
 

 

EDITAL DE PREMIAÇÃO CAU + DIVERSIDADE 2022 

 

ATA DE JULGAMENTO: ESTUDO TEÓRICO 

 

Data: Quinta-feira, 01 de dezembro de 2022 
Local: Reunião online (pelo teams) 
Horário início: 10:30 
Horário término: 13:30 
 

Conselheira Presente: 
 
Alyne Fernanda Cardoso Reis – Integrante da banca julgadora 
 
Integrantes Externas: 
 
Jéssica Rossone e Luciana Ximenes – arquitetas e urbanistas – Integrantes da banca 
julgadora 
 
Ausência: 
 
- 
 
Servidora: 
 
Patricia Cavalcante Cordeiro – Integrante da banca julgadora 
 
 

1.  Verificação do Quórum 

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

2. Observações 

 
Todos os trabalhos inscritos na categoria “Estudo Teórico” 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 das integrantes da 



 

Comissão.  

3.2- Após visualização de todos os trabalhos, estes foram julgados por cada integrante, 

gerando, no final, uma média, conforme detalhado e justificado na planilha em anexo. 

 

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

maneira: 

 

CATEGORIA ESTUDO TEÓRICO: 

 

TRABALHO DE MELHOR DESTAQUE: 

Título: SUB URBE VITAL: UMA ANÁLISE URBANA, HISTÓRICA E SOCIOLÓGICA DO 

RIO DE JANEIRO A PARTIR DO MÉIER 

 

MENÇÕES HONROSAS: 

Título: A PERFORMATIVIDADE DO CAMINHAR 

Título: A MERCANTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS: INVESTIGAÇÕES SOBRE O 

DIREITO À MORADIA NO CENTRO DO RIO DE JANEIRO 

     

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

melhor destaque e menções honrosas, 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 Alyne Fernanda Cardoso Reis deu por encerrada a reunião às 13:30. 
 
Rio de janeiro, 01 de dezembro de 2022. 

 

Alyne Fernanda Cardoso Reis  
Arquiteta e Urbanista 

Coordenadora e Relatora da Comissão 

      

___________________________________________________________ 



1
PAISAGEM E NORMA: SUBSÍDIOS PARA REVISÃO DO MACROZONEAMENTO, 
MUNICÍPIO DE DUQUE 
DE CAXIAS/RJ 

4,500

O trabalho é pertinente na inserção territorial que aborda, e na escolha do tema. Está bem apresentado, 
mas poderia ter aprofundado mais as questões de embasamento teórico  e trazido autores de referência 
desta tema. Não ficou clara uma reflexão teórica sobre o processo participativo na metodologia 
apresentada. Esta temática aponta um potencial interdisciplinar, porém a pesquisa avança pouco neste 
sentido. 

4
ARQUITETURA DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA: UMA ANÁLISE 
SOBRE PROJETO, ESPAÇO URBANO E METRÓPOLE ATRAVÉS DO METRÔ DE 
SÃO PAULO

5,363

A apresentação da pesquisa traz questões interessantes e o diálogo interdisciplinar importante entre 
campos de pesquisa, mas a redação do texto ficou confusa o que atrapalhou o entendimento da análise 
feita. Em especial, não ficou claro o objetivo principal e quais dos resultados esperados foram 
alcançados. 

5 INTRODUÇÃO AO CONFORTO AMBIENTAL: UM GUIA PARA AQUISIÇÃO E 
ALUGUEL DE IMÓVEIS NO BRASIL

4,200

A pesquisa está bem apresentada e com clareza gráfica. O tema é relevante, mas faz falta uma reflexão 
teórica mais ampla que dialogue com autores de referência dos temas centrais  e com outras áreas do 
conhecimento. Faltou uma abordagem mais atenta as diferença socias e regionais das questões 
abordadas. A ideia de um modelo único de cartilha para o Brasil, abordando apenas questões climáticas, 
desconsidera a diversidade territorial do país e as questão da desigualdade no acesso à moradia digna. 
Seria necessário um recorte mais claro do publico alvo e da aplicabilidade.  

10 A MERCANTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS: INVESTIGAÇÕES SOBRE O DIREITO 
À MORADIA NO CENTRO DO RIO DE JANEIRO

6,900

 O tema é relevante e pouco explorado no campo, o texto esta bem escrito e organizado. Considerando o 
que foi proposta pelo/a autor/a o objetivo do tabalho foi cumprido de forma satisfatória e traz uma 
importante contribuição para reflexão sobre a Cidade. O objeto pede uma abordagem interdisciplinar 
entre os diferentes campos do conhecimento. Falta uma revisão bibliografica que traga mais conceitos e 
reflexões para a pesquisa.

MENÇÃO
HONROSA

11 A PERFORMATIVIDADE DO CAMINHAR 7,800

O trabalho traz um tema relevante e é abordado de forma inovadora, trazendo novas perspectivas sobre 
a cidade de Petrópolis. Traz uma boa clareza metodológica, com cartegorias adequadas a análise urbana. 
Tem um caráter interdisciplinar relevante, ampliando o campo do estudos urbanos para as questões das 
ciencias sociais. O uso das fotografias se mostrou um recurso analitico e narrativo eficiente para o 
entendimento das questões. Ressalta-se a relevância do trabalho de campo para a análise apresentada. 
Faltou abordar a presença destes corpos no espaço urbano refletindo a partir das questões de raça e 
gênero.

MENÇÃO
HONROSA

17 APRENDENDO COM O RIO DE JANEIRO 6,675

O objeto é bastante trabalhado, no entanto a pesquisa traz uma abordagem inovadora. O texto é denso 
de categorias analiticas e a forma apresentação dificultou a apreensão, demandando apresentar de 
forma mais palatável. Explicitar melhor o conceito central de paisagem obscena e tratar melhor a análise 
das diferentes escalas abordadas. 

20
O TERRITÓRIO EDUCATIVO E SUAS LINHAS DE FUGA: PRÁTICAS INFANTIS NOS 
TRAJETOS CASA-ESCOLA NA 7ª CRE NA ÁREA DE PLANEJAMENTO 4 DO RIO DE 
JANEIRO

5,633

O tema abordado no trabalho é de grande relevância e ainda pouco tratado no campo da arquitetura e 
do urbanismo. O trabalho é apresentado de forma coerente, porém falta clareza em elementos 
importantes da metodologia adotada e quanto às categorias de análise mobilizadas e os resultados 
alcançados. Ficou em aberto como seria dado um retorno comunidade escolar sobre a pesquisa, os 
problemas apontados e as expectativas criadas.  O tema abordado tem um caráter interdisciplinar e 
sensível, porém há uma carência desta abordagem na pesquisa apresentada. 

24 SUB URBE VITAL: UMA ANÁLISE URBANA, HISTÓRICA E SOCIOLÓGICA DO RIO 
DE JANEIRO A PARTIR DO MÉIER

8,900

O trabalho aborda uma região da cidade do Rio de janeiro pouco explorada, aborda as elaborações sobre 
o conceito de suburbios e traz a especificidade do bairro, de forma critica a homogeinização. A 
metodologia é clara e atende os objetivos propostos e as categorias de analise são aplicadas de forma 
coerente com o território em questão. O texto é muito bem escrito, podendo ter sido melhor sintizado 
para apresentação gráfica na prancha. ressalta-se a proximidade afetiva do autor/a com o território 
estudado e como isso colabora com o resultado do trabalho. 

TRABALHO DE 
MELHOR DESTAQUE

CATEGORIA: Estudo Teórico

TOTAL DE INSCRIÇÕES PARA ESTA CATEGORIA: 8

INTEGRANTES DA COMISSÃO JULGADORA: Alyne Fernanda Cardoso Reis, Jéssica Rossone, Luciana Ximenes e Patricia Cavalcante Cordeiro

Nº INSCRIÇÃO TÍTULO DO TRABALHO JUSTIFICATIVAMÉDIA DAS 
NOTAS                                    


