
   
 

 

 
 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO JULGADORA 
 

XIV CONCURSO CBCA 2021 PARA ESTUDANTES DE ARQUITETURA 
 

SAÚDE E BEM-ESTAR (ODS 3) 
 
 
 

Foi realizada no dia 02 de agosto de 2021, via remoto, a reunião da Comissão Julgadora para 
julgamento dos trabalhos referentes ao XIV Concurso CBCA 2021.  
 
A Comissão Julgadora foi composta pelos seguintes profissionais:  
 
Arquiteto Marcelo Consiglio Barbosa - Presidente da Comissão Julgadora - Diretor da AsBEA SP - 
Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura e diretor da Bacco Arquitetos Associados 
Engenheiro Tomás Vieira de Lima - Diretor de Estruturas Metálicas da ABECE - Associação 
Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural 
Arquiteto Cláudio Ferreira - Diretor Regional do IAB SP - Instituto de Arquitetos do Brasil 
Arquiteto Sérgio Sampaio - Arquiteto Titular do Sergio Sampaio Arquitetura + Planejamento 
Engenheiro Ulysses Nunes - Diretor Executivo da ABCEM - Associação Brasileira da Construção 
Metálica. 
Arquiteta Sílvia Scalzo - Consultora do CBCA 
Engenheiros Alexandre Gama e Rosane Bevilaqua - Comissão Executiva do CBCA 
 
Foram inscritas 112 equipes representando 14 estados brasileiros SP, RJ, MG, PR, RS, CE, BA, SE, 
PI, GO, PE, DF, SC, PB) e 51 Faculdades de Arquitetura. Dos trabalhos recebidos houve uma 
avaliação entre os 40 projetos que foram entregues, dentre os quais 36 foram selecionados 
para a avaliação final. 
 

Parecer do Júri 
 
 

Nessa edição, 14º Concurso CBCA para estudantes de arquitetura, o ODS escolhido foi o de 
Saúde e Bem-Estar (ODS 3). 
 
O Júri observou o cumprimento do edital do Concurso e reforçou a importância do atendimento 
à acessibilidade universal e a contribuição do projeto para responder aos objetivos de 
desenvolvimento sustentável - ODS. 
 
Considerou que alguns projetos não atenderam ao critério de acessibilidade universal e às 
especificidades do ODS 3 - Saúde e Bem-Estar. Em função disso, alguns projetos foram 
desclassificados. 
 
Os projetos selecionados foram analisados 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.  
 



   
 

 

O júri manifestou ainda preocupação com os seguintes itens: 
 
1 - A disseminação da solução edifício ponte. Embora esse tipo de edifício permita a ligação de 
tecidos urbanos e de conexões existentes, além de portar carga simbólica e potencial 
cenográfico, considera-se que a escolha dessa tipologia deve estar em consonância com o 
partido, programa e integração com o entorno. Foram apresentados muitos projetos que 
recorreram a essa tipologia, mas que a sua adoção revelou um formalismo sem base conceitual; 
 
2 - A quantidade de projetos que buscaram integração com as águas, rios, mar, canais. A 
articulação do habitat com as águas é sempre bem-vinda, mas não necessariamente pressupõe 
a adoção do partido arquitetural de inserir o edifício sobre a água. Considera-se que quando 
essa decisão é tomada, ela deve estar fortemente embasada para não resultar em formalismos. 
 
Conforme expresso nas bases técnicas do XV Concurso, o projeto da 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 6 
trabalhos finalistas, que por fim resultaram na seguinte colocação: 
 
O projeto vencedor (projeto nº 1855) destacou-se por:  
 
- Requalificação de um local degradado a beira de uma orla na entrada do Porto de Santos/SP, 
por meio da implantação de um complexo modular de pesquisas biológicas ligadas a saúde;  
- Maturidade da solução estrutural do trabalho, que utilizou com sabedoria os componentes em 
aço, apropriação das soluções de tubos, tirantes, perfis abertos e das soluções adotadas; 
- Inteligência no tratamento do programa e na valorização da resposta arquitetônica a um 
programa de grande complexidade; 
- Apresentação primorosa e um detalhamento preciso do projeto; 
- Importante destacar nesta ata, a unanimidade do júri na votação do primeiro colocado; 
 
O segundo colocado (projeto nº 1848) destacou-se por:  
 
- Destaque para a inserção do projeto em local de histórico de dano ambiental em 
Brumadinho/MG e a decisão do projeto de reconstituir conexões, seja na reconstituição da 
ponte, na ligação ferroviária e nas passarelas de acesso a nova paisagem; 



   
 

 

- Concepção programática apoiada no tratamento da saúde no mais amplo aspecto: da saúde 
física mental e ambiental; 
- Proposta de um parque ao longo do rio, que poderia ser melhor detalhada; 
 
O terceiro colocado (projeto nº 1877) destacou-se por:  
 
- Uma proposta de ampliação das instalações do Instituto Butantan na USP/SP, propõe dois 
blocos (um de lazer e outro de pesquisa) ligados por uma passarela, implantados 
cirurgicamente entre vazios num horto repleto de árvores; 
- O projeto atendeu plenamente ao programa abordando linguagem contemporânea e 
pertinência na ligação com o entorno. 
 
Foram atribuídas ainda, três menções honrosas:  
 
- Projeto nº 1913: Menção  
- Proposta vigorosa de intervenção numa área de pobreza extrema em Curitiba/PR com a 
implantação de uma grande praça que organiza o programa de saúde, esporte e lazer; 
- Maturidade no tratamento do programa e na adoção de um partido arquitetônico de forte 
identidade; 
 
- Projeto nº 1898: Menção 
- Projeto de reconfiguração de áreas degradadas na periferia de Campinas/SP em proposta que 
alia saúde e habitação com construção modular; 
- Na singeleza e poética do partido arquitetônico na adoção de edifícios de escala adequada 
para a saúde e bem-estar com propriedade na adoção das soluções de estrutura e cobertura; 
 
- Projeto nº 1802: Menção 
- Interessante projeto que resgata um imóvel antigo e abandonado na área central de 
Curitiba/PR, com a proposta de um retrofit na área de saúde mental; 
- Esta intervenção mantém a identidade e importância da edificação no tecido urbano, 
demonstrando atenção às sobreposições históricas; 
 
Em seguida, procedeu-se à abertura dos envelopes com as identificações, sendo então 
conhecidas as equipes vencedoras:  
 
1º Colocado – Código de inscrição: 1855 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Professor Orientador: Cesar Shundi Iwamizu 
Co-Orientador: Sasquia Obata 
Dados da equipe: 
Marcelo Marçal 
Rafael do Nascimento Cirino 
 
2º Colocado – Código de inscrição: 1848 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
Professor Orientador: Fábio Mariz Gonçalves 
Dados da equipe: 
Fernando Prudente Comparini 
André Góes Monteiro Antonio 



   
 

 

Guilherme Mendonça Sarti 
Fernando Calia Mauad 
 
3º Colocado – Código de inscrição: 1877 
FCT Unesp - Faculdade de Ciências e Tecnologia 
Professor Orientador: César Fabiano Fioriti 
Co-Orientador: Luísa Augusta Gabriela Teixeira Gonçalves 
Dados da equipe: 
Antonio Souza Santos Neto 
Isabela Carvalho Fortuna Rodrigues 
 
Menção _ Código de inscrição: 1913  
Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Paraná 
Professor Orientador: Emerson José Vidigal 
Dados da equipe: 
Caio Santos Fernandes 
Eduardo Andrey Silva Meireles 
Giovanna Leal Antonio 
Lucas Medeiros Mendes da Silva 
 
Menção _ Código de inscrição: 1898  

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
Professor Orientador: Fábio Boretti Netto de Araújo 
Dados da equipe: 
Maria Ligia Cunha Padilha Clemente 
Peiyi Liang 
Lucas Walter Gomes 
Marina Zerbeti Faltz 
 

Menção _ Código de inscrição: 1802  
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Professor Orientador: Karina Scussiato Pimentel 
Dados da equipe: 
Guilherme Fernando Pinto 
Estevão Diniz Trevisan 
Gustavo Maravieski 
 

 
São Paulo, 02 de agosto de 2021 

 

 
ARQ. MARCELO CONSIGLIO BARBOSA 

Presidente da Comissão Julgadora 


