
TEXTO RESUMO DA PROPOSTA

A proposta para a nova sede da UERGS busca conexão e integração com seu contexto
urbano. Pensado a partir de um viés agregador, o projeto cria espaços de acolhimento que
convidam a cidade ao ambiente universitário e integram a universidade ao meio urbano. Os
conceitos de integração, permeabilidade e acessibilidade são centrais na proposta, e se
traduzem nos seus diversos elementos compositivos: implantação, desenho paisagístico e
materialidade. A distribuição espacial do projeto prioriza uma relação de proximidade com o
contexto urbano e organiza fluxos e acessos a partir de pequenas praças, que servem
também como locais de encontro. A materialidade da edificação, por sua vez, expressa a
ideia de integração à medida que usa transparência e permeabilidade visual para se inserir
na paisagem urbana. Já o paisagismo faz referência aos elementos de áreas abertas
existentes em seu contexto próximo, distribuindo os espaços em platôs com o uso de
revestimento em pedra e desenho em linhas orgânicas.

Um elemento de destaque da proposta é a escadaria principal, que desempenha um papel
importante na articulação dos ambientes da edificação. A combinação de espaços de estudo
e estar com a escada, posicionados em área privilegiada, próximos à fachada que apresenta a
maior incidência solar, oferece um local convidativo ao estudo e à convivência. Nesse
sentido, o ambiente representa um conceito importante da proposta: o de criar espaços
convidativos à permanência dos estudantes e propícios à difusão do conhecimento.

O sistema estrutural é fundamentado nas propriedades estruturais do concreto armado,
sendo organizado a partir de modulações 9,4m x 9,4m com variações de 9,4m x 6,20m e
9,4m x 3,4m. As cargas horizontais são absorvidas por lajes planas de 27 cm de espessura, de
fácil execução, enquanto as verticais, por pilares com seções quadradas, que variam de
55cmx55cm até 30X30cm. A laje plana nos permite desempenho técnico, estético e
econômico. Suas propriedades físicas são utilizadas como acabamentos, não demandando
forro nos ambientes. Ela possibilita flexibilização de layouts, de fácil adaptação a futuras
expansões.

O projeto também se preocupa em atender, de maneira passiva, às diferentes demandas
climáticas que o local apresenta, buscando formas de suprir tanto a necessidade de
aquecimento durante o inverno, quanto de resfriamento no verão. Tendo isso em vista, a
proposta combina estratégias de aproveitamento da incidência solar e do uso de materiais
que contribuem para o isolamento e inércia térmica, com sistemas de ventilação e
sombreamento. Para isso, são propostos brises que controlam a incidência solar para que
haja incidência no inverno e sombra no verão, e um sistema de exaustão que favorece a
ventilação por efeito chaminé e resfria os ambientes nas épocas quentes. Através de um
sistema adaptável e simplificado, o edifício mostra-se eficiente no atendimento das
demandas térmicas, oferecendo conforto para o usuário ao longo do ano.


