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ATA DOS TRABALHOS DA COMISSÃO JULGADORA  

CATEGORIA: ESTUDANTES DE ARQUITETURA E URBANISMO 

PREMIAÇÃO IABsp 2019 

 

Os membros da Comissão Julgadora da Premiação IABsp 2019 reuniram-

se entre os dias 19 e 26 de novembro para apreciar os trabalhos 

recebidos pelo IABsp até o prazo de 17 de novembro último, e proceder à 

avaliação de acordo com os critérios estabelecidos no edital desta 

premiação. 

 

Foram encaminhados à Premiação IABsp 2019 na categoria Estudantes de 

Arquitetura e Urbanismo 28 (vinte e oito) trabalhos oriundos de 05 (cinto) 

estados, dos quais foram selecionados 4 (quatro), a saber: 

 

PAVILHÃO COM ESTUFA PARA PARQUE BOTÂNICO 

Instituição de Ensino: Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Autores: Felipe Fachini Maia, João Pedro Sommacal de Mello, Kelly da Rocha 

Comparsi, Camilla Duarte Gubeissi. 

Professor Orientador: Renato Carrieri. 

 

Projetado para a cidade de Cananéia, litoral sul do Estado de São Paulo, com 

propósito de preservar a diversidade da rica fauna da região, o projeto articula 

paisagem, diversidade ecossistêmica e requalificação urbana. O complexo 

proposto adapta-se plenamente a acentuada topografia da região, sem 

descaracteriza-la; trata-se de uma estrutura em aço com poucos apoios e 

grandes vãos, cuja leveza valoriza a bela paisagem local. A arquitetura 

proposta respeita o meio ambiente a partir de um equipamento sociocultural de 

difusão de boas práticas para a sustentabilidade da região. 

 

ESTUDO DE UMA QUADRA ABERTA 

Instituição de Ensino: Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Autora: Raquel Khoury Gregorio. 

Professor Orientador: Daniel Corsi. 

 

O projeto simula uma quadra urbana a partir do estabelecimento entre 

volumetrias, espaços abertos percursos a pé. Propõe um conjunto de edifícios-

cubos no bloco da quadra, em três níveis de altura, que se interconectam, cuja 

volumetria proporciona amplas áreas para o uso coletivo dos usuários no térreo 

e nas coberturas. Ao propor uma quadra urbana valoriza a permeabilidade 

urbana e o caminhar a pé com vistas a produzir uma cidade mais humana. 
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ESCOLA RURAL NO HAITI 

Instituição de Ensino: FAUUSP. 

Autores: Luiz Felipe Sakata, Pedro Brito Santana e Pedro Paulo Torggler. 

 

O projeto propõe uma escola rural de ensino fundamental em área de grande 

precariedade social e de recursos na região rural de Cabaret, vilarejo próximo a 

capital do Haiti. Trabalha com a ideia do estático - espaço de educação - e do 

transitório - espaço de abrigo, em situações emergenciais. O edifício propõe um 

percurso lúdico para as crianças estimulando-as a se apropriarem dos espaços 

da escola, de seu sistema construtivo e da própria arquitetura. Apresentando 

ótimas solução para a ventilação e iluminação dos espaços ainda contando 

com a proposta de uma horta de maneira a estimular o consumo e aprendizado 

através da agricultura. 

 

CINE ESCOLA PARAÍBA 

Instituição de Ensino: UFPB - Universidade Federal da Paraíba. 

Autor: Manoel Belisario Bezerra Viana. 

Professora Orientadora: Maria Berthilde Moura Filha. 

 

O projeto propõe um cine escola para o centro histórico de João Pessoa, 

Paraíba, visando contribuir para sua requalificação urbana, por meio de uma 

“nova alternativa” ao circuito cultural da cidade. Tem como propósito dotar a 

região de equipamento de uso noturno voltado para o lazer, e ao mesmo 

tempo, de educação cultural de uso diurno. Trata-se de um edifício com uso de 

materiais mistos - concreto, pedra e aço - que se propõe a estabelecer o 

diálogo entre o passado e o presente, e ao mesmo tempo estabelecer 

referências para o futuro do centro histórico da cidade. 

 

 

São Paulo, 26 de novembro de 2019 
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