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ATA DE REUNIÃO 

No dia seis de dezembro de dois mil e vinte e dois, as nove horas, reuniram-se na sala 
de plenária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá- CAU/AP, localizado na 
Avenida dis Caramuru, n°356, bairro do Beiro em Macapá -Ap., a Comissão Julgadora 
para o Prémio TCC Arquitetura “Klinger Oliveira” 2° edição. A Comissão estava formada 
pela arquiteta Aline Thiele Souza Santos, e pelos arquitetos Roney Dirceu de Assunção 
Costa, Roney Dirceu de Assunção Costa. Por unanimidade a comissão decidiu que a 
reunião seria presidida por Aline Thiele Souza Santos eleita a relatora. Na sequência, 
cada membro do júri, após uma rodada de considerações gerais sobre todos os projetos, 
anunciou os que considerou aptos conforme os critérios básicos de avaliação definidas 
no edital. Nesse processo, o projeto mas votado ficando em 1° lugar com pontuação de 
20 pontos foi “Arquitetura Indígena- Centro de Referência Bioclimática para o Indígena 
na cidade de Macapá-Ap”, em 2° lugar com pontuação de 16 pontos “Vozes e Memória: 
Projeto Arquitetônico de um Ponto de Memória em tecnologia de Terra em Mazagão 
Velho- Ap” e com menção honrosa “Realidade Virtual como Instrumento de Educação 
Patrimonial: Hotel Serra do Navio”. 

PARECER DO JURÍ 

A avaliação do júri adotou como diretrizes, os critérios básicos de avaliação definidos no 
edital: 

 (A) Domínio teórico-conceitual E Explicitação do conceito; 
 (B) Adequação: tema, lugar, demandas sociais e programa; 
 (C) Coerência entre programa e proposta, clareza, adequação e viabilidade; 
 (D) Solução plástico formal; 
 (E) Solução técnico-construtiva; 
 (F) Comunicação visual das pranchas e Representação gráfica. 

CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO PRÉMIO 
VINÍCIUS HENRIQUE DOS ANJOS 1° LUGAR R$ 1.500,00 
GUILHERME PANTOJA ALFAIA 2° LUGAR R$1.000,00 
DAVID RICHARD RODRIGUES SENA 3° LUGAR MENÇÃO HONROSA 

 

Nada mais a tratar, encerrou a sessão às onze horas determiando a lavratura da 
presente Ata. 

 

 

 

  


