
TEXTO RESUMO DA PROPOSTA 

 

RELAÇÕES COM O ENTORNO 
 

A cidade de São Francisco de Paula estrutura-se a partir de um eixo viário principal, caminho de acesso 

desde a formação de seu núcleo inicial, Avenida Júlio de Castilhos, sentido norte-sul. Esta avenida 

funciona como eixo de comércio e serviços e, ao mesmo tempo, como praça linear, equipada com 

bancos sombreados que recebem as pessoas para encontros, conversas com a presença do 

chimarrão, ou seja, é neste eixo viário que se experimenta a urbanidade maior da cidade.  

O quarteirão onde localiza-se o terreno do concurso faz parte do núcleo embrionário de formação 

urbana da cidade, no entorno da Igreja São Francisco de Paula, e conecta-se à Av. Júlio de Castilhos 

por meio da Rua 3 de Outubro. Destacam-se as ocupações da Secretaria de Planejamento e a 

Universidade Aberta do Brasil dentro dos seus limites. A previsão da UERGS neste quarteirão reforça seu 

caráter como uma centralidade educacional de grande importância. 

 

 

RESUMO DA PROPOSTA 

 

O conceito da proposta está em educação como centralidade urbana. Tendo em vista a integração 

de São Francisco de Paula a Associação Internacional de cidades educadoras. Partindo desta 

premissa, a proposta formaliza uma praça como extensão da rua que passa a ser o espaço articulador 

das atividades coletivas. 

 

O partido adotado reconhece a importância da Rua 3 de outubro como eixo articulador entre a 

Avenida Júlio de Castilhos e o conjunto urbano configurado pela Igreja São Francisco de Paula, 

Anfiteatro Nossas Raízes e Praça Coronel Pedro da Silva Chaves. Como consequência, o acesso 

principal da universidade define-se na esquina, ponto de intersecção das vias citadas, tratando a rua 

José Bonifácio, nesta quadra como rua compartilhada integrando fisicamente a universidade à praça. 

Por sua vez, o partido propõe um segundo acesso na Rua 3 de Outubro, junto as duas araucárias e a 

edificação histórica. Este acesso configura uma praça aberta à comunidade onde articulam-se 

biblioteca, cantina e auditório, fortalecendo o caráter da universidade como centralidade urbana. 

 

Em respeito a característica morfológica e ao caráter do programa, buscou-se pela menor 

verticalização possível. Para tanto, a composição volumétrica é formada por quatro volumes 

conectados, cada qual exercendo uma função do programa: um volume principal de quatro 

pavimentos, paralelo a Rua José Bonifácio, onde situam-se as áreas educacionais e administrativas; 

uma caixa de vidro transparente conferindo hierarquia a esquina e demarcando o acesso principal; 

um volume suspenso na divisa norte  com áreas complementares (paralelo a Rua 3 de outubro); e um 

núcleo rígido, articulador da circulação vertical. 

 

O desnível do terreno foi um ponto importante na concepção da proposta. O partido considera a cota 

zero da edificação na esquina das ruas José Bonifácio e 3 de Outubro onde materializa-se o acesso 

principal da universidade pela caixa de vidro. No nível -3.00, em frente à Rua 3 de Outubro, estabelece-

se um pavimento diretamente relacionado à praça interna criada, onde acomodam-se as 

infraestruturas com acesso independente junto a cantina, biblioteca e acesso ao foyer do auditório 

(situado na cota 5,50). 

 

 

SOLUÇÕES PROPOSTAS 

 

 

ESTRUTURA 

 

Estrutura de concreto armado convencional, onde foi considerado que a classe ambiental de São 

Francisco de Paula é número 1, o fator de água máximo de 0,6, consumo mínimo de cimento 280 kg/m³ 

e o Aço CA 50 e CA 60. No caso do auditório, tendo em vista a necessidade de vãos maiores, optou-

se por um trecho da estrutura atirantado para evitar vigas de transição. As lajes possuem 16 centímetros 

e os vãos entre pilares são de 8 metros por 10 metros. Permite-se, dessa forma, uma flexibilidade em 

termos de divisórias. 

 

SUSTENTABILIDADE 

 

O projeto arquitetônico incorporou estratégias de sustentabilidade tais como: recolhimento da água 

da chuva e armazenamento em cisternas no subsolo, coleta de energia solar por meio de células 

fotovoltaicas posicionadas na cobertura, iluminação natural e controlada por meio de fachadas 

envidraçadas e protegidas por brises soleil e vidros duplos, ventilação natural e cruzada das salas de 



aula através de basculantes na parte superior das esquadrias e proteção térmica entrepisos com lã de 

rocha.  

 

MATERIALIDADE 

 

Houve o predomínio do concreto aparente na grande maioria dos volumes edificados, com adições 

de estruturas metálicas e fechamentos envidraçados para viabilizar os acessos das edificações. Como 

paralelo às taipas de pedra presentes na praça Coronel Pedro da Silva Chaves, utilizou-se o 

revestimento em pedra no embasamento da proposta. A presença da madeira, material com forte 

conexão local, foi utilizado em todos os pavimentos: nos painéis móveis da fachada do setor 

administrativo; nas divisórias internas das salas de aula e no auditório. 


