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Menções Honrosas: 

04 trabalhos, anunciados pela ordem alfabética do nome do autor; 

Menção Honrosa - Trabalho Destaque: 

01 trabalho, destacado pela ousadia e “fôlego” da proposta;  

Trabalhos Premiados: 

03 trabalhos, classificados em 3º, 2º e 1º lugares. 



Menções Honrosas 



Autonomia Hídrica 
 

Lucas Yosuke Leonel Fukuda  
Orientadora: Margarete Maria de Araújo Silva  
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 

MENÇÃO HONROSA 

 
                                                                                                                       

“Pouco vale um edifício supostamente sustentável em uma cidade insustentável. 
Insustentável na sua forma política de lidar com a água e na  

incapacidade de sermos para com ela, cidadãos.” 











MENÇÃO HONROSA 

 
                                                                                                                       

Cinema em Conselheiro Lafaiete 
 

Matheus Leonel Ferreira de Souza  
Orientador: Antônio Carlos Dutra Grillo  
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC-Minas 

 
 “Trazer para a cidade um novo ícone que represente o seu crescimento e a sua importância 

como cidade-polo. Assim, a plástica do edifício foi baseada na rocha do minério, material 
pelo qual a região é conhecida.”  











“Retomar o córrego como principal elemento da paisagem e estabelecer uma área de 
preservação ao seu redor, evitando a ocupação de áreas ambientalmente frágeis e 

vítimas de um grande estigma social”. 

Requalificação da bacia do Córrego dos Pinheiros na cidade de Varginha/MG 
 

Micherrine Gurian  
Orientador: Eduardo Moutinho Ramalho Bittencourt 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC-Minas 

MENÇÃO HONROSA 

 
                                                                                                                       













“A proposta de uma arquitetura itinerante surge como veículo de difusão das artes, 
permitindo que os moradores de pequenas e médias cidades do interior do estado de 

Minas Gerais tenham contato com a cultura de forma mais ampla e integral”. 

MENÇÃO HONROSA 

 
                                                                                                                       

Entre serras e montanhas: Centro cultural itinerante 
 

Túlio Marinho Regételes    
Orientador: Giovani Teixeira  
Centro Universitário de Lavras – UNILAVRAS 









Menção Honrosa 

Trabalho Destaque 



 
 “A Cidade dos Platôs é uma utopia pensada para o futuro no Brasil, com intenção de se 

construir um modelo de espaços que permita as multiplicidades subjetivas. O enfoque 
conceitual do projeto baseia-se na correlação de três ícones: a cidade, o sujeito e o devir.”  

TRABALHO DESTAQUE 

 
                                                                                                                       

A cidade de mil platôs, uma utopia para o futuro 
 

Beatriz Sayuri Campaner Sakazaki 
Orientador: Adailson Pinheiro Mesquita 
Centro Universitário do Triângulo - UNITRI 



TRABALHO DESTAQUE 

 
                                                                                                                       A cidade de mil platôs, uma utopia para o futuro 

 

Comentário da Comissão Julgadora 

Trabalho de fôlego, bastante ousado, que 
articula um novo modelo de núcleo urbano 
entre outros já existentes a partir de um 
referencial teórico atual e de base 
filosófica. Trata-se de uma proposta 
utópica, cabível para um TCC, que integra 
conceitos teóricos e abstratos, com uma 
possível aplicabilidade.  
 











Trabalhos Premiados 

3º LUGAR 



 
 “O projeto procura uma assinatura local, com conexão com a comunidade, com espaços 

de aprendizado formal e informal, espaços flexíveis e transparência, juntamente com 
elementos de sustentabilidade, conforto ambiental e acessibilidade universal.” 

3º LUGAR 

 
                                                                                                                       

Escola Integrada do Aglomerado da Serra 
 

Kaio Jordany Vieira Meireles 
Orientadora: Jacqueline Alves Vilela 
Centro Universitário UNA 



3º LUGAR 

 
                                                                                                                       

Comentário da Comissão Julgadora 

Trabalho premiado pela pertinência e 
relevância do tema. Equaciona 
consistentemente um programa 
completo e complexo, que responde aos 
desafios de dialogar com um terreno de 
forte declividade e com o contexto social 
no qual se insere. 
 

Escola Integrada do Aglomerado da Serra 











Trabalhos Premiados 

2º LUGAR 



 
 
 “O projeto para o centro de treinamento e escola de canoagem em Lagoa Santa- MG parte 

do princípio de que é preciso entender para atender, entender as necessidades para 
atendê-las através do projeto de arquitetura e urbanismo.”  

2º LUGAR 

 
                                                                                                                       

Centro de treinamento e Escola de Canoagem em Lagoa 
Santa – MG 
 

Keren Hapuch Tavares Salomão 
Orientador: Alexandre Brasil Garcia, 
Centro Universitário de Belo Horizonte – UNI-BH 



2º LUGAR 

 
                                                                                                                       

Comentário da Comissão Julgadora 

Trabalho premiado pelo resultado 
construtivo e plástico alcançado, 
tratando dos aspectos do projeto 
desde a adequação do partido 
arquitetônico, passando pela 
conexão com o entorno, pelo 
equacionamento construtivo, até o 
desenvolvimento do mobiliário 
urbano. Destaca-se ainda a qualidade 
da apresentação da proposta. 
 

Centro de treinamento e Escola de Canoagem em Lagoa Santa/MG 











Trabalhos Premiados 

1º LUGAR 



 
 

 “Estudar a cultura indígena e a tradição construtiva Pataxó dentro de seu atual 
contexto de ressignificação cultural, bem como propor um complexo que responda a 

uma demanda apontada pela comunidade, dentro de suas terras. Ações em conjunto, 
entre arquiteto e comunidade, podem contribuir para a compreensão da sua 

identidade e para o fortalecimento da memória coletiva.”  

1º LUGAR 

 
                                                                                                                       

Ressiginificação do Habitar Pataxó 
 

Raíssa Goulart Zanardo    
Orientador: Regina Esteves Lustoza  
Universidade Federal de Viçosa – UFV 



2º LUGAR 

 
                                                                                                                       

Comentário da Comissão Julgadora 

Trabalho premiado em função da 
relevância e emergência do tema. 
Trata-se de uma abordagem com a 
participação da comunidade indígena 
e o envolvimento do proponente, 
demonstrado através de pesquisa 
bibliográfica e in loco.  Como 
resultado, apresentou um trabalho 
respeitoso e criativo, que soube 
responder aos aspectos culturais com 
consistência técnica e com  
uso de materiais locais, 
sendo plenamente  
factível. 
 

Ressiginificação do Habitar Pataxó 
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