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PRÉ-EXISTÊNCIA: 
VOCAÇÃO ANTES DE PROGRAMA

Um patrimônio vivo é habitável, um espaço para atividades 
cotidianas onde a história e a memória são ativadas através 
de atuações do presente. Considerando o papel da educação 
superior de colaborar na construção ativa da cidadania, 
inclusive daqueles que não estão inseridos no ambiente 
universitário, e o contexto da construção preexistente - em 
faixa de transição de usufruto público entre universidade e 
cidade - fica explícita a sua vocação para abrigar atividades 
voltadas para a troca de conhecimento entre a população 
local, estudantes e professores. Um Centro de Aprendizagem 
onde são expostos e discutidos trabalhos acadêmicos sobre 
a comunidade local e, portanto, são de utilidade pública para 
ela exemplifica a aptidão do espaço.

VAZIOS E ESPAÇOS SEM NOME

Uma vez conectada ao tecido urbano através dos desenhos 
dos térreos, a prioridade passou a ser distribuir espaços 
multifuncionais ao longo dos três pavimentos em torno de um 
vazio central. Em cada pavimento, essa área sem uso definido 
estabelece vínculos únicos com a paisagem de modo a criar 
uma promenade que explora a geografia de São Francisco de 
Paula. Ao mesmo tempo, as dinâmicas internas definem o 
volume da edificação e expõem o caráter de relevância pública 
da universidade.

DOIS TÉRREOS 

O desejo pela criação de uma universidade que se relaciona 
com a paisagem circundante e consigo mesmo em igual 
intensidade pautou a organização do programa da nova 
Unidade Hortênsias da UERGS. A partir da leitura da situação 
geográfica notável de seu terreno - no eixo de conexão 
entre a principal avenida da cidade, em cota mais baixa, e o 
conjunto de praças de caráter mais cívico, em nível mais alto 
- dois térreos foram definidos e articulados por uma grande 
escadaria. Escadas largas não são apenas passagem: são 
também espaços de permanência, arquibancada, banco.  

O térreo - aquele assim definido sob a perspectiva da 
legislação, a face institucional da edificação - é o que se volta 
para a Rua José Bonifácio. O subsolo, concebido como térreo 
inferior, onde foram alocadas as atividades de cunho público, 
é o que se volta para a edificação que data dos anos 30 e que 
deve ser valorizada.

EDUCACIONAL
E1  Sala bolsistas, 
Extensão e Mentoria
E2  Sala de estudos 
de pós-graduação
E3  Herbário
E4  Sala de aula 1
E5  Sala de aula 2
E6  Lab. Informática
E7  Sanitários

ÁREAS COMUNS
C1  Brinquedoteca
C2  Biblioteca

C3  Espaço Multiuso
C4  Sanitários

ADMINISTRATIVO
A1  Sala dos professores
A2  Copa
A3  Gravação
A4  Hall Administrativo
A5  Sala coordenação
A6  Sala atendimento PPS
A7  Gabinetes docentes
A8  Sala de Reuniões
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