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A habitação pós-pandemia

01 INTRODUÇÃO
O Centro Universitário Fametro realiza o primeiro concurso estadual de ideias em

arquitetura direcionado para estudantes de cursos superiores de arquitetura e urbanismo
residentes no estado do Ceará.

Trata-se de um exercício acadêmico que tem como objetivo estimular a criatividade dos
alunos e promover a reflexão acerca de um objeto bastante impactado por todas as
mudanças que vêm se impondo no cotidiano de todos atualmente: a habitação.

A habitação sempre foi uma temática importante para os arquitetos ao longo da história, seja
como objeto de estudos e exercícios projetuais ou como uma das principais preocupações
em contextos de grande disparidade social, como o brasileiro.

Compreende-se que, atualmente, a relação com o habitar se torna ainda mais estreita,
diante do quadro de isolamento social que se impôs com a pandemia do Covid-19. Nesse
sentido, pensar novas formas de morar que surgirão com as mudanças trazidas por este
evento se faz latente e necessário.

Por isso, este concurso toma como ponto de partida uma reflexão crítica acerca das
alterações que surgirão no modo de se relacionar com os espaços domésticos no contexto
regional/estadual após a pandemia causada pela Covid-19.

Portanto, o certame tem como objeto o projeto arquitetônico de uma residência unifamiliar
situada na cidade de Fortaleza, CE, a qual deverá apresentar propostas de uma unidade
habitacional com soluções projetuais criativas para um espaço doméstico adequado ao novo
cenário e dentro dos parâmetros definidos e apresentados abaixo.

Os resultados constituirão um conjunto de propostas que, sabemos, não representarão uma
resposta definitiva, mas ajudarão a elucidar caminhos e contribuirão para o debate sobre o
papel dos arquitetos no novo contexto que vem se desenhando.

02 ENTIDADE PROMOTORA DO CONCURSO
A entidade promotora do concurso é o Centro Universitário Fametro, Instituição de Ensino
Superior, Portaria MEC Nº 1.195 de 14.11.2018, D.O.U. de 16.11.2018., CNPJ
03.884.793/0001-47, com sede à Avenida Filomeno Gomes, 110, Jacarecanga –
Fortaleza/CE.

O concurso é organizado por uma Comissão composta por membros do corpo docente do
Curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifametro. Fazem parte da comissão organizadora
os professores Davi Ramalho, Julia Miyasaki, Luiz Cattony e a coordenadora do curso
Rebeca Gaspar Maia.
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03 OBJETO DO CONCURSO
Proposta arquitetônica em formato de Estudo Preliminar para uma residência familiar
situada em lote padrão dentro de contexto urbano, na qual sejam apresentadas soluções
para as novas demandas que surgirão após a pandemia da Covid-19.

04 OBJETIVOS
Estimular a criatividade dos futuros profissionais e a pesquisa sobre o desenvolvimento de
formas inovadoras de utilizar o espaço da habitação.

Contribuir para a discussão acerca das novas formas de morar no mundo pós-pandemia.

Premiar as melhores propostas arquitetônicas advindas de uma reflexão crítica sobre o
contexto social pós-pandemia do Covid-19.

Promover e divulgar possíveis soluções arquitetônicas que apresentem alternativas para a
moradia contemporânea.

05 PARTICIPAÇÃO
Podem participar estudantes matriculados em Cursos de Graduação em Arquitetura e
Urbanismo residentes no Ceará em grupo ou individualmente.

As equipes podem ser constituídas por até três membros, todos matriculados em Cursos de
Arquitetura e Urbanismo no estado do Ceará.

É vedada a participação de professores orientadores de curso como integrantes da equipe.

06 INSCRIÇÕES
A inscrição será gratuita, não estando condicionada a qualquer tipo de pagamento de taxa.

Cada participante, seja individual ou em equipe, deverá apresentar comprovante de
matrícula no ato da inscrição.

Todos os proponentes deverão realizar sua inscrição por meio do envio da ficha de inscrição
disponibilizada na página do concurso. A ficha deve ser salva em formato .pdf e enviada para
o endereço de email coordenacaoarquiteturaurbanismo@unifametro.edu.br

No caso de participação em equipe, o e-mail do participante número 1 será o único canal de
comunicação da comissão organizadora com a equipe.
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Não é necessária a apresentação da proposta no momento da inscrição (VER
CALENDÁRIO).

Pode ser enviada apenas uma proposta por estudante ou equipe, ficando vedada a
participação de um estudante em mais de uma equipe.

Serão considerados inscritos no concurso todos aqueles que atenderem aos requisitos
acima e preencherem corretamente a Ficha de Inscrição (Anexo 3) disponibilizada na página
do concurso.

É vedada a participação no concurso, a qualquer pretexto, seja na condição de inscritos, co-
autores, colaboradores, orientadores, consultores ou similares os seguintes casos:

- Graduados em Arquitetura e Urbanismo;

- Parentes em até 2º de algum membro da comissão organizadora ou do júri.

07 CALENDÁRIO
25/05 - Lançamento do concurso e abertura das inscrições;

25/05 - 06/07 - Período para envio de perguntas;

06/07 - Limite para as inscrições das equipes participantes;

06/07 - 12/07 - Período para a entrega das propostas. O período de entrega encerra às
23:59h (horário de Brasília) do dia 12/07;

16/07 - 23/07 - Período para a avaliação e julgamento das propostas;

29/07 - Leitura da ata e divulgação do resultado.

08 A PROPOSTA
Cada participante, individual ou em equipe, deverá entregar um projeto arquitetônico em
formato de Estudo Preliminar, o qual deverá contemplar uma residência unifamiliar, que se
enquadre nos seguintes critérios:

- Área construída:

entre 65m² e 130m²

- Recuos obrigatórios:
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Frente = 3,00 m

Fundo = 3,00 m.

- Gabarito:

Até 9,00 m (a edificação proposta não poderá ultrapassar três pavimentos).

O programa de necessidades não será pré-estabelecido neste edital, pois se entende que
partirá de uma reflexão crítica dos futuros profissionais de arquitetura e urbanismo, devendo,
no entanto, contemplar (projetualmente e no memorial descritivo) as questões abaixo:

- Como se dará a relação entre espaços de trabalho e espaços de moradia?

- Qual será a importância da ventilação e insolação natural?

- Haverá espaços de isolamento dentro das residências?

A existência das questões obrigatórias acima elencadas não exclui que se interponha novos
questionamentos que surjam a partir de reflexões elaboradas pelos proponentes.

O terreno a ser trabalhado se encontra no Anexo 1 e estará disponível para download no
site.

A proposta da habitação deve ser replicada nos outros lotes da mesma quadra com o intuito
de apresentar a relação de conjunto.

09 ENTREGA DA PROPOSTA
Cada equipe deve entregar, em meio digital, 01 (uma) prancha A2 (594 x 420 mm) com
orientação paisagem, de acordo como o modelo do Anexo 2, no formato PDF e uma imagem
representativa do projeto, no formato .jpg e na resolução 3200x2400 pixel e 300 dpi.

Cada equipe deve seguir as orientações de tamanhos mínimos (fonte e imagens) existentes
no template disponibilizado no modelo de prancha do Anexo 2

A prancha A2 não deve ultrapassar o tamanho de 16MB. A prancha A2 deve apresentar
como conteúdo mínimo:

Implantação do conjunto;

Plantas de todos os pavimentos;

02 (dois) cortes;
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03 (três perspectivas): sendo 1 do conjunto, 1 externa da unidade e 1 interna da unidade;

Memorial do projeto

A prancha deverá conter apenas o código de identificação do(a) participante e/ou equipe, o
qual será gerado após a inscrição. Não deverá haver mais nenhum outro tipo de
identificação no material enviado para avaliação, sob pena de desclassificação.

Forma de entrega

Aentrega das propostas deverá ser realizada unicamente por meio do email da coordenação
coordenacaoarquiteturaurbanismo@unifametro.edu.br, devendo ser efetuado o envio
do arquivo em formato PDF. Não será aceita nenhuma proposta enviada por qualquer outro
meio.

O envio da proposta deverá acontecer até as 23h59 do dia 12 de julho, como consta no
calendário deste edital. Após esse horário, qualquer proposta recebida será desclassificada.

Ao realizar a entrega de sua proposta, os participantes automaticamente autorizam a sua
publicação, juntamente com os seus nomes no site e redes sociais da Unifametro, entidade
promotora deste certame.

10 Júri
A comissão julgadora responsável pela avaliação deste certame é formada por três
arquitetos, sendo um professor da Unifametro, um arquiteto que atua no Ceará e um
arquiteto de fora do estado.

A comissão é formada pelos seguintes arquitetos:

Bruno Perdigão, professor(a) da Unifametro, arquiteto e urbanista pela Universidade Federal
do Ceará [2011]. Mestre em teoria e história da arquitetura e urbanismo pelo programa de
Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Design da UFC - PPGAU+D / UFC [2018].
Atua como professor na área de Projeto Arquitetônico. Sócio do escritório Rede Arquitetos.

Cíntia Lins, arquiteta e urbanista formada pela UNIFOR [2007] e especialista em Formação
de professores para o ensino superior pela Faculdade de Juazeiro do Norte [2017]. Sócia do
escritório Lins Arquitetos Associados com sede nas cidades de Juazeiro e Fortaleza.

Paula Zasnicoff Cardoso, arquiteta e urbanista pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de São Paulo- FAUUSP em 2000. Mestre na Escola de Arquitetura da
Universidade Federal de Minas Gerais – EAUFMG, em 2007. É professora de projeto na
UniBH e no Ibmec. É sócia diretora do premiado escritório Arquitetos Associados, em Belo
Horizonte. É uma das curadoras da Representação do Brasil na 17a Bienal de Arquitetura
de Veneza, a se realizar em 2021.
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11 Avaliação
A avaliação terá início após o envio dos projetos pelos participantes, sendo realizada em
duas etapas: pré-júri e júri.

Pré-júri

A comissão organizadora do concurso realizará uma pré-seleção das propostas, a qual
consistirá na conferência do cumprimento de todos os requisitos estabelecidos no edital. As
equipes que não cumprirem com os requisitos serão desclassificadas nesta etapa e não
terão sua proposta encaminhada aos jurados.

Na etapa de pré-júri, a comissão organizadora também fará uma avaliação prévia das
propostas seguindo os mesmos critérios de avaliação estabelecidos para os jurados.

Após essa avaliação, a comissão atribuirá uma nota de 0 a 10 para cada proposta. Os
participantes que não atingirem nota 5 serão desclassificados na etapa de pré-júri e não
prosseguirão para a etapa seguinte.

Júri

Após a conclusão da primeira etapa de avaliação, as propostas classificadas serão
encaminhadas para avaliação dos jurados.

Critérios de avaliação

Os seguintes critérios de avaliação serão considerados nas duas etapas:

- Adequação e pertinência da proposta ao tema geral do concurso “A HABITAÇÃO PÓS-
PANDEMIA”;

- O respeito às condicionantes ambientais;

- A coerência entre a conceituação da proposta e suas características materiais e tectônicas;

- A contemplação dos parâmetros estabelecidos para área, recuos e gabarito da unidade
habitacional;

- A criatividade das soluções propostas.
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12 Premiação
Os resultados serão divulgados na cerimônia de leitura do resultado no dia especificado
neste edital. A instituição promotora tem o prazo de 10 (dez) dias para entrar em contato com
as equipes vencedoras e orientá-las sobre a entrega dos prêmios.

1º LUGAR: R$ 1.000,00 + treinamento com Portfolio.Arq + certificado;

2º LUGAR: R$ 250,00 em livros + treinamento com Portfolio.Arq + certificado;

3º LUGAR: treinamento com Portfolio.Arq + certificado;

Menções Honrosas (caso consideradas): certificado;

Todos os projetos entregues e dentro das orientações deste Edital serão publicados na
página do evento assim como nas redes sociais.


