
ATA DOS TRABALHOS DA COMISSÃO JULGADORA DO 1º PRÊMIO DE TRABALHOS DE 
CONCLUSÃO DE CURSO DO CAU/DF 

A avaliação para seleção dos trabalhos finalistas, iniciada no dia 26 de outubro de 2020, foi 
procedida em 4 fases, sempre considerando os critérios definidos no edital: 

1. Seleção individual; 

2. Avaliação e discussão coletiva, para definição daqueles que devem passar para nova fase; 

3. Seleção individual, com atribuição de notas para cada um dos critérios de avaliação; e  

4. Avaliação e discussão coletiva, para definição dos finalistas e das menções honrosas. 

Recebidos os trabalhos, foi feita uma primeira avaliação individual de cada um dos 29 projetos 
pelos membros da comissão. Nessa primeira avaliação foram selecionados os seguintes 
trabalhos: A2, A3, A5, A7, A8, A10, A11, A13, A14, A16, A17, A18, A19, A20, E1, E2, E3, U1, U2, 
U3, U4, U5 e U6, totalizando 23 trabalhos que obtiveram ao menos 1 voto. 

No dia 29 de outubro, por meio de reunião virtual com os membros da comissão julgadora, foi 
realizada a segunda fase de análise dos trabalhos, com exame mais aprofundado e discussões 
entre os membros da comissão, desses 23 trabalhos, foram selecionados aqueles que somaram 
3 votos na avaliação coletiva, definindo aqueles aptos a passar para a terceira fase de seleção. 
Foram 12 os trabalhos que receberam 3 votos, quais sejam: A2, A5, A10, A11, A17, A18 e A20; 
E3; e U1, U2, U5 e U6. 

Por fim, na terceira fase, os 12 trabalhos selecionados na etapa anterior, passaram por nova 
avaliação individual, com definição de notas de 1 a 5, para cada um dos critérios definidos no 
edital. 

Esta avaliação foi seguida de outra, conjunta, ocorrida no dia 06 de novembro, com novas 
discussões e ponderações sobre os projetos e uma reanálise das propostas e das avaliações 
individuais da etapa anterior. 

Durante todo o processo foram realizadas reavaliação de todos os projetos recebidos, buscando 
assegurar a correta e justa avaliação dos trabalhos. 

Após nova e criteriosa avaliação, a Comissão Julgadora decidiu outorgar Menção Honrosa às 
propostas A2, A7, A16, A18, A20, U6 e E1. 

A2 – Estação Bernardo Sayão 

O trabalho apresenta tema bastante atual e necessário, com programa de necessidades 
e planta bem resolvidos, contemplando serviços à população para além da questão do 
transporte. Linguagem plástica e tecnologia em aço adequadas ao equipamento. A 
manutenção da feira que ocorre no local traz vitalidade e diminui carências de comércio 
e serviços da região. O trabalho, entretanto, não dá importância à pré-existência, com 
eliminação da antiga estação, a 1ª de Brasília, com justificativa, sem apresentar 
embasamento técnico, de impossibilidade de reabilitação. O entorno da estação 
poderia ser mais bem desenvolvido ou apresentado. Boa comunicação visual das 
pranchas. 

A7 - Midiateca 

O projeto apresenta fachada expressiva e bem resolvida, assim como interessante 
implantação no terreno, do qual tira partido, gerando diferentes pés-direitos no piloti. 
O corte mostra um vazio para entrada de iluminação zenital que perpassa os andares, 
proporcionando relação visual entre eles. O trabalho carece de melhor desenvolvimento 



dos compartimentos, principalmente do auditório, que, pela dimensão da edificação e 
programa, poderia ter recebido mais estudos e, eventualmente, maior destaque. 

A16 – Centro Comunitário-Taguatinga 

O tema é relevante, sendo um tipo de equipamento público necessário às comunidades 
locais. O trabalho destaca-se pelas soluções arquitetônicas, que toma proveito das 
coberturas e sistema construtivo como elemento expressivo. Os métodos construtivos 
estão claros e bem detalhados. O tratamento dos desenhos das plantas poderia ser mais 
desenvolvido para dar mais clareza à proposta. A compreensão das relações com o 
entorno e tecido urbano fica prejudicada, carecendo de mais informações. 

A18 – Edifício Soul – NW 

O projeto levanta indagações pertinentes, quanto às repetitivas fórmulas arquitetônicas 
dos blocos residenciais mais recentes na área central de Brasília, ressaltando o uso de 
técnicas construtivas mais amigáveis ao meio ambiente, como a madeira, de forma 
criativa e expressiva, porém, a baixa taxa de aproveitamento da projeção, gera edifício 
com baixa densidade em uma área que, por razões ambientais e sociais, deveria ser mais 
adensada. 

A20 - Escola de artes conceitual 

O trabalho se destaca pelo aspecto plástico formal, condizente com o uso proposto, 
contudo, não explicita alguns pontos do projeto, como: acesso aos andares superiores 
e relação do edifício envoltório com o pré-existente. 

U6 – Estrutural – socialização 

As pequenas intervenções no espaço público, especialmente em áreas carentes, podem 
trazer mudanças importantes para uma comunidade, provendo locais de encontro mais 
agradáveis para a população, trazendo relevância ao tema do projeto. As soluções para 
os locais escolhidos poderiam estar mais bem desenvolvidas. 

E1 - Casa do Cidadão 

O trabalho merece menção pela excelente representação gráfica da proposta. Em 
relação ao programa, a comissão julgou inadequada a manutenção da função de 
rodoviária, que existia provisoriamente no local, assim como a adoção de soluções de 
projeto pouco eficientes para a agilidade do sistema de transporte. O estacionamento 
de ônibus, que exigiu grande movimento de terra, localizado em meio ao trecho 
ajardinado, assim como o letreiro adicionado no extremo das expressivas vigas da 
cobertura, foram entendidos como prejudiciais à apreensão da arquitetura tombada e 
à paisagem. 

A comissão deliberou por premiar, na Categoria I: Projeto de Arquitetura (Projeto de 
Arquitetura de edificações); 

Terceiro colocado 

A17 – arquitetura para todos 

O tema relevante, associa reurbanização à produção de novas moradias, resgatando 
técnicas construtivas com inovação. As unidades habitacionais apresentam planta de 
muita qualidade, reduzindo ao mínimo as áreas de circulação, além de possibilitar 
relação com o ambiente externo de modo adequado ao clima local. A proposta mostra 



coerência entre os objetivos expostos e o projeto apresentado, no que se refere à 
solução tipológica e ao conforto ambiental das unidades propostas; ao programa de 
necessidades do parcelamento, com oferta de equipamentos básicos. Faz falta maiores 
referências à sua inserção urbana. 

 

Segundo colocado 

Devido a qualidade dos trabalhos identificados como A11 e A5, esta Comissão entendeu, após 
exaustiva discussão que, o mais justo em relação aos dois trabalhos, seria ambos 
compartilharem o segundo lugar na premiação. 

A11 - Centro de desenvolvimento para crianças autistas 

O projeto passa sensação de serenidade, desde sua fachada ritmada, ao interior. 
Apresenta clareza na leitura e apreensão dos espaços, com distribuição do programa de 
atendendo às necessidades dos usuários, segundo as informações expostas em 
memória. A arquitetura dialoga com Brasília, obtendo qualidade ambiental com seus 
jardins interiores e elementos vazados. A diagramação das pranchas, torna fácil e 
agradável a leitura do projeto. Embora comentada, não há planta da inserção urbana. 

A5 – CEAS 

O trabalho se destaca pela implantação e pelo cuidado na relação com o entorno 
imediato, mediada por espaços abertos – pequenas praças que se articulam ao espaço 
público, tirando partido do paisagismo. Mostra clareza na distribuição do programa de 
necessidades, obtida pela setorização em volumes, permeados de espaços abertos. 
Memória aborda todos os pontos importantes para compreensão da relação entre 
conceito e projeto, mostrando coerência, e solução técnico-construtiva adequada ao 
conceito de sustentabilidade, referência ao tema-título, também relacionado à 
formação histórica da região. A diagramação das pranchas, torna fácil e agradável a 
leitura do projeto. Não é apresentado o acesso de veículos ao estacionamento que, 
inclusive, poderia ter tratamento mais adequado do ponto de vista ambiental, com mais 
arborização e sistema de drenagem de águas pluviais, por exemplo. 

 

Primeiro colocado 

A10 – Viva Marte 

A proposta demonstra grande maturidade tanto conceitual como projetiva, embasada 
por minuciosa pesquisa em se tratando de um tema pouco usual, trazendo contribuição 
para arquitetura com foco em tecnologia. O desenvolvimento cuidadoso do trabalho 
demonstra afinidade e conhecimento técnico capazes de tornar claras as intenções de 
projeto. Os recursos de modelagem, desenho técnico e representação gráfica conferem 
segurança ao desenvolvimento da proposta. As preocupações com transporte, custo, 
materiais e tecnologias envolvidas, além do detalhamento do sistema construtivo e 
apresentação exemplar, confirmam as premissas de projeto. 

 

Premiados na Categoria II: Projetos de Urbanismo (Projeto de Urbanismo, Projeto de 
Paisagismo, Planejamento Urbano e Regional, Projeto de Requalificação Ambiental); 



 

Segundo colocado 

U1 – SCS 

A proposta busca responder com o projeto, os debates sobre o SCS. O trabalho respeita 
as pré-existências e propõe pequenas intervenções para conectar os espaços públicos 
que existem em diversos níveis, com incentivo às fachadas ativas nas vias de serviço, 
atualmente bastante degradadas e inacessíveis. Há preocupação em relação à 
preservação de edificações modernistas relevantes para a história da arquitetura 
nacional. A interessante proposta de criação de novos lotes e edificações mostrou-se 
excessiva, rompendo a escala em algumas partes do conjunto, suprimindo espaços 
abertos e confinando algumas áreas ativas e relevantes. O trabalho tem destacada 
representação gráfica. 

 

Primeiros colocados: 

Devido à enorme qualidade dos U2 e U5, com programas tão distintos, esta Comissão entendeu, 
após exaustiva discussão que, o mais justo em relação aos dois trabalhos, seriam ambos serem 
premiados em primeiro lugar.  

U2 – SAuN 

A proposta questiona a monofuncionalidade, a excessiva setorização, e morfologia do 
centro do Plano Piloto de Brasília – a escala gregária –, com proposição de adensamento 
populacional, sem expansão de malha urbana, mas aproveitamento de infraestrutura e 
serviços disponíveis, contribuindo para tornar a cidade mais compacta. Trata-se de 
proposta “simples” de grande impacto sobre a urbanidade: subdivisão de grandes lotes 
institucionais e alteração de parâmetros urbanísticos e de usos, que traz grande 
transformação ao local escolhido, embora as soluções de implantação e loteamento 
mostrem alguma similaridade às do SCS e, nesse sentido, adequadas ao conjunto urbano 
em que se insere, sem agredir sua unidade. Enriquece a vida urbana, em todos os 
aspectos, uso, apropriação e paisagem. Alguns pontos relacionados à topografia, 
carecem de mais estudo, assim como os espaços de estar - as praças - parecem um 
pouco tímidos, frente à densidade adquirida. A proposição junto à via em desnível SAuN-
SBN, embora não traga conexão viária, que ajudaria no escoamento de veículos, e maior 
articulação entre o CLS e o SBN, dá caráter de “rua” ao seu limite sul, estabelecendo a 
conexão entre setores e transbordando a urbanidade desejada em seu interior até sua 
periferia. O trabalho tem clara e qualificada apresentação gráfica. 

U5 – Parque Ecológico de Sobradinho 

A proposta aborda temas importantes como a articulação do parque ecológico com o 
tecido urbano, trazendo urbanidade até os limites da sua zona de preservação, com a 
delicadeza que o sítio requer. Traz intervenções em áreas já utilizadas pela população 
ou degradadas. São pequenos trechos vivenciais, adequadamente localizados nas 
bordas do parque, conectadas entre si por passeios limitadores de zonas, e ao tecido 
urbano, por passeio e ciclovia. Destaca-se a proposta de paisagismo que valoriza o 
cerrado, com a inserção de vegetação de pequeno porte desse bioma, e a solução de 
drenagem para a diminuição da velocidade de águas pluviais e retenção de resíduos que 



poderiam chegar aos mananciais. Os pequenos trechos vivenciais carecem de maior 
desenvolvimento. Excelente apresentação gráfica. 

 

Prêmio na Categoria III: Projetos Especiais (Projeto de Preservação do Patrimônio, Projeto de 
Arquitetura Efêmera, Projetos para Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social) 

Primeiro colocado: 

E3 – o habitar das mulheres poderosas 

O trabalho é extremamente relevante ao adotar uma temática inexplicavelmente ainda 
pouco investigada nas faculdades de arquitetura e urbanismo do Brasil, qual seja: o 
desenvolvimento de propostas para qualificação de moradias e territórios populares e 
de metodologias de implantação da Lei Federal 11.888/2008, que garante o direito à 
assistência técnica gratuita em arquitetura, urbanismo e engenharia às famílias de baixa 
renda. O trabalho é feito com participação da comunidade e atendendo as necessidades 
de mulheres reais, em um território com enormes e complexos problemas reais. Os 
projetos desenvolvidos potencializam o uso de mão-de-obra local e comunitária ao 
adotar tecnologias e materiais bastante assimilados pelos moradores. As residências 
apresentam cuidados com ventilação e iluminação natural e conforto térmico. Faltam 
informações sobre as condições atuais de moradia das mulheres que participaram do 
trabalho. 

 

A comissão julgadora, encerrando o trabalho, parabeniza o CAU-DF pela iniciativa que possibilita 
a ampliação do debate e reflexões sobre o ensino de arquitetura e urbanismo por meio dos 
trabalhos finais de graduação, valorizando os resultados alcançados pelos novos profissionais 
arquitetos e urbanistas e seus professores em etapa tão desafiadora e produtiva da formação e 
faz votos para que a premiação continue na próxima gestão do CAU-DF, sendo aprimorada, 
fortalecendo práticas emergentes ou pouco valorizadas na formação da arquitetura e 
urbanismo. 

  

 
Brasília, 09 de novembro de 2020. 
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