes, mobiliários e equipamentos 

permitem seu uso por todas as pessoas, independente de capacidade física, mobilidade e 

habilidade. 

Tendo isso em vista a necessidade de adotar uma arquitetura sustentável, a instalação 

de placas fotovoltaicas na cobertura é proposta como alternativa de energia renovável, e a 

adoção de um sistema de captação de águas das chuvas para fins não potáveis visa diminuir o 

gasto de água. Já nas fachadas, foi feita a utilização de material reciclável, o policarbonato 

alveolar, para isolar ambientes termicamente de forma a melhorar o aproveitamento de luz 

natural. 

 


