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1.  INTRODUÇÃO 

O DACAU UFFS (Diretório Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo – Universidade Federal da 

Fronteira Sul) em conjunto com a comissão de CONCURSO, elaboraram este edital com a 

proposta de concurso de ideias, onde seu desenvolvimento ocorrerá em paralelo ao SAAU – 

Semana Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo. O concurso possui a finalidade de incentivar 

a discussão da produção da arquitetura enfatizando a eficiência energética nas edificações 

de pequeno porte, tais como residências, e o urbanismo sustentável. A proposta é a 

interdisciplinaridade entre os cursos e instituições da região do Alto Uruguai gaúcho. 

1.1 Erechim 

A região onde se localiza a cidade de Erechim, pertence à Mesorregião da Grande Fronteira 

do MERCOSUL (Mercado Comum do Sul). Possui uma área de 430.668km2, população de 

96.087 habitantes e densidade demográfica de 223,11 hab/km², segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010). O município possui em seu processo de 

formação influência de diversos povos colonizadores e autóctones. Seu nome tem origem 

Kaingang topônimo de “Campo Pequeno” e foi fundada pelo presidente do Estado Carlos 

Barbosa Gonçalves, em 1908 (Neto, 1979:52).  

Erechim, assim como outras cidades colonizadas na microrregião Alto Uruguai, sofreu 

influência e expansão do comércio, principalmente após a implantação da linha férrea São 

Paulo - Rio Grande, em 1910, o que favoreceu a importação e exportação de produtos 

agrícolas, dando condições para a colonização (Skowronski, 2008). Portanto a aglomeração 

urbana, caracterizou-se pela organização gradual urbana em torno das estações ferroviárias, 

ponto de encontro, negócios e de passagem.  

Apesar da influência evidente da ferrovia, a cidade de Erechim recebe um traçado urbano 

planejado, proposto em 1914 pelo Eng. Carlos Torres Gonçalves. O traçado criado a partir de 

princípios positivistas possui uma malha xadrez regular, com ruas em diagonais, saindo a 

partir de um ponto central, onde se encontra a administração da cidade, a igreja e a antiga 

comissão de terras (Espaço administrativo na época da colonização, responsável pelo 

acolhimento, e orientação do imigrante, atualmente chamado - castelinho).   
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O traçado original e o núcleo de fundação, a partir da praça central, ainda hoje 

instituem referenciais como centro histórico e comercial. Já nas áreas periféricas, 

que crescem de maneira acelerada, verifica-se uma realidade bastante modificada 

em termos de: padrão de ocupação e tipos construtivos; larguras de vias; altura de 

edificações; conectividade e largura de lotes. (ZANIN, 2016) 

Dentro da história econômica, observa-se que apesar de estar distante dos grandes centros 

urbanos, Erechim vincula-se aos processos econômicos nacionais e internacionais (ferrovia e 

hidrovia como meios de transporte de matérias primas no passado, e hoje rodovia para 

transporte também de bens industrializados). ZANIN, (2016) 

A modernização da cidade é constante desde 1930, quando se desestimulou a construção 

em madeira tradicionais dos povos imigrantes na década de 1930, e incentivou-se a 

construção em alvenaria, eclética e art decó, segundo os preceitos estéticos internacionais. 

Até hoje, na busca desenfreada pela modernidade, construções simbólicas são 

descaracterizadas ou demolidas para dar lugar a uma falsa imagem moderna, 

descontextualizada, de qualidade técnica muitas vezes duvidosa, apagando a memória e a 

identidade da cidade. ZANIN, (2016) 

1.2 OBJETIVO DO CONCURSO 

Uma das diretrizes do planejamento existente na cidade principalmente na área central são 

as quadras maiores com parcelamentos retangulares. Essa proposta em 1914 atendia a 

população colonizadora, de famílias maiores e que possuía hábitos rurais em uma 

aglomeração urbana, portanto esses lotes possuíam dimensões que favoreciam práticas 

agrícolas no sua propriedade na área central. Apesar da expansão urbana e das 

sobreposições construtivas em um único terreno central, observa-se em uma análise de 

imagem de satélite, a quantidade de vazios urbanos entre os espaços construídos nos miolos 

das quadras, os quais possuem baixa ocupação e utilização.  

Em paralelo a isso ocorre um processo de expansão do perímetro urbano, onde foram 

utilizadas, entre outras justificativas, o déficit de moradia tanto para moradores de baixa renda 

como para estudantes atraídos pelas diversas universidades instaladas na cidade. A partir 

desta expansão acabaram os parcelamentos voltados para a população de vulnerabilidade 

social localizados em áreas onde o acesso à infraestrutura e à mobilidade urbana são 

precários. 
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Por estes motivos o presente concurso visa provocar reflexões sobre as ocupações urbanas 

de acordo com as necessidades de moradia compatível com os parâmetros do urbanismo 

sustentável. De acordo com Farr (2013), a densidade e o acesso humano à natureza – biofilia, 

são valores centrais do Urbanismo Sustentável, movimento que não altera a noção do 

urbanismo tradicional norte-americano, produzido também na américa latina. O urbano 

sustentável visa bairros compactos e de uso misto; distritos compactos e de uso único e 

corredores de intercomunicação, todos considerando o acesso à pé, além do eficiente 

transporte público.  

A cidade de Erechim enfrenta uma dinâmica diferenciada com a implantação das 

universidades, ao todo são 5 instituições de ensino superior, sendo 3 públicas e 2 particulares 

que oferecem cursos presenciais. Estudantes de diversos lugares do país vêm morar em 

Erechim e encontram uma cidade despreparada para recebê-los, não há política pública da 

administração municipal e as instituições de ensino superior não possuem moradia estudantil. 

Estas por sua vez, possuem um programa de bolsa permanência que os atende a partir da 

matrícula. Apesar do programa de bolsa, a cidade possui valores de aluguéis altos para seu 

porte, sendo apenas a bolsa permanência inviável para a moradia do estudante. Desta 

maneira os acadêmicos são, muitas vezes, fadados a morar em espaços insalubres, de baixa 

qualidade e conforto, para conseguir acessar a universidade. 

Assim, propomos neste edital ocupar a área central da cidade de Erechim, na qual existem 

espaços de fácil acesso ao transporte, usos e a infraestrutura pública.  

O concurso também abrange a sustentabilidade no módulo da moradia, sendo que a 

edificação deve ser de baixo custo para a manutenção pública, portanto é necessário pensar 

em um espaço autossuficiente, com recolhimento da água da chuva, energias renováveis, 

tratamento de efluentes e esgoto, entre outras iniciativas.  

Por fim, acreditamos que o concurso, para além de oferecer soluções, tem por objetivo difundir 

questionamentos e dúvidas, para problemas sociais existentes dentro da produção da cidade 

contemporânea. Boa sorte! 

2. TERRENO 

Para este concurso, foram selecionadas quatro quadras na cidade de Erechim, RS, as quais 

possuem características compatíveis com a proposta de projeto, conforme análise feita pela 
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organização, a qual elaborou plantas que representam a proporção de espaços cheios e 

vazios destas quadras, disponíveis neste edital (Anexo I). 

Abaixo, segue a lista de quadras disponíveis: 

 Quadra 1: delimitada pela Avenida Mauricio Cardoso, Rua Nelson Ehlers, Avenida 

Tiradentes e Avenida Amintas Maciel. 

 Quadra 2: delimitada pela Rua Aratiba, Rua Alemanha, Rua Itália e Avenida Mauricio 

Cardoso. 

 Quadra 3: delimitada pela Avenida Mauricio Cardoso, Rua Torres Gonçalves, Rua 

Nelson Ehlers e Rua Valentim Zambonatto. 

 Quadra 4: delimitada pela Avenida Sete de Setembro, Rua Santa Catarina, Rua 

Paraná e Rua Pedro Álvares Cabral. 

Assim, os participantes devem selecionar, dentre essas opções, um terreno para 

desenvolvimento de seu projeto, respeitando os limites das áreas selecionadas pela 

organização. 

3. PROGRAMA DE NECESSIDADES  

Os grupos inscritos deverão desenvolver um projeto de moradia estudantil autossuficiente, 

o qual tem por objetivo a elaboração de um projeto adequado ao estudante no período de sua 

graduação, atendendo as necessidades básicas de alimentação, lazer, descanso e higiene.  

Desta forma, fica a critério de cada proposta a definição do número de usuários para qual o 

projeto se destina, podendo ser a uma residência para uma ou mais pessoas. Bem como, é 

de escolha de cada equipe, a dimensão das áreas necessárias para o projeto, não havendo 

restrição de mínimo ou máximo, desde que estas atendam às exigências descritas 

anteriormente. 

Além disso, o projeto deve atentar-se as questões sustentáveis e bioclimáticas, levando em 

consideração os condicionantes projetuais e buscando alternativas que proporcionem 

economia e conforto aos usuários. 

Não é necessário seguir as legislações locais (plano diretor, código de obras, etc), pois a 

intenção do concurso é potencializar o processo de criação dos proponentes. 
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Ressaltamos que o programa de necessidades serve como referência, estando as equipes 

livres para modificá-lo de acordo com suas propostas.  

O desafio a ser superado pelas equipes é criar um espaço confortável em escala diminuta, 

trabalhando a ergonomia para o usuário.  

4. CALENDÁRIO 

Este concurso se realizará conforme o seguinte calendário: 

 27/03/2017 - Lançamento do edital do concurso e abertura das inscrições; 

 31/03/2017 - Prazo final para as inscrições; 

 01/04/2017 - Visita ao terreno do concurso; 

 03/04/2017 - Assessoramento coletivo; 

 04/04/2017 - Prazo final para entregas; 

 07/04/2017 - Publicação dos resultados. 

5. INSCRIÇÕES 

Poderão se inscrever grupos de, no máximo, 4 participantes, compostos por estudantes 

inscritos no SAAU UFFS 2017 – Semana Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal da Fronteira Sul, sendo a inscrição desta realizada pelo formulário 

postado na página de vinculação e comunicação do DACAU – Diretório Acadêmico de 

Arquitetura e Urbanismo. 

Podem compor a equipe, estudantes de quaisquer cursos e de quaisquer instituições de 

ensino, desde que ao menos um dos participantes seja estudante de arquitetura e urbanismo 

e de que todos os integrantes estejam inscritos na SAAU UFFS 2017.  

Um dos objetivos deste concurso é promover a interdisciplinaridade de conhecimentos e 

instituições, desta maneira a organização recomenda que os integrantes sejam se possível 

de instituições e áreas diversas em um mesmo grupo. 
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Para inscrição é necessário os seguintes dados: nome do projeto, nome e e-mail dos 

participantes, CPF, cidade, estado, curso, instituição de ensino e telefone de contato de cada 

um dos integrantes da equipe. O e-mail dos participantes cadastrados será a forma de 

vinculação para divulgação e comunicação com os participantes, sendo enviados por este 

meio os anexos.  

O nome do projeto deve ser o único dado de identificação nas pranchas que serão entregues. 

É necessário que este tenha imparcialidade, não podendo ser identificado, em hipótese 

alguma, os nomes dos participantes da equipe, sobrenomes, universidade e/ou quaisquer 

outras expressões que os identifique direta ou indiretamente. Além disso, ele deve ser único 

a cada equipe, não podendo duas ou mais equipes inscrever-se utilizando a mesma 

denominação. As equipes que descumprirem essa determinação serão automaticamente 

desclassificadas do concurso (ver item 8 deste edital – AVALIAÇÃO). 

A inscrição das equipes somente será efetivada após o preenchimento do formulário 

anteriormente citado e pagamento da taxa da inscrição da semana acadêmica. 

5.1 Restrições de inscrição 

Não serão aceitas neste concurso inscrições de: 

 Pessoas que já tenham terminado sua graduação até a data de entrega das propostas, 

mesmo que ainda não tenham recebido seu diploma ou registro no CAU.  

 Estudantes de pós-graduação de qualquer área; 

 Estudantes que não possam comprovar sua matrícula. 

5.2 Taxa de inscrição 

Para participar deste concurso, os participantes deverão estar inscritos na semana acadêmica 

de forma obrigatória. A taxa da inscrição do SAAU – UFFS será de R$ 20,00 para estudantes 

internos da UFFS, e aos externos que participarão deste concurso. 
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Os participantes também devem preencher o formulário de inscrição do concurso, no link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCJNGlq3nJZQf13hPFzXala1fVk0L7Z7vXRWW

UAL0yFqOpQQ/viewform?c=0&w=1. 

Ressaltamos que a inscrição só será efetivada após a conclusão das etapas acima descritas, 

sendo estas: a inscrição de todos os participantes na SAAU UFFS 2017, o pagamento da taxa 

de inscrição e o preenchimento do formulário de inscrição do concurso. 

5.3 Arquivos disponíveis 

Os arquivos a seguir poderão ser disponibilizados pelo e-mail dos participantes, após o ato 

da inscrição: 

 Edital do concurso; 

 Arquivo .dwg contendo os esquemas de cheios e vazios, também disponíveis neste 

edital, conforme Anexo I; 

 Arquivo .dwg das quadras selecionadas pela organização deste concurso para 

desenvolvimento do projeto; 

6. VISITA AO TERRENO E ASSESSORAMENTO  

As equipes inscritas poderão realizar uma visita guiada ao terreno, e participar do 

assessoramento com os professores das instituições UFFS e URI. O espaço cedido durante 

a semana acadêmica será realizado no dia 03 às 13h30 até 17h30. Professores que 

participaram do assessoramento e da visita: 

Ângela Favaretto 

Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Regional de Blumenau, FURB, 

Blumenau. Mestra (2012) pelo Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal de Santa Catarina onde cursa doutorado. Foi professora na 

UNOCHAPECO e, atualmente, é professora na UFFS - Universidade Federal da Fronteira 

Sul, Campus Erechim - RS, no Curso de Arquitetura e Urbanismo. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCJNGlq3nJZQf13hPFzXala1fVk0L7Z7vXRWWUAL0yFqOpQQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCJNGlq3nJZQf13hPFzXala1fVk0L7Z7vXRWWUAL0yFqOpQQ/viewform?c=0&w=1
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Desde 2012, participa do Grupo de Pesquisa em Arquitetura, Paisagem e Espaços Urbanos 

(CNPq) e de 2014 do Grupo de Pesquisa Cidade: Cultura, Urbanização e Desenvolvimento - 

CNPq. 

Darllan Fabiani da Silva Santos 

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto Metodista Bennett (2005). Pós-

graduação em Engenharia de Produção pela UNOESC (2013). Tem experiência na área de 

Arquitetura, com ênfase em Arquitetura Promocional, atuando na elaboração de projetos de 

infraestrutura para eventos, com o emprego de softwares destinados à computação gráfica. 

Atualmente cursando MBA em Gestão de Projetos na IMED - Passo Fundo e ministrando as 

disciplinas de Perspectiva e Sombras, Conforto Ambiental I, Computação Gráfica II e 

Geometria Descritiva I, na URI - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 

Missões- Campus II - Erechim. 

Edison Kiyoshi Tsutsumi 

Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (1993) e 

mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo (2006) e doutorando 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PROARQ/FAU/UFRJ). Atualmente é professor da 

Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Erechim. Tem experiência na área de 

Arquitetura e Urbanismo, atuando principalmente nos seguintes temas: habitação de interesse 

social, COHAB e apropriação espacial. 

Melissa Laus Mattos 

Mestre em Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade (2009) e graduada em Arquitetura e 

Urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina (2005). Atualmente leciona como 

professora no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Fronteira Sul. 

Tem experiência nas áreas de Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo, Projeto de 

Arquitetura e Urbanismo, Desenho Universal, Sistemas de Informação Gráfica e Design 

Gráfico. 

6. ENTREGA DAS PROPOSTAS 
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A equipe inscrita deve entregar, por meio digital, 5 (cinco) pranchas A3 (29,7 × 42,0 cm), em 

orientação paisagem (com maior dimensão na horizontal), por meio do e-mail 

dacauuffs@outlook.com até as 23h59min do dia 06 de abril de 2017, conforme cronograma 

disponível no item 4 deste edital. Não serão aceitas propostas entregues por quaisquer outros 

meios se não o acima descrito ou que não sejam enviadas dentro do prazo aqui estabelecido. 

As pranchas a ser entregues devem estar obrigatoriamente no formato JPG ou PDF, com 

tamanho e resolução suficiente para leitura de textos e quaisquer outros conteúdos contidos 

na prancha. Além disso, devem ser anexadas no e-mail todas as pranchas em uma única 

pasta zipada (extensão .zip) e na ordem correta de apresentação destas. 

Estas pranchas devem conter todos os desenhos que a equipe considere pertinentes para a 

avaliação do júri. A escala, assim como o estilo de graficação (digital ou manual), é livre - 

ficando a critério da equipe a melhor maneira de apresentar seu trabalho. Entretanto, no caso 

de pranchas a mão, é necessário digitalizá-las para entregar o projeto por meio do e-mail, 

conforme descrito acima neste item do edital. 

Todos os textos contidos nas pranchas devem estar na língua portuguesa. Recomenda-se 

que as equipes mantenham uma margem invisível de 1 cm para cada lado da prancha, 

possibilitando melhor leitura das propostas pelos jurados. 

O nome do projeto deve constar, obrigatoriamente, nas pranchas, em local de fácil 

visualização por parte dos jurados. Sugere-se que este esteja parte inferior direita, mas cada 

equipe é livre para dispor a informação conforme achar mais adequado. É necessário apenas 

que essa informação esteja localizada na mesma área em todos as pranchas. Este deve ser 

o único dado de identificação da equipe, não podendo conter nomes dos participantes ou 

quais quer outras informações que os identifique, a fim de preservar a imparcialidade do 

processo de avaliação das propostas, sob pena de desclassificação do concurso. 

Equipes que não seguirem qualquer critério estabelecido neste item serão desclassificadas 

do concurso (ver item 8 deste edital - AVALIAÇÃO). 

Ao enviar sua proposta de projeto, a equipe automaticamente autoriza a equipe de 

organização da Semana Acadêmica a publicação desta, juntamente com o nome da equipe e 

do nome de seus integrantes nos seguintes meios: redes sociais, revistas, sites e blogs 

parceiros, exposições físicas, bem como quaisquer outros meios, digitais e/ou impressos. 

7. ORGANIZAÇÃO E JÚRI 

mailto:dacauuffs@outlook.com
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A organização deste concurso é a Comissão de Concurso da SAAU UFFS 2017 – Semana 

acadêmica de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal da Fronteira Sul 2017 – 

juntamente com o DACAU – Diretório Acadêmico do Curso de Arquitetura e Urbanismo. A 

equipe é responsável por coordenar a elaboração deste Edital, bem como acompanhar e 

tomar as providências necessárias para a boa realização do concurso desde o início até a 

divulgação oficial do resultado. O júri, responsável pela avaliação das propostas, é composto 

pelos seguintes jurados: 

Vinícius Cesar Cadena Linczuk 

Professor de Magistério Superior na Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). 

Graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina (2004). 

Mestrado em Arquitetura e Urbanismo pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina - POSARQ/UFSC (2015). Doutorado 

em andamento no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro - PROARQ. Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho pela 

Universidade Comunitária da Região de Chapecó (2013). Tem experiência na área de Projeto 

de Arquitetura e Urbanismo com ênfase em Desempenho e Conforto Térmico da Edificação. 

Sara Roesler 

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pelotas (2008) 

e mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pelotas (2011). 

Atualmente é professora concursada da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e 

das Missões, exercendo a função de Coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo 

desta Instituição e sócio fundadora do escritório Studio caSa. Tem experiência na área de 

Arquitetura e Urbanismo, atuando principalmente nos seguintes temas: programa de 

arrendamento residencial, habitação de interesse social e percepção ambiental. 

Hadassa Komka 

Arquiteta e Urbanista, formada pela Universidade de Passo Fundo, trabalhou no projeto de 

pesquisa que analisava a evolução urbana de Passo Fundo. Já participou da equipe Art Decor, 

Originatta - Madeira de Demolição, e Zay Arquitetos Associados desenvolvendo projetos 

arquitetonicos e de design. Atualmente possui seu escritório Hadassa Komka arquitetura + 

Design e é representante do IAB - Erechim. 
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8. AVALIAÇÃO 

8.1 Processo de avaliação 

O processo de avaliação se inicia com a entrega dos projetos pelas equipes participantes, 

que, assim como a inscrição das equipes, ocorre de forma online, conforme as orientações 

anteriormente descritas (ver item 6 deste edital - ENTREGA DAS PROPOSTAS). 

Primeiramente, a organização fará a conferência inicial, que consiste em verificar se as 

equipes inscritas e as propostas enviadas seguem todos os requisitos estabelecidos no edital. 

Os que não seguirem esses requisitos serão desclassificadas nesta primeira etapa e não 

serão encaminhadas para os jurados. 

Em seguida, os jurados realizarão a avaliação das propostas, de forma individual. A partir da 

finalização da avaliação pelos jurados, a equipe organizadora contabilizará os resultados e 

fará a divulgação destes, conforme cronograma (ver item 4 deste edital - CALENDÁRIO). 

8.2 Critérios de avaliação 

Os projetos serão avaliados pelos seguintes critérios, com pesos iguais: 

1. Solução Ambiental: Habilidade de solucionar o projeto apresentando soluções 

ambientais e eficientes; 

2. Solução Funcional: Habilidade de compreensão do programa de necessidades e sua 

respectiva resolução no terreno; 

3. Design: Originalidade na proposta e criação de personalidade para a edificação; 

4. Integração com o entorno: Habilidade em relacionar a proposta, seja por integração 

ou contraste, evolução ou revolução, etc., com o entorno imediato; 

5. Apresentação: Habilidade de claramente expressar as ideias geradoras da proposta, 

assim como sua respectiva qualidade de apresentação; 

6. Interdisciplinaridade: Grupo onde os participantes são de instituições diferentes ou 

cursos distintos.   
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8.3 Critério de desempate 

Em caso de empate entre as notas finais de dois ou mais grupos, será adotado como critério 

de desempate a maior nota no primeiro item de avaliação deste edital, ou seja, o grupo que 

obtiver a maior nota neste critério será a vencedora. No caso do empate permanecer, será 

feito o mesmo processo com o segundo item de avaliação e, assim sucessivamente, até que 

defina-se o vencedor do concurso. 

8.4 Soberania dos jurados 

O júri do concurso é soberano em suas decisões, desde que respeitadas as disposições do 

Edital no processo de avaliação das propostas. Não cabe, portanto, qualquer espécie de 

recurso sobre o resultado do concurso. 

9. PREMIAÇÃO 

Os resultados serão apresentados na página do DACAU e o durante o espaço IAB no SAAU, 

realizado no dia 06/04/2017 às 10:00. Após a divulgação dos resultados, o DACAU tem um 

prazo de até 14 (quatorze) dias úteis para entrar em contato com as equipes vencedoras e 

informá-las a respeito da forma de entrega dos prêmios. A premiação será distribuída como 

se segue: 

 Primeiro colocado: R$ 300,00 + publicação do projeto em revistas, sites, redes 

sociais e blogs parceiros + certificado; 

 Segundo colocado: R$ 100,00 + publicação do projeto em revistas, sites, redes 

sociais e blogs parceiros + certificado; 

 Terceiro colocado: Publicação do projeto em revistas, sites, redes sociais e blogs 

parceiros + certificado; 

 Menções honrosas: publicação do projeto em revistas, sites, redes sociais e blogs 

parceiros + certificado. 
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As propostas premiadas, bem como todas as propostas entregues nas condições previstas 

neste edital, serão publicadas na página da UFFS e nas redes sociais. 

10. DÚVIDAS 

As equipes poderão tirar dúvidas relativas a este concurso através do e-mail 

dacauuffs@outlook.com ou através da página do DACAU no Facebook. 

O prazo para solucionar dúvidas se encerra juntamente com o prazo para as inscrições das 

equipes. 

11. AGRADECIMENTOS 

A Comissão de Concurso da SAAU UFFS 2017 – Semana Acadêmica do Curso de Arquitetura 

e Urbanismo da Universidade Federal da Fronteira Sul -  juntamente com o DACAU - Diretório 

Acadêmico do Curso de Arquitetura e Urbanismo - agradece aos parceiros, que colaboraram 

com este concurso. Agradece, ainda, aos membros do júri que se dispuseram a colaborar 

com esta atividade. 
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ANEXO I – ESQUEMA DE CHEIOS E VAZIOS DAS QUADRAS SELECIONADAS 

 Quadra 1 
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 Quadra 4 
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REALIZAÇAO 

  

APOIADORES 

  

PATROCINADORES 

   

  


