
 

EDITAL DE PREMIAÇÃO CAU + DIVERSIDADE 2022 

 

ATA DE JULGAMENTO: PROJETO DE ARQUITETURA DE INTERIORES 

 

Data: Quarta-feira, 30 de novembro de 2022 
Local: Reunião online (pelo Teams)  
Horário início: 10:00 
Horário término: 12:03 
 

Conselheiras Presentes: 
 
Paloma Monnerat de Faria– Integrante da banca julgadora 
 
Bianca Sivolella– Integrante da banca julgadora (externa à CTED-RJ) 
 
Integrante Externo: 
 
Jairo Schwartz – arquiteto e urbanista – Integrante da banca julgadora 
 
Ausência: 
 
- 
 
Servidoras: 
 
Nathalia Porto Aiello Praes – Integrante da banca julgadora 
Diane Bianchi da Costa e Silva – Assessora da CTED-RJ 
 

1.  Verificação do Quórum 

Após verificação do quórum, deu-se início à Reunião de Julgamento. 
 
 

2. Observações 

 
Todos os trabalhos inscritos na categoria “Projeto de arquitetura de interiores” foram 
avaliados pela Comissão, conforme item abaixo. 
 

 

3. Critérios, Metodologia e Lista Classificatória Provisória 

 

3.1- Inicialmente, foram expostos cada trabalho para uma avaliação geral dos/as integrantes 



 

da Comissão.  

 

3.2- Após visualização de todos os trabalhos, estes foram julgados considerando 06 (seis) 

critérios, conforme disposto no item 12.4. do Edital e detalhado na planilha em anexo a 

presente ata de julgamento. 

 

3.3- Considerando resultado das notas, a lista classificatória provisória ficou da seguinte 

maneira: 

 

CATEGORIA PROJETO DE ARQUITETURA DE INTERIORES.  

TRABALHO DE MELHOR DESTAQUE:  

 

Título: 13. APARTAMENTO JAPERICA 

 

     

3.4- Após finalização do preenchimento das notas na planiha e definição do trabalho de 

melhor destaque, foram feitos agradecimentos e considerações finais. 

 

4.  Encerramento 

 
Todas de acordo com a ata e não havendo nada mais a ser tratado, a Coordenadora e 
Relatora Paloma Monnerat deu por encerrada a reunião às 12:03. 
 
 
Rio de janeiro, 30 de novembro de 2022. 

 
Paloma Monnerat de Faria  

Arquiteta e Urbanista 
Coordenadora e Relatora da Comissão 

 

           ____________________________________________________________ 



 a)Cria vidade e inovação da 
proposta
(0 a 1.5)

b)Pertinência do 
tema 

(0 a 1.5)

 c)Clareza/coerência no enfoque, na 
metodologia e na comunicação dos 

resultados
(0 a 1.5) 

d)Qualidade técnica da 
Proposta 
(0 a 1.5)

e)Relevância científica, acadêmica, 
profissional ou social 

(0 a 2.5)

 f)Visão e contribuição 
interdisciplinar 

(0 a 1.5)

7 APARTAMENTO ESCULTURA 1,475 1,500 0,925 1,150 1,125 1,150 7,325

A proposta apresentada é criativa e pertinente ao tema de arquitetura de interiores. 
Especialmente demostrada no conjunto de imagens que configura ambientes 
originais e integrados. Foram especificados objetos, iluminação e acabamentos de 
forma detalhada e coerente à proposta. Contudo, a apresentação do projeto foi 
prejudicada pela falta de clareza da solução final,  como a planta baixa e o layout. 
Foram identificadas as plantas de demolir e construir de cada andar, corte da escada 
e imagens.  A planta apresentada na prancha tem o objetivo de composição visual, 
mas não permite entendimento técnico suficiente para avaliação detalhada. A 
proposta apresenta uma parcial relevância social. Para a visão interdisciplinar, pode 
ser identificado: paisagismo e luminotécnica. No entanto, nas disciplinas de 
instalação e estrutura não foram identificados os cuidados necessários para 
subsidiar o entendimento das intervenções.

13 APARTAMENTO JAPERICA 1,175 1,500 1,400 1,425 1,875 1,275 8,650

A proposta apresentada é criativa, coerente e pertinente ao tema de arquitetura de 
interiores. Especialmente demostrada no conjunto de plantas e imagens que 
configura ambientes dinâmicos e funcionais. Foram especificados objetos e 
acabamentos de forma coerente à proposta. Contudo, a apresentação do projeto foi 
prejudicada pela falta de desenhos como: vistas ou cortes. Foram identificadas as 
seguintes informações: o layout, a planta de demolir e construir, fluxos e imagens.  
As plantas apresentadas têm o objetivo de composição visual da prancha e busca 
permitir o entendimento técnico para avaliação detalhada, não sendo possível de 
forma satisfatória, mesmo com a ampliação de um detalhe (claraboia). A proposta 
apresenta relevância social. Nota-se um cuidado ao atendimento do programa de 
necessidades do cliente, considerando as soluções criadas, apesar da falta de 
espaço. Para a visão interdisciplinar, pode ser identificado: luminotécnica, sendo 
identificadas instalações e estrutura de forma insuficiente na prancha, contudo 
demostra sua existência como tema. Cabe ressaltar o cuidado com o levantamento 
do espaço existente e a intenção do aproveitamento da obra iniciada anteriormente.

CATEGORIA: Projeto de Arquitetura de Interiores

TOTAL DE INSCRIÇÕES PARA ESTA CATEGORIA: 2

INTEGRANTES DA COMISSÃO JULGADORA: Bianca Sivolella, Jairo Schwartz, Nathalia Porto Aiello Praes e Paloma Monnerat de Faria

Nº INSCRIÇÃO TÍTULO DO TRABALHO JUSTIFICATIVAMÉDIA DAS 
NOTAS                                    

NOTAS


