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A Unidade Hortênsias, em São Francisco de Paula, terá o projeto para a sua nova sede

selecionado pelo Concurso Público Nacional de Arquitetura e Urbanismo para a Uergs -

Unidade Hortênsias, com abertura prevista para 14 de março.

Esse concurso é o resultado da parceria entre a prefeitura do município e o Instituto de

Arquitetos do Brasil - Departamento Rio Grande do Sul (IAB-RS) , e visa expandir e

potencializar a atuação da Universidade na região. Desde sua instalação na cidade, há 20

anos, a Instituição funciona em salas cedidas no Colégio Estadual José de Alencar.

Em novembro de 2021, o município doou uma área no valor de cerca de R$ 1 milhão para

a Uergs construir sua sede própria na cidade. Esse local fica na parte central do

município, na esquina da rua Três de Outubro com a José Bonifácio, e tem cerca de 1,2

mil metros quadrados.

O poder executivo também ficou responsável pelo projeto arquitetônico, mas como não

dispunha de pessoal suficiente no quadro do setor de engenharia, e propôs um concurso

público em parceria com o IAB-RS, para escolher o melhor projeto da sede da

Universidade, de acordo com a chefe da Unidade Hortênsias, Juliana Strassburger.

Segundo a administração municipal, a iniciativa de realização do concurso de arquitetura

tem como proposta garantir um processo licitatório transparente e democrático para reunir

diversos projetos do país. Poderão se inscrever, a partir do dia do lançamento,

arquitetos(as) e urbanistas de todo o Brasil.

A modalidade de escolha do concurso é exclusivamente baseada no critério técnico de

qualidade. Todas as propostas inscritas serão avaliadas por um júri especializado e de

maneira sigilosa. O primeiro colocado receberá uma premiação de 100 mil reais e terá

assegurada sua contratação pela prefeitura municipal. Informações complementares

sobre as formas de inscrição, por exemplo, serão divulgadas nos próximos dias na página

do concurso.
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O Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Sustentabilidade (PPGAS) está com

inscrições abertas até o dia 4 de março, para o Mestrado Profissional em Ambiente e

Sustentabilidade. Além disso, a Unidade oferta os cursos de graduação em:

Administração (Bacharelado); Gestão Ambiental (Bacharelado); e Pedagogia

(Licenciatura).

Sobre São Francisco de Paula:

São Chico, como é carinhosamente chamada pelos seus habitantes, é um município

localizado no Estado do Rio Grande do Sul, nos campos de cima da serra, a cerca de 113

km de distância da capital gaúcha, Porto Alegre. Contando com uma população estimada

de 21.000 habitantes.

Sobre o Instituto de Arquitetos do Brasil:

O Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento do Rio Grande do Sul - IAB RS,

fundado em 19 de março de 1948, é uma Associação Civil de Direito Privado e de

Interesse Público, sem fins lucrativos e com duração por tempo indeterminado, que

congrega e representa os Arquitetos e Urbanistas de todo o Estado do Estado do Rio

Grande do Sul.


