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A cidade São Francisco de Paula está localizada nos Campos de Cima da Serra, no Rio Gran-
de do Sul, local onde se estabelecerá a nova Sede da UERGS. A rica biodiversidade da flora 
e da fauna do município faz com que esse seja conhecido turisticamente por sua natureza 
exuberante, propício ao lazer e à conscientização ambiental. A araucária angustifólia, espé-
cie vastamente encontrada na região, tornou-se parte da identidade 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 terreno destinado para o projeto da nova sede da UERGS está inserido no eixo viário de 
maior centralidade da cidade - o CCT (Corredor de Centralidade e Turismo) - com usos misci-
genados, edificações de baixa altura e pontos turísticos nas proximidades, atribuindo à área 
de intervenção grande valor urbanístico. A condição de esquina do lote oferece ampla visua-
lização a partir dos acessos principais. Frente ao lote, a praça Capitão Pedro da Silva Chaves, 
reúne na cota mais alta o monumento à São Francisco de Paula, que dá nome à cidade, e a 
igreja matriz, com vistas panorâmicas para o centro urbano e, consequentemente, para o 
terreno.

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 es-
paços públicos, uma vez estabelecidos, são representantes máximos da permanência urba-
na. Sendo assim, a proposta articula os principais elementos urbanos (praça/igreja e as pre-
existências do terreno – araucária e edificação histórica) a partir de um eixo de centralidade: 
uma passagem coberta atravessa a base do edifício, estabelecendo o enquadramento dos 
pontos focais. Considerando a forte precipitação de chuvas na cidade, o espaço coberto po-
derá abrigar o público em dias chuvosos. O desnível do terreno oportunizou a criação de uma 
arquibancada para abrigar diversas atividades, 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 continuidade 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 motivo, utilizou-
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. A cobertura verde objetiva ler a 
base como uma topografia artificial e como contraponto da praça escalonada frente ao lote, 
possibilitando ao mesmo tempo, pontos estratégicos de apreciação da vista. As edificações 
históricas do lugar são caracterizadas por terem aberturas em ritmo na fachada  e uma faixa 
de pintura nas paredes identificando 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 escol-
ha pela madeira de Pinus leva em consideração a fácil disponibilidade do material no local.
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