
APRESENTAÇÃO..
O projeto propõe a qualificação da área do porto (perímetro delimitado no mapa ao lado), a 

partir das possibilidades de usos para os espaços da Universidade Federal de Pelotas e o percurso 
entre eles, entendendo as ações da Universidade Pública também como serviço público para a 
região onde está inserida. Fundamenta-se este projeto na concentração de propriedades da UFPel 
na região do porto de Pelotas, estando muitas delas sem usos ou subutilizadas. 

Para isso, divide-se o estudo em três eixos de discussão: a Cidade, a Universidade e a 
População, que somados às analises de referenciais, embasam as propostas deste trabalho. 

UFPEL, UMA UNIVERSIDADE NA CIDADE?
Possibilidades de usos para os espaços da 
Universidade Pública no Porto de Pelotas

OBJETIVOS
O projeto busca propor alternativas para que as comunidades do entorno 

possam estar nos espaços da UFPel do Porto desenvolvendo atividades 
relacionadas às dinâmicas da universidade a partir de um programa arquitetônico 
e urbanístico que contemple equipamentos públicos qualificados.

DIAGRAMA IMPLANTAÇÃO GERAL

acesso UFPel
parada ônibus
percurso ônibus
intervenção calçadas e pátios
alargamento calçadas
esquinas elevadas
ciclofaixa
areas verdes existentes
ed. UFPel em uso
ed. UFPel sem uso ou subutilizadas

Preservar usos consolidados 
e reestruturar os espaços 
degradados para novas 
possibilidades, relacionadas 
com a comunidade externa. 
Quebrar muros e ter o pátio 
como percurso, permanência e 
lugar para apresentações.

Preservar usos consolidados e 
atentar para espaços públicos 
e compartilhados com 
comunidade externa.

Preservar usos consolidados e 
atentar para espaços públicos 
e compartilhados com 
comunidade externa. Quebrar 
muros e ter o pátio como 
percurso, permanência e lugar 
para apresentações.

Preservar o uso da livraria 
e restaurar os espaços 
degradados para novas 
possibilidades, relacionadas 
com a comunidade externa, a 
partir de atividades culturais. 
Quebrar muros e ter o pátio 
como percurso, permanência e 
lugar para apresentações.

A partir da edificação existente, 
pensar um espaço esportivo 
relacionado com a comunidade 
externa. Conservar terreno com 
alto índice de permeabilidade 
do solo, mantendo o espaço 
do campo de futebol, uso já 
consolidado pela comunidade 
do entorno.

Preservar os usos da Cotada e 
OCA, e reconstruir os espaços 
degradados, propondo um 
programa relacionadas com 
a comunidade externa e ao 
CENG. Acessos ao o pátio 
interno como espaço público 
de lazer e permanência.

Requalificar o desenho 
urbano da Rua Beijamin 
Constant, (principal conexão 
entre os equipamentos e 
espaços urbanos), priorizando 
o pedestre, a partir de 
alargamento das calçadas, 
implementação de ciclofaixa 
e módulos e permanência e 
vegetação.

Conectar quarteirões verdes 
como uma grande praça, 
propondo preservar o uso atual 
do campo de futebol, integrado 
com espaços de permanência e 
percurso skatável. Requalificar 
espaço infantil próximo à 
escola infantil.

Reformar as edificações 
existente propondo 
usos relacionadas com a 
comunidade externa, a partir 
da música e da relação direta 
com o carnaval pelotense. 
Quebrar muros e ter o pátio 
como percurso, permanência e 
lugar para apresentações.
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A cidade de Pelotas está situada 
no encontro do arroio Pelotas com 
o Canal São Gonçalo (ligação natural 
entre as lagoas Mirim e dos Patos) ao 
sul do estado do RS. Localiza-se a 260 
quilômetros da capital do estado, Porto 
Alegre e a mesma distância do Chuí, 
cidade brasileira mais ao sul - fronteira 
com o UY.

Buscando aprofundar o 
entendimento sobre Pelotas e a área do 
Porto, foram determinados parâmetros 
de análise urbana, sendo eles: aspectos 
naturais; relações de proximidade 
com o contexto; serviços públicos e 
equipamentos comunitários.

A UFPel foi criada em 1969, a 
partir da Universidade Federal Rural do 
Rio Grande do Sul com a Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. É uma 
Universidade com campus em diversos 
lugares de Pelotas e no Capão do Leão. 
Seu maior momento de expansão foi 
entre 2007 e 2011, no REUNI.

Os projetos ‘Universidade na 
Cidade’ (1986) e ‘Aquisição e Reciclagem 
do Prédio da Antiga Fábrica Fiação 
e Tecidos’ (1986), manifestaram o 
desejo universitário de estar na cidade 
- contrário a lógica de campus fechado 
- provocando a reflexão sobre função 
social do ensino, pesquisa e extensão. 

A população estimada para 2017 
pelo Censo Demográfico de 2010 era 
de 344.385 habitantes, sendo a terceira 
cidade mais populosa do estado. Em 
2015 o PIB per capita de Pelotas foi R$ 
21.553, estando abaixo da média do 
Estado e do País (R$ 33.960 e R$ 29.323). 

A partir de experiências em 
projetos de extensão, revela-se, no 
contato com comunidades de baixa 
renda, o desconhecimento sobre a UFPel 
enquanto espaços e equipamentos 
públicos de educação (a gratuidade 
do ensino, as formas de acesso e as 
possibilidades de auxílios à permanência, 
entre outros).

mapa 02. fonte: elaborado pela autora

mapa 03. fonte: elaborado pela autora

mapa 04. fonte: elaborado pela autora

mapa 01. fonte: elaborado pela autora

POPULAÇÃO

UNIVERSIDADE

CIDADE

PROPOSTA GERAL CAMPUS PORTO
Pensa-se, a partir da análise de usos dos espaços da UFPel, propostas de ocupação para as 

edificações e áreas livres, objetivando a integração com a rua e entre as edificações. Os novos usos 
são pensados a partir da proposta de transformação dos espaços da UFPel em espaços públicos 
(de livre acesso) e conectados com equipamentos e serviços públicos que atendam a demanda da 
comunidade academica, da comunidade do entorno e da comunidade pelotense no geral. Parte-
se do pressuposto de manter e qualificar as atividades já existente nas edificações e pensar novos 
usos para os espaços atualmente desocupados. 

Tem-se como objetivos específicos: repensar os usos dos espaços da UFPel 
no porto; democratizar o acesso à infraestrutura urbana, contrapondo a falta 
de equipamentos públicos qualificados no bairro; e disputar a juventude da 
periferia, criando lugares que dialoguem e provoquem o  interesse dos jovens.


