
Setorização e uxos
QQuanto a setorização do projeto, temos no pavimento que dá acesso à R. 3 de Outubro, o diretório 
acadêmico localizado no edifício histórico, logo na entrada. Um anexo próximo será responsável por 
abrigar o herbário. O acesso pela rampa direciona o usuário à praça de alimentação e cantina, primeiro 
ponto de encontro para quem acessa o edifício neste nível. Este  ambiente será aberto e visualmente 
conectado com o pavimento superior. Os laboratórios de microscopia, microbiologia, físico-químico e 
de apoio se encontram neste mesmo pavimento, com ampla iluminação natural, voltados para o 
jardim na orientação leste. As áreas de serviços e técnicas também estão localizadas neste pavimento, 
que que conta ainda com banheiros e vestiários assim como em todos os outros pavimentos.
No pavimento superior, duas funções principais compartilham todo o espaço. O auditório com foyer, e 
o hall de entrada que se conecta amplamente com a rua de pedestres criada entre a praça e o edifício, 
possibilitando uma circulação confortável e desimpedida em dias de feiras e eventos. O edifício se 
torna assim integrado ao espaço público e conectado com a vivência urbana desta área central. 
No mezanino cam localizados os usos de biblioteca e brinquedoteca, sala multiuso, sala de estudos 
da pós-graduação e a sala dos bolsistas. Estes, que são ambientes com vista desimpedida para o 
exterior devido ao recuo do volume a partir deste nível, são as áreas para atividades de concentração 
coletivas ou individuais.
NoNo segundo pavimento cam localizadas todas as salas de aulas maiores, voltadas para a fachada leste, 
mas protegidas pela colocação de brises metálicos tipo colméia avançados na fachada. Ficam 
localizadas ainda três salas de aula menores, voltadas para oeste, com a devida proteção à radiação 
solar por meio também dos brises.
No último pavimento estão mais duas salas de aula menores e o laboratório de informática alinhados 
com as três salas de aula do pavimento inferior. E estão ainda localizados os ambientes administrativos 
do campus, estes voltados para a fachada leste e protegidos da radiação solar pelos cobogós.
NaNa cobertura, em que o acesso se dá pelo bloco de escada protegida, um terraço jardim extensivo que 
permitirá o cultivo de espécies para estudos e pesquisas. 
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A arquitetura para a educação, além de suas funções programáticas inerentes, tem a 
missão de ser um lugar de formação de pessoas, sendo este o local de encontro voltado 
ao desenvolvimento humano, técnico, cientíco e intelectual. A educação voltada ao 
ensino superior público, enquanto espaço aberto a receber toda a comunidade, deve 
ainda potencializar as apropriações diversas dos espaços, integrando-os com os espaços 
públicos de forma a ofertar oportunidades para manifestações diversas, para o 
compartilhamento de ideias e para o debate. Promover, através do espaço arquitetônico, 
a a oportunidade de educar, de integrar ações com a comunidade, acolhê-la, e de 
experimentação cientíca e espacial. Esses são os principais objetivos da proposta para 
o edifício sede da UERGS no  Campus Hortênsias.
A topograa acidentada do terreno proposto possibilita algumas oportunidades de 
trabalhar o projeto. Em primeiro lugar, com o desnível de mais de 2 m no interior do 
terreno, é possível ter o privilégio de contar com dois pavimentos térreos, um com 
acesso direto à R. 3 de Outubro, através do nível da edicação histórica a ser mantida, e 
o outro com acesso direto à R. José Bonifácio, através da fachada voltada para a Praça 
Cap. Pedro da Silva Chaves. Em segundo lugar, com as edicações do entorno atingindo 
em média 2 pavimentos de gabarito, é possível ter um edifício abaixo do gabarito 
máximomáximo permitido, adequando melhor o edifício à escala do entorno. E ainda, o desnível 
de quase 7,5m entre o nível natural do terreno e o nível da igreja, do outro lado da praça 
faz com que, mesmo trabalhando com 4 pavimentos acima do nível da R. José Bonifácio, 
seja possível a criação de um edifício que respeite a cota máxima da Paróquia São 
Francisco de Paula, ponto focal da paisagem urbana da cidade.
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A solução do edifício se dá, portanto, concentrando os espaços de vivência e as 
circulações horizontais junto à fachada da R. José Bonifácio, relacionando a dinâmica de 
circulação do edifício com a dinâmica de circulação e apropriação da cidade, criando 
assim uma zona de transição, no interior da edicação, entre ambiente externo e interno. 
Junto à fachada leste, voltada para o edifício a ser mantido e aos jardins aos fundos, 
foram dispostos os ambientes de permanência prolongada, que recebem a insolação 
matinal e cam em ambiente mais reservado em relação ao ruído urbano. Em direção ao 
nonorte, caram localizados o bloco de circulação vertical com elevadores e a escada 
protegida, assim como as instalações hidrossanitárias principais do edifício, compostas 
pelos sanitários e vestiários. Em direção ao sul, junto à R. 3 de Outubro o encontro com a 
calçada busca criar uma relação permeável e protegida com o entorno, recuando o 
edifício para o acesso rampado até o subsolo, ou térreo inferior, e criando assim uma 
esquina uida com vista para os espaços públicos através dessa escadaria aberta. Esta 
permeabilidade na esquina possibilita ainda iluminar os espaços internos, além de 
rrevelar a solução construtiva e formal do edifício. 
O edifício foi todo projetado em estrutura de concreto armado, com os dois últimos 
pavimentos pensados de forma a modular a estrutura em vãos de 6,25 x 8,00 m, 
otimizando o dimensionamento da estrutura e evitando lajes protendidas (solução cara 
e menos acessível). Nestes dois últimos pavimentos estão concentrados as salas 
menores e os espaços de trabalho da área administrativa. No pavimento do mezanino há 
então uma transição de estrutura, de forma que neste pavimento e nos pavimentos 
inferiores os vãos se ampliam e os pilares aumentam de dimensão, permitindo mais 
atividadesatividades de encontro e de convívio nestes espaços agora mais desimpedidos. Essa 
transição de estrutura ca evidente na composição formal do edifício, em que os 
pavimentos superiores avançam em relação ao restante da edicação.
Conectando todos os pavimentos, a escadaria aberta como espaço de permanência, na 
esquina entre as R. 3 de Outubro e José Bonifácio, se torna mirante para os espaços 
públicos adjacentes, solário para permanecer nos dias mais frios, mas ensolarados, e 
elemento escultórico que tira partido da espacialidade do térreo com pé-direito duplo, 
fazendo ainda a conexão visual entre todos os pavimentos.

OO acesso ao edifício se dá em duas entradas principais. Uma conectando a praça 
existente e o espaço público criado na R. José Bonifácio com o hall de entrada do edifício 
(01), onde é pensada uma fachada bem permeável ao acesso de transeuntes, com várias 
aberturas que permitem integrar as atividades do auditório com os espaços públicos. 
Esse acesso é marcado pelo hall principal que direciona e orienta o usuário às circulações 
e ambientes do edifício através do pé-direito duplo e do mezanino. 
OO segundo acesso (02) se dá pelo nível do edifício histórico onde será instalado o 
diretório acadêmico. Esse acesso liga a R. 3 de Outubro diretamente à cantina e praça de 
alimentação localizadas no térreo inferior por meio de uma ampla rampa que cria um 
recuo ajardinado deste pavimento em relação à calçada da rua. Neste ponto é previsto a 
antecâmara para aclimatação dos usuários nos dias de clima mais rigoroso. 
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