
TEXTO RESUMO DA PROPOSTA 

Nova sede da UERGRs – Campus OCA, São Francisco de Paula 

Este projeto para a nova sede da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul tem como 
premissa projetual gerar identidade e pertencimento para a região. 
Através do resgate do passado histórico da cidade a volumetria foi inspirada em suas 
origens indígenas. Todo o prédio se desenvolve ao redor de um núcleo central, da mesma 
forma com que as tribos Taquara e Caaguás se organizavam ao em volta de fogueiras em 
suas ocas. Além disso buscou-se utilizar uma forma simples e de fácil execução para 
alcançar uma 
linguagem harmônica com o entorno. 
Outro fator relevante para o desenvolvimento do projeto foi a integração entre o elemento a 
ser  presevado e o novo edifício. Para isso, foram utilizados recursos projetuais de conexão 
através de uma passarela de vidro e recursos de destaque ao elemento preservado, através 
de um painel artístico. 
Por fim e não menos importante, foi considerado como diretriz de projeto garantir ao longo 
de toda a edificação espaços de convívio e descompressão. Espaços esses, com uma 
permeabilidade visual com o entorno histórico e a natureza que circunda o terreno. 
 

Rua José Bonifácio: 
A ideia da implantação criada para esta rua foi a de torná-la 100% pedonal no trecho logo a 
frente da novo campus da universidade. 
Ela é o elemento de ligação principal entre o edifício a ser construído e a praça Capitão 
Pedro. Por isso, possui calçadas conectoras e uma área de contemplação. O mobiliário 
utilizado no local será feito com reaproveitamento de pallets e sobras de madeira das 
caixarias utilizadas na obra do edifício. 
Além disso, haverá uma horta comunitária nas áreas verdes estabelecidas. 
 
Áreas de descompressão: 
Diversas áreas de descompressão foram distribuídas ao longo de todos os pavimentos do 
edifício, com a intenção de estimular ainda mais o seu uso durante as atividades diárias da 
universidade. Elas foram estrategicamente projetadas para permitir uma permeabilidade 
visual do interior do edifício com o seu entorno: histórico e natural. Essas áreas também 
podem ser utilizadas como extensão das salas de aula tradicionais. 
 
Cafeteria edifício preservado: 
Optou-se pelo uso de cafeteria na edificação a ser preservada a fim de estimular, não só os 
estudantes, mas todas as pessoas da cidade a utilizá-la também. Nela, optou-se por 
resgatar características tradicionais de São Francisco de Paula, inspirada na Miragem 
livraria. 
 
Biofilia e neuroarquitetura: 
Com o intuito de trazer para o projeto diretrizes da neuroarquitetura, deu-se foco à biofilia. 
Nela se inserem a permeabilidade visual com grandes vãos de vidro nas áreas de 
descompressão, uma abertura central com ventilação natural e uma parede verde dentro do 
edifício. 
 

 


