
UERGS - Unidade Hortênsias, um Novo Marco para a Cidade de São Francisco de Paula 

 

A inserção da UERGS - Unidade Hortênsias, vem como uma oportunidade de renovação, tanto 

no sentido social e cultural, quanto no contexto urbano e paisagístico. A instituição além de 

promover uma formação de estudantes, tem como missão promover a ética profissional e a 

difusão de conhecimentos, de cultura, de artes, de tecnologia, e de pesquisa e extensão, que 

são capazes de contribuir para o desenvolvimento sustentável da cidade.  

São Francisco de Paula, é um município localizado no estado do Rio Grande do Sul (RS), nos 

Campos Acima da Serra, com 945 metros de altitude em relação ao nível do mar. A cidade 

possui um grande valor histórico e cultural, desde a sua habitação por indígenas há 

aproximadamente dois mil anos atrás, até os dias de hoje. 

Próximo ao terreno onde será implantada a instituição, se encontram alguns equipamentos 

importantes que fazem parte da história da cidade como: a Igreja Matriz São Francisco de 

Paula, a Praça Capitão Pedro da Silva Chaves, onde abriga o Busto de José Bonifácio e uma 

estátua do Padroeiro da cidade e o edifício da antiga Sede da Prefeitura. 

No que se refere ao contexto urbano, a UERGS - Unidade Hortênsias, foi pensada como um 

novo marco urbano para a cidade de São Francisco de Paula, pois possui uma arquitetura que 

se comunica com o entorno, com a história e com ser humano, criando desta maneira um 

novo símbolo para a cidade.  

Os princípios que nortearam a concepção do partido arquitetônico, basearam-se na 

preservação, na valorização da paisagem urbana e na história do local e na implementação de 

técnicas construtivas atuais e sustentáveis. Sua forma plástica foi concebida buscando a 

relação com os elementos do entorno: como os arcos da arquitetura clássica presentes na 

Igreja Matriz São Francisco de Paula e na edificação da antiga Sede da Prefeitura, onde ambas 

foram e são importantes para a história da cidade, criando assim, um conjunto arquitetônico 

representativo para os seus habitantes. 


