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EDITAL 

CONCURSO ACADÊMICO DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA O 
COWORKING E LAB UCL 

 

A Faculdade Centro Leste – UCL dá conhecimento e convida os alunos de Arquitetura e Urbanismo 
desta mesma instituição a participar do Concurso Acadêmico de Projeto de Arquitetura para o 
Coworking e LAB UCL.  

 

1. Objeto 

1.1. Trata-se do concurso para seleção da melhor proposta arquitetônica para o Coworking e LAB UCL, 
a ser instalado no Bloco de Laboratórios da Sede da UCL em Manguinhos, Serra - ES. O Coworking 
será localizado especificamente na sala BL T21 com possível ampliação para a sala BLT22. E o LAB 
- espaço de prototipagem - será situado no pavimento inferior da expansão (‘garagem”). Estes espaços 
abrigarão empresas ligadas ao novo Polo de Inovação que está em desenvolvimento no munícipio da 
Serra - ES. Todas as premissas básicas (Programa de necessidades) para realização do projeto estão 
descritos no Anexo IV. O arquivo .dwg e as fotos com as informações arquitetônicas do local são 
disponibilizadas no Anexo V. 

1.2. Os concorrentes terão liberdade para elaborar as suas propostas de projeto, sendo, entretanto, 
obrigatório atender às determinações contidas neste Edital e ter por orientação a formatação de bases 
que garantam ao local as mais adequadas condições para realização de atividades produtivas 
simultâneas em espaços compartilhados. 

1.3. Os projetos inscritos deverão ser apresentados à nível de Estudo Preliminar. Após a definição do 
vencedor, este projeto será detalhado para execução sob supervisão da professora Arquiteta e 
Urbanista Aline Silva Sauer.   

 

2. Condições para participação 

2.1. Poderão participar deste concurso todos os alunos matriculados no curso de Arquitetura e 
Urbanismo da Faculdade Centro Leste - UCL no ano de 2020.  

2.2. A participação neste Concurso poderá ser por equipe de até 3 alunos.  

2.3. Os alunos inscritos somente poderão vincular-se a um único trabalho no Concurso, sendo vedada 
a participação de um mesmo aluno na apresentação de mais de um projeto, independentemente do 
grau de participação, sob penalidade de desclassificação das equipes. 

2.4. Os nomes dos autores dos projetos estarão descritos apenas na ficha de inscrição, em que será 
descrito também o nome da equipe. Apenas o nome da equipe deverá ser apresentado nas pranchas, 
para que a avaliação seja realizada às cegas. 



 

2.5. Até a divulgação final dos resultados, a Coordenação do Concurso obriga-se a manter o anonimato 
dos concorrentes, que somente terão reveladas suas identidades na ocasião da divulgação dos 
resultados do concurso.  
 

 

3. Inscrições 

3.1. A inscrição será realizada por envio da ficha de inscrição corretamente preenchida no formato .pdf 
(Anexo I) para o e-mail contato@ucl.br, com o assunto “Inscrição no Concurso Coworking”. 

3.2. O período de inscrições será do dia 17 a 21 de Agosto de 2020. 

 

4. Coordenação do Concurso 

4.1. A coordenação do concurso será de responsabilidade da docente e coordenadora do curso de 
Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Centro Leste - UCL, Aline Sauer e do Diretor de Marketing 
desta mesma instituição, Sandro Lobato. 

 

5. Entrega de trabalhos 

5.1. Os Trabalhos deverão ser encaminhados aos cuidados da “Coordenação do Concurso Coworking 
e LAB UCL” para o email contato@ucl.br, com o assunto “Concurso Coworking”, com a seguinte 

formatação: 

5.1.1. As pranchas devem estar em arquivo único no formato .pdf. 

5.1.2. O vídeo com a representação tridimensional do projeto no formato .mp4. 

5.2. O Título dos arquivos e do email devem ser os mesmos e ter a seguinte descrição: NOMEDA 
EQUIPE_TRABALHOFINAL_CONCURSOCOWORKINGLABUCL2020 

5.3. O prazo limite para o recebimento dos trabalhos por email encerra-se as 23:59h do dia 18 de 
Setembro de 2020.  

5.4. A Coordenação do Concurso e a Comissão Julgadora não aceitarão nenhum trabalho que tenha 
sido postado após a data e horário especificados no item 5.3. 

5.5. Será apresentado um vídeo de até um minuto com a representação tridimensional do projeto e um 
conjunto com número exato de quatro pranchas, numeradas de 01 a 04, em formato A3 (420 X 
297mm), de acordo com as especificações do Anexo III. 

5.5.1. Desenhos e textos poderão ser produzidos em qualquer técnica instrumental e/ou 
processo gráfico, com total liberdade de composição e representação (fotomontagens, 
perspectivas, croquis, imagens de maquetes, detalhes construtivos), restando proibida a 
apresentação de anexos. 



 

6. Julgamento 

6.1. Findo o prazo de recebimento dos Trabalhos, a Coordenação do Concurso procederá à contagem 
do número de participantes, verificará as datas de entrega, separará e listará os casos de 
descumprimento do Edital do Concurso. Será disponibilizado um relatório sobre os Trabalhos 
considerados inabilitados, discriminando o motivo de sua inadequação formal às normas do Concurso 

6.2. A Coordenação do Concurso disponibilizará para a Comissão Julgadora todos os trabalhos 
concorrentes em local fechado e privado.  

6.3. A Comissão Julgadora do Concurso será composta por 3 professores do curso de Arquitetura e 
Urbanismo da Faculdade Centro Leste - UCL e outros 2 membros da diretoria da mesma instituição, 
totalizando 5 membros. A composição da Comissão será divulgada junto a divulgação do Trabalho 
vencedor do concurso. 

6.4. A Comissão Julgadora deste Concurso avaliará os trabalhos segundo valores arquitetônicos em 
atendimento ao Edital e seus anexos, integrantes das bases do Concurso, considerando tanto a 
identificação do problema, as soluções alcançadas, assim como a capacidade de resolução conceitual 
e técnica apresentada pelas equipes técnicas. 

6.5. Os critérios básicos para a avaliação e julgamento final pela Comissão Julgadora, sem ordem de 
importância, além dos acima referidos serão: 

• Conceito e inovação; 

• Clareza do projeto; 

• Atendimento às especificidades funcionais; 

• Exequibilidade técnica e financeira. 

6.6. As sessões da Comissão Julgadora serão secretas e suas deliberações serão registradas em 
súmulas que subsidiarão a redação da Ata de Julgamento, das quais constarão: data, local, 
procedimentos e critérios adotados no julgamento. 

6.7. As decisões da Comissão Julgadora serão por maioria simples de voto, respeitadas sempre as 
disposições do Edital. A decisão da Comissão Julgadora é soberana, que avaliará os projetos, suas 
qualidades arquitetônicas e, portanto, não caberá recurso contra as decisões de mérito da Comissão 
Julgadora. 

6.8. A Comissão Julgadora indicará o melhor trabalho com vencedor. Contudo, esta Comissão poderá, 
a seu critério, eventualmente, indicar Menções Honrosas e/ou destaques, dada a importância do 
resultado do Concurso para os currículos dos profissionais concorrentes. 

6.9. O resultado do julgamento do Concurso com a identificação dos autores dos Trabalhos, será 
divulgado no site da Faculdade Centro Leste – UCL e em suas redes sociais no dia 02 de Outubro de 
2020. 

 



 

7. Premiação 

7.1. Será conferido à equipe vencedora o prémio de um curso de extensão, para cada membro da 
equipe, referente a um módulo (escolha do aluno) de uma pós-graduação oferecida pela Faculdade 
Centro Leste – UCL. 

 

 

8. Cronograma 

8.1. Os prazos deste Concurso observarão o cronograma (Anexo III), cujas datas poderão ser 
alteradas, a exclusivo critério da Faculdade Centro Leste-UCL, mediante comunicação através do site 
ou redes sociais da Instituição.  
 

 

9. Disposições finais 

9.1. Como condição de participação, os concorrentes concedem a Faculdade Centro Leste - UCL o 
direito de, a qualquer tempo, expor e divulgar os trabalhos apresentados, sem que isso confira aos 
autores direito a qualquer remuneração.  

9.2. Nenhuma indenização, de qualquer natureza, será devida aos concorrentes em decorrência deste 
concurso ou de sua participação nele. 

9.3. A participação dos inscritos implica a sua integral anuência e aceitação do Edital e das Bases do 
Concurso, em todos os seus termos e condições.  

9.4. Cada concorrente receberá um Certificado de Participação no Concurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome da equipe:  

Nome dos participantes 

- Aluno 01: 

            Número Matrícula: 

- Aluno 02: 

            Número Matrícula: 

- Aluno 03: 

            Número Matrícula: 

Email de contato da equipe: 

 

Nós, ________________________________, ________________________________ e 
______________________________ aceitamos as condições descritas neste Edital para 
participação no Concurso acadêmico de Projeto de Arquitetura para o Coworking e LAB. 

 

Serra, ___ de Agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO II 

 

CRONOGRAMA 

Inscrição  17 a 21 de Agosto de 2020 

Entrega dos trabalhos Até as 23:59h do dia 18 de Setembro de 2020.  

Julgamento 21 de Setembro a 01 de Outubro de 2020. 

Divulgação do resultado 02 de Outubro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO III 

 

Modelo de Pranchas: 

 - Formato A3. 

 - Seguindo as especificações abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO IV 

 

PROGRAMA DE NECESSIDADES BÁSICO: 

 - Prever utilização do mobiliário existente com acréscimos; 

 - Execução de baixo custo; 

 - A ambiência do local deve lembrar o público alvo: Empresas de inovação; 

- O coworking deve abrigar 10 (dez) postos de trabalho individuais e 2 (duas) salas para uso 
exclusivo de uma empresa (de 4 pessoas a 6 pessoas); 

- Prever expansão para a sala BL T22; 

- O LAB deve prever bancadas e o uso do maquinário já existente para prototipagem; 

- Espaços criativos e de interação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO V 

 

Os Arquivos DWG e fotos do local serão enviados ao email de contato da equipe descrito na ficha de 
inscrição, na mesma semana da inscrição. 

 

 


