
 
 

 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO JULGADORA 
 

XII CONCURSO CBCA 2019 PARA ESTUDANTES DE ARQUITETURA 
 
 

Fábrica de Ideias e Inovação 

 
Foi realizada no dia 3 de setembro de 2019, na sede da ABM em São Paulo, a reunião da 
Comissão Julgadora para julgamento dos trabalhos referentes ao XII Concurso CBCA 2019.  
 
A Comissão Julgadora foi composta pelos seguintes profissionais:  
 
Eng. Tomás Vieira de Lima – Diretor de Estruturas Metálicas da ABECE – Associação Brasileira de 
Engenharia e Consultoria Estrutural 
Arq. Rafael Mielnik – Diretor do IAB – Instituto de Arquitetos do Brasil 
Arq. Marcelo Barbosa – Presidente da Comissão Julgadora - Diretor da AsBEA – Associação 
Brasileira dos Escritórios de Arquitetura 
Arq. Eneida Jardim – Consultora do CBCA 
Arq. Carolina Fonseca – Gerente Executiva do CBCA 
 
Foram inscritas 154 equipes representando 22 estados brasileiros e 82 Faculdades de 
Arquitetura. Dos trabalhos recebidos houve uma avaliação entre os 60 projetos que foram 
entregues, dentre os quais 32 foram selecionados para a avaliação final. 
  
 

Parecer do Júri 
 

Partindo de uma avaliação prévia dos jurados com base nos critérios do edital, os projetos 
selecionados foram analisados presencialmente pelo corpo de jurados. O propósito desta 
análise foi entender o contexto das propostas selecionadas a fim de se obter um panorama 
geral comparativo e fazer uma avaliação referenciada.  
Notou-se equilíbrio na forma de apresentação e qualidade gráfica dos trabalhos. Todas as 
equipes apresentaram propostas consistentes e conseguiram comunicá-las com clareza.  
 
Conforme expresso nas bases técnicas do XII Concurso, o projeto da Fábrica de Ideias e 
Inovação deveria ser concebido considerando:  
 

 Apresentação geral e cumprimento das Bases 

 Eleição do lugar e localização 

 O programa e sua organização 

 Partido geral arquitetônico e memória explicativa 

 Valores arquitetônicos, técnicos e inovação 

 Coerência entre a abordagem e o resultado 

 Nível do desenvolvimento e resolução do projetado 

 Apropriado uso e desenho do aço 
 
Um cuidado especial deveria ser tomado na utilização adequada do aço, nas qualidades do 
projeto arquitetônico, além do seu partido e sua inserção no contexto urbano.  
 



 
 

 

Num segundo momento o Júri repassou cada proposta de forma mais detalhada, e debateu a 
pertinência de cada uma, principalmente nos quesitos exequibilidade da obra e relevância do 
uso do aço. Cada proposta foi revista e novamente debatida pelo Júri que chegou a selecionar 8 
trabalhos finalistas, que por fim resultaram na seguinte colocação: 
 
O projeto vencedor (projeto nº 1531) destacou-se por:  
- Inserção no principal eixo da urbanização potiguar justificando a escolha do local de 
implantação  
- Atendimento ao programa 
- Aplicação adequada do sistema estrutural em aço e seus subsistemas construtivos. A 
arquitetura toma partido da solução estrutural 
- Bom diálogo com o entorno, valorizando a integração entre os espaços internos e externos 
 
O segundo colocado (projeto nº 1479) destacou-se por:  
- O projeto apresenta interessante solução de conexão urbana a partir de um edifício ponte 
sobre o rio Pinheiros em São Paulo 
- Possibilita ainda outras articulações urbanas com o transporte público (ferroviário, rodoviário, 
fluvial, dentre outros) 
- Projeto que se viabiliza pelo sistema construtivo em aço 
 
O terceiro colocado (projeto nº 1372) destacou-se por:  
- A partir de uma grande cobertura o projeto articula um grande espaço de convivência com o 
programa, no bairro das Mercês em Curitiba, Paraná 
- Projeto fluido e apresenta certa leveza 
- Aplicação expressiva do aço na grande cobertura e nos módulos do programa 
 
Destaca-se, entre todos os finalistas, a boa qualidade técnica de projeto considerando o estágio 
de formação dos estudantes participantes do XII Concurso.  
 
Foram atribuídas três menções honrosas:  
- Projeto nº 1520: projeto inserido no Vale do Pinhão no bairro Rebouças (Curitiba) com boa 
resolução arquitetônica e estrutural, excelente qualidade na apresentação e representação 
gráfica 
- Projeto nº 1551: projeto que dialoga com a cultura local às margens do rio Amazonas em 
Belém do Pará e propõe uma requalificação urbana 
- Projeto nº 1471: projeto com programa bem articulado, inserido em rico bioma do cerrado 
goiano, valorizando a estrutura metálica com um grande balanço 
 
Em seguida, procedeu-se à abertura dos envelopes com as identificações, sendo então 
conhecidas as equipes vencedoras:  
 
1º colocado – Código do Projeto – 1531 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Natal/RN 

Professor Orientador: Verner Max Liger de Mello Monteiro 

Alunos:  

Lino Lima Zambon de Mendonça 

Bruna Stefany Suassuna Barbosa 

 



 
 

 

2º colocado – Código do Projeto – 1479 
Faculdade Presbiteriana Mackenzie – São Paulo/SP 

Professor Orientador: Catherine Otondo 

Alunos:  

Victor Luiz Quio Ribeiro do Nascimento 

Arthur Ventura Oliveira 

Rafael Novaes de Athayde Ribeiro 

João Pedro Soares de Faria 

 
 
 
3º colocado – Código do Projeto – 1372 
Universidade Tuiuti do Paraná – Curitiba/PR 

Professor Orientador: Cristian Burg Leon 

Professor Co-Orientador: Jonathan de Souza Marques 

Alunos:  

Luís Mayer 

Lucas Braga de Lima 

Fernando Fedalto 

Vitor Arthur dos Reis Lucio 

 
 
 
Menção Honrosa – Código do Projeto – 1520 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Curitiba/PR 

Professor Orientador: Marcelo Jose Marcolla 

Professor Co-Orientador: Ricardo Henrique Dias 

Alunos:  

Gabriel Furuya Alberti 

Henrique Flügel de Almeida Torres 

Gabriel Gustavo Borille 

Luiz Otávio Pires Santana 

 
 
 
Menção Honrosa – Código do Projeto – 1551 
Universidade Federal de Minas Gerais – Belo Horizonte/MG 

Professor Orientador: Carlos Alberto Maciel 

Alunos:  

João Pedro Pujoni Facury 

Thomaz Marcatto de Azevedo 

Octavio Henrique Mendes Pena 

 

 

 



 
 

 

Menção Honrosa – Código do Projeto – 1471 
Universidade Estadual de Goiás – Anápolis/GO 

Professor Orientador: Daniel da Silva Andrade 

Professor Co-Orientador: Alexandre Ribeiro Gonçalves 

Alunos:  

Gabriela Gomes Costa 

Iara Oliveira Miquelin  

Murilo Henrique Alves Cordeiro 

Jairo Santana Silva 

 
 

 
São Paulo, 3 de setembro de 2019 

 

 
ARQ. MARCELO BARBOSA 

Presidente da Comissão Julgadora 


