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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022 - PRÊMIO TFG CAU/PR 2022 

 

ATA DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE MÉRITO 

 

Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, a partir das dezesseis horas, 1 

reuniu-se, de forma virtual, a Comissão de Avaliação de Mérito do Edital de Chamamento Público 2 

número 009/2022 – Prêmio TFG CAU/PR 2022, designada por meio da DELIBERAÇÃO N° 004/2023 3 

CEF-CAU/PR, de 13 de março de 2023. A reunião teve o objetivo de avaliar os trabalhos, enviados 4 

previamente aos avaliadores pela Comissão de Habilitação, e definir os premiados de cada categoria. 5 

A Comissão de Avaliação de Mérito recebeu 50 TFG / TCC, divididos nas seguintes categorias: (i) 6 

Projeto de Arquitetura de Edificações e Interiores: 25 trabalhos; (ii) Projeto de Arquitetura da Paisagem: 7 

7 trabalhos; (iii) Projeto de Patrimônio Cultural, Arquitetônico e Urbanístico: 8 trabalhos; (iv) Projeto de 8 

Arquitetura Efêmera: 3 trabalhos; (v) Planejamento Urbano e Regional: 3 trabalhos; (vi) Habitação de 9 

Interesse Social: 4 trabalhos. Estiveram presentes na reunião os arquitetos e urbanistas WALTER 10 

GUSTAVO LINZMEYER, conselheiro do CAU/PR e coordenador dessa Comissão; ANTONIO 11 

RICARDO SARDO, conselheiro do CAU/PR; ROSANA SILVEIRA, conselheira do CAU/SC. Os demais 12 

membros da Comissão de Avaliação de Mérito, arquitetos e urbanistas GESSE FERREIRA LIMA, 13 

Gerente Técnico de Fiscalização do CAU/PR; e TEREZA CRISTINA DOS REIS, conselheira do 14 

CAU/RJ, não puderam participar da reunião e enviaram suas considerações, em tempo para análise 15 

da Comissão. Ao iniciar a reunião, a Comissão discutiu aspectos gerais referentes aos trabalhos 16 

inscritos. Todos os projetos apresentam qualidade nos conceitos e nas referências, com programas 17 

coletivos e preocupação social, que mudariam a realidade dos lugares onde se localizariam, de forma 18 

positiva. No geral tratam-se de projetos complexos com programas densos, com pesquisas bem 19 

realizadas, bem representados e bem detalhados. Ressalta-se que diversos trabalhos se encaixariam 20 

em mais de uma categoria. Feitas essas considerações, iniciou-se a discussão a respeito da premiação 21 

em cada categoria. PROJETO DE ARQUITETURA DE EDIFICAÇÕES E INTERIORES: A001, o 22 

projeto premiado destaca-se pela maestria do trabalho social, no campo da educação e segurança 23 

alimentar e social, indicando pesquisas e ações junto à comunidade, demonstrando a importância e 24 

sensibilidade, não só com o trabalho arquitetônico, que utiliza-se de uma linguagem singela, mas 25 

potente, onde o cuidado com o entorno, técnicas construtivas, emprego de materiais e soluções, além 26 

da qualidade arquitetônica à tipologia de ensino, se harmonizam com a necessidade da sociedade e 27 

local onde se propõe instalar de forma participativa; e menções honrosas para os trabalhos A003, A006, 28 

A009, A015, A019, A020, A023, A025, A026, A027, A028, A030, A032, A043, A044, A048 e A049. 29 

PROJETO DE ARQUITETURA DA PAISAGEM: B035, o trabalho premiado apresenta uma grande 30 

consistência teórica e conceitual, que até mesmo colegas há algum tempo formados não conseguem 31 

atingir, carregado de referências e metodologias urbanísticas e paisagísticas, com levantamentos e 32 

análises que resultam em intervenções propostas de grande qualidade final ao sítio e entornos, objetos 33 

da intervenção, perpassando das escalas de mobiliário urbano, paisagismo, fluxos, usos e de 34 

equipamentos urbanos; e menções honrosas para os trabalhos B008, B021, B022, B041 e B047. 35 

PROJETO DE PATRIMÔNIO CULTURAL, ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO: C005, premiado não 36 
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só pela qualidade e primor arquitetônicos e técnicos, que resultaram numa solução impactante, pesou 37 

também o cuidado semiótico e sentimentos, que o tema sensível e tão importante de fatos históricos 38 

no Brasil, a ditadura militar, trouxeram ao projeto, criaram uma arquitetura e inserções marcantes no 39 

território e para os usuários; e menções honrosas para os trabalhos C002, C013, C033, C034, C046 e 40 

C050. PROJETO DE ARQUITETURA EFÊMERA: D038, o laureado conseguiu apresentar uma 41 

solução completa à temática escolhida, o abrigar emergencial, seja dos detalhes e soluções técnicas e 42 

construtivas estruturais e complementares das unidades, até a possível solução em maior escala, 43 

abordando de um estudo diagnóstico e conceitual muito forte, que resultou num belo trabalho; e menção 44 

honrosa para o trabalho D040. PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL: E031, a intervenção do 45 

estudo agraciado conseguiu, de forma resumida, mas muito bem detalhada, propor grandes e 46 

importantes soluções à área do aeroporto de Londrina, passando por diversas escalas e temas – 47 

sistema viário, desenho urbano, parcelamento e uso e ocupação do solo, criando um novo parque 48 

urbano cheio de significados e identidade à região e entorno; e menções honrosas para os trabalhos 49 

E029 e E037. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL: F016, a proposta vencedora apresentou, com 50 

muita habilidade e talento, soluções ao tema, respeitando premissas e conceitos do Plano Diretor de 51 

Curitiba e Plano Massa, aliados a soluções e conceitos e miscigenação de renda e tipologias de usos 52 

diversos, seja em conjunto, paisagismo ou na plasticidade e qualidade arquitetônica final, que no todo, 53 

se apresentam como uma solução uníssona e robusta, cuja diversidade de espaços e experiências de 54 

usos tornam o projeto, não só magistral, mas também um belo exemplo de solução social e de mercado, 55 

onde a qualidade de vida dos usuários e espaços agregam a alma e o espírito; e menções honrosas 56 

para os trabalhos F007, F014 e F039. A Comissão recomenda ainda a publicação de todos os inscritos 57 

no Prêmio. Por fim o coordenador da Comissão de Avaliação de Mérito deu por encerrada a reunião às 58 

dezoito horas e vinte minutos, da qual lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, WALTER 59 

GUSTAVO LINZMEYER, em concordância com os demais membros da Comissão de Avaliação de 60 

Mérito. 61 
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