
 
 

 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO JULGADORA 
 

XII CONCURSO CBCA 2020 PARA ESTUDANTES DE ARQUITETURA 
 
 

Solução para Cidades e Comunidades Sustentáveis 

 
Foi realizada no dia 28 de setembro de 2020, via remoto, a reunião da Comissão Julgadora para 
julgamento dos trabalhos referentes ao XIII Concurso CBCA 2020.  
 
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. Paola Ornaghi – Diretoria e Conselho do IABsp – Instituto de Arquitetos do Brasil 
Arq. Marcelo Barbosa – Presidente da Comissão Julgadora - Diretor da AsBEA – Associação 
Brasileira dos Escritórios de Arquitetura e diretor da Bacco Arquitetos Associados  
Arq. Eneida Jardim – Consultora do CBCA 
Arq. Sergio Sampaio  – Arquiteto Titular do Sergio Sampaio Arquitetura + Planejamento 
Rosane Beviláqua, Humberto Bellei, Silvia Scalzo  – Comissão Executiva do CBCA 
 
 
Foram inscritas 132 equipes representando 18 estados brasileiros e 88 Faculdades de 
Arquitetura. Dos trabalhos recebidos houve uma avaliação entre os 62 projetos que foram 
entregues, dentre os quais 40 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 XIII Concurso, o projeto da Solução para Cidades e 
Comunidades Sustentáveis 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 1785) destacou-se por:  
 
- Projeto inovador, apresentando coerência na estratégia urbana adotada;  
- Intervenção parasita em uma das empenas cegas de um edifício iconográfico e patrimônio 
histórico da arquitetura brasileira (Edifício Copan); 
- A intervenção respeita as características do edifício e a solução adotada ressalta que o projeto 
que só poderia ser realizado em estrutura metálica; 
- Criação de uma horta urbana e mirante neste anexo, da potência a intervenção e cria um não-
lugar numa área central icônica de São Paulo; 
- Importante destacar nesta ata, a unanimidade do júri na votação do primeiro colocado; 
 
O segundo colocado (projeto nº 1733) destacou-se por:  
 
- O projeto apresenta uma Escola Técnica de Edificações em Campinas, SP, habilmente 
implantado em terreno em declive, formando um percurso com os ambientes ora dispostos 
circularmente e ora linearmente; 
- Apresenta uma estrutura metálica modulada, com bom detalhamento, demonstrando 
inclusive situações de montagem e possibilidades de expansão; 
- O edifício proporciona ventilação natural pela sua vedação perfurada e aberturas controladas, 
captação de águas pluviais e painéis fotovoltaicos na cobertura; 
 
O terceiro colocado (projeto nº 1752) destacou-se por:  
 
- Projeto pensado como uma praça de equipamentos públicos (escola, quadras esportivas, 
piscina, biblioteca, auditório e estação de trem) unidos por uma passarela que vence grande 
desnível do terreno, implantado em área no Grajaú, SP; 
- Construção sobre pilotis, preserva a topografia original do terreno e sua cobertura vegetal em 
área próxima aos mananciais da Billings; 
- Aplicação expressiva do aço na diversidade de tipologias estruturais que compõem o 
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 ainda, três menções honrosas:  
- Projeto nº 1655: Criação de um centro tecnológico e incremento com um parque linear e 
estruturas esportivas e culturais, da orla da Prainha da Glória em Vila Velha, ES. As estruturas 
propostas para as edificações são modulares, com ótimo detalhamento e correto emprego do 
aço; 
- Projeto nº 1686: Projeto que propõe o desenvolvimento sustentável da população ribeirinha 
do rio Capibaribe no Recife, PE, implantando habitações em palafitas e uma transposição 



 
 

 

peatonal entre as margens dos bairros de Monteiro e Iputinga. O projeto conta com boa 
resolução arquitetônica e estrutural; 
 
- Projeto nº 1690: Interessante projeto que resgata a tradição da Cinelândia na cidade de 
Curitiba, PR, unindo o programa de um complexo de cinemas com habitação para idosos. 
Edifício vertical inserido no centro da cidade, onde a estrutura metálica e o vidro proporcionam 
leveza e transparência ao volume construído.  
 
Em seguida, procedeu-se à abertura dos envelopes com as identificações, sendo então 
conhecidas as equipes vencedoras:  
 
1º Colocado _ Código de inscrição: 1785  
Faculdade: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
Dados do Professor/Orientador: Professor: Luciano Margotto Soares  
Disciplina: Atelier Livre  
Dados da equipe:  
Nome: Augusto Longarine  
Nome: Luiz Felipe Sakata 
 
2º Colocado _ Código de inscrição: 1733  
Faculdade: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo; Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas 
Dados do Professor/Orientador: Professor: Fábio Boretti de Araújo  
Faculdade: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas  
Disciplina: Projeto de Arquitetura e Urbanismo E; Materiais e Técnicas Construtivas A e B  
Dados da equipe:  
Nome: Gabriel Grothge Faria 
Nome: Henry Farkas 
Nome: Homero Zanatta 
 
3º Colocado _ Código de inscrição: 1752  
Faculdade: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
Dados do Professor/Orientador: Professor: Luciano Margotto Soares  
Disciplina: Projeto de Edificação  
Dados da equipe:  
Nome: Caetano Amadeus de Andrade Moreno 
Nome: Lucas Silveira Borges 
Nome: Mateus da Silva Evangelista 
 
Menção _ Código de inscrição: 1655  
Dados do Professor/Orientador: Professora: Catherine Otondo  
Faculdade: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie  
Disciplina: Projeto  
Dados da equipe:  
Nome: Anna Julia Senno Bringhenti Reis  
Nome: Carolina Couto Rosa Dutra de Oliveira 
Nome: Luiza Dias de Souza 
Nome: Mariana Monte Alegre Angeli 



 
 

 

 
Menção _ Código de inscrição: 1686  

Faculdade: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco 

Dados do Professor/Orientador: Professor: Fernando Luiz Alves Guerra  

Co-Orientador: José de Souza Brandão Neto  

Disciplina: PROJETO  

Dados da equipe:  

Nome: Renato Aquiles Santos Da Silva 

Nome: Taina Macedo Pimentel  

Nome: Mateus Leandro Silva 

Nome: Maria Isabela Neves Ferreira 

 

Menção _ Código de inscrição: 1690  
Faculdade: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná 
Dados do Professor/Orientador: Professora: Karina Scuissiato Pimentel  
Disciplina: Projeto arquitetônico 06  
Dados da equipe:  
Nome: Bruno Moleta Santos  
Nome: Isabela Ignácio de Moura 
 

 
São Paulo, 28 de setembro de 2020 

 

 
ARQ. MARCELO BARBOSA 

Presidente da Comissão Julgadora 


