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Apresentação

O esforço para se atingir níveis de excelência na prática da Arquitetura e

Urbanismo no Brasil, e fazer com que essa prática seja um elemento realmente

transformador da realidade brasileira de forma qualificada, exige uma participação

conjunta e solidária de todos aqueles que estão envolvidos nesse processo. Isto

significa dizer que a cooperação deve começar desde a formação profissional,

integrando os futuros arquitetos aos profissionais em efetivo exercício. Soma-se ao

esforço solidário, o dever instituído ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo pela

Lei 12.378/2010 de zelar por essa formação e estabelecer interlocução constante

com as Instituições de Ensino Superior que oferecem cursos de graduação em

Arquitetura e Urbanismo.
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Em face dessas motivações, o CAU-MG entende que a criação de uma

Premiação aos formados nos cursos de graduação e às IES poderia se tornar

não apenas um importante veículo nessa necessária aproximação

interinstitucional, a qual será o início de uma prática permanente e que se

espera aperfeiçoar ano a ano, mas também como instrumento de diálogo e de

reconhecimento dos esforços realizados na formação dos futuros profissionais

Arquitetos e Urbanistas.
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Comissão Julgadora
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1- Carlos Alberto Maciel – Arquitetos Associados; 

2- Carlos Teixeira – Vazio S/A (Participação à distância); 

3- Marcelo Sena – Marcelo Sena Arquitetura;

4- Mauro Santoro Campello – Membro da CEF/MG;

5- Sylvio de Podestá – Sylvio de Podestá Arquitetura.



É comum aos trabalhos a sensibilidade em relação às pré-existências, sejam

geográficas, históricas, ambientais, urbanas ou humanas, melhorando os lugares

em que se inserem através da mobilização de um saber que ilumina a relevância

social do trabalho do Arquiteto e Urbanista.

A Comissão Julgadora destaca a importância de se privilegiar abordagens que

tomam a cidade como ponto de partida e objeto, distanciando-se do desenho do

objeto isolado e enfatizando processos que ampliem a participação e as

possibilidades de qualificação e acesso democrático às infraestruturas que

suportam e qualificam a vida.

Os Trabalhos Premiados e Menções Honrosas:



Menções Honrosas:

• 04 (quatro) trabalhos selecionados, apresentados pela ordem de inscrição.

• 01 (um) trabalho premiado com o terceiro lugar;

• 02 (dois) trabalhos premiados com o primeiro lugar ex-aequo.

Os Trabalhos Premiados e Menções Honrosas:

Premiados:



Menções Honrosas
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04 (quatro) trabalhos selecionados, apresentados pela ordem de inscrição



Menção Honrosa

20 - Requalificação do parque Professor Amilcar Vianna Martins;

Raquel Durso Viana Cunha

Orientador: Bruno Santa Cecília
Instituição de Ensino: Universidade FUMEC 

Menção honrosa pela qualidade da inserção de um novo
equipamento que ativa o parque com respeito ao patrimônio
ambiental e arquitetônico.











Menção Honrosa

71 - Reabilitação de Prédios Históricos Abandonados;

Carolina Spínula Dino

Orientador: Diogo Ribeiro Carvalho
Instituição de Ensino: PUC-Minas

Menção honrosa pela singeleza e consistência da intervenção no
patrimônio, de modo didático e conveniente.









Menção Honrosa

79 - Resistências contra-hegemônicas em áreas degradadas por mineração: 
Uma experiência em Miguel Burnier

Thiago Alfenas Fialho

Orientador: Margarete Maria de Araújo Silva
Instituição de Ensino: UFMG

Menção honrosa pela visão crítica e propositiva em uma
intervenção à escala territorial, com o objetivo consistente que
resulta numa cartilha que apoia ações junto à comunidade.









Menção Honrosa

85 - Parque Esportes Osmar Fortes Barcellos: Centro de Treinamento 
Esportivo e Formação de Atletas Olímpicos e Paralímpicos.

Eduardo Gomes de Magalhães

Orientador: Otávio Curtiss Silviano Brandão
Instituição de Ensino: UFMG

Menção honrosa pela habilidade profissional no desenvolvimento
de equipamentos de grande escala.









Trabalhos Premiados
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01 (um) trabalho premiado com o terceiro lugar;

02 (dois) trabalhos premiados com o primeiro lugar ex-aequo, apresentados por ordem de inscrição.



3º lugar

55 - Oásis Urbano

Guilherme de Assis França

Orientador: Sérgio Ricardo Palhares
Instituição de Ensino: Universidade FUMEC 

O trabalho se destaca pela compreensão das contradições e
complexidades do sítio, que orientam a criação de conexões
urbanas nos interstícios de quadras com estruturas de uso público e
indeterminado, adquirindo um forte caráter urbano ao conformar
uma nova camada que rearticula o território e constitui um novo
lugar na cidade.











1º lugar ex-aequo

21 - Centro Ambiental da Pedreira (Recuperação da Pedreira do Riacho 
Como Espaço de Educação Ambiental Informal);

Bernardo de Andrade Horta

Orientador: Bruno Santa Cecília
Instituição de Ensino: Universidade FUMEC 

A proposta apresenta uma abordagem com profundo
reconhecimento e respeito da pré-existência ambiental, sem evitar
o embate, introduzindo na paisagem um novo elemento que
desconstrói a tradicional oposição entre figura e fundo na relação
entre objeto e paisagem. A criação de um plano de cobertura
habitável potencializa o usufruto da paisagem, enquanto sua
sombra define espaços de alta qualidade, ambientados pela
exploração radical da presença da água. Destaca-se ainda a
sensibilidade no trato do desenho e da representação gráfica.









1º lugar ex-aequo

82 - Interface da Diversidade - Plano de Expansão do Morro do Papagaio

Luíza Bastos Lages

Orientadora: Juliana Torres de Miranda
Instituição de Ensino: UFMG

A proposta se destaca pela abordagem crítica e sensível que se contrapõe
aos padrões hegemônicos das políticas públicas de habitação e urbanização
de vilas e favelas. É notável a inversão de conceitos que parte do
reconhecimento das características geográficas, topográficas, ambientais,
tipológicas e dos modos de vida pré-existentes para definir o sistema de
estruturas e infraestruturas de circulação coletiva e espaços públicos de
qualidade, conciliando ação pública com a possibilidade de transformação e
crescimento das unidades pela ação e decisão do usuário.

A conciliação entre moradia e trabalho introduz uma dinâmica urbana 
e recupera uma vitalidade coerente com as dinâmicas sócio 
espaciais da vila pré-existente. Essa mesma sensibilidade 
se desdobra na consistente representação gráfica.











COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO

Mauro Santoro Campello – Coordenador

José Lopes Esteves – Membro Suplente

Letícia Soares de Miranda – Coordenadora Adjunta

Monica Maria Cadaval Bedê – Membro Suplente

Anna Luiza Souza Nery Reis – Membro Titular

Elizabeth Sales de Carvalho – Membro Suplente

CONTATO
Assessoria Técnica 

(31) 2519-0950 • ensino@caumg.gov.br

Obrigado.


