
                                                                                                                                                                                               
  

EDITAL DE CONCURSO PARA SELEÇÃO DE PROJETOS PARA 

CASA COR 2020 

 
AS COORDENAÇÕES DOS CURSOS DE ARQUITETURA E URBANISMO E 

DESIGN DE INTERIORES DA UNINASSAU, no uso de suas atribuições e de acordo 

com o disposto no inciso II do art 8º da portaria nº 36/2005 desta Instituição, resolvem: 

Art. 1º. Ficam abertas as inscrições para Processo Seletivo de Projetos para 

Execução de um dos ambientes da CasaCor PE, que acontecerá no período de 01/11/2020 a 

15/12/2020, dentro do Shopping Recife, no Recife - PE. O ambiente terá como 

responsável técnica a coordenação dos cursos, profa Lenira de Melo e equipe de 

colaboradores composta pelos alunos vencedores do concurso. 

O ambiente terá como tema – QUARTO COM AMBIENTE DE ESTUDO, 

para um(a) jovem geek do ensino médio. As medidas do container são – 2,44m x 6,0m x 

2,40m (largura x comprimento x altura). 

Art. 2º. As inscrições serão realizadas no período de 28 a 30/09/2020, via forms, 

https://forms.gle/3a5SW3tRPfcLiwct7 na qual deverão constar as informações referentes à 

composição da Equipe (mínimo 05 alunos). As equipes inscritas terão reuniões de 

acompanhamento/assessoramento com a coordenação nos dias 30/09 e 02/10, via 

plataforma Teams. 

Art. 3º. Poderão participar deste processo seletivo equipes de alunos de TODOS 

os períodos, tendo como orientação, obrigatoriamente, a coordenação dos cursos, 

profa Lenira de Melo. Caso um integrante da equipe selecionada, desista de participar, 

será incluído um integrante da equipe que ficou em 2º lugar, escolhido pela coordenação. 

Art. 4º. Até o dia 05/10/2020, segunda feira, às 20:00 horas, deverá ser enviado 

o Anteprojeto – apresentação apenas em formato 3D do ambiente, para o email da 

coordenação – arquiteurbanismo.rec@uninassau.edu.br 

Art. 5º. A Comissão Julgadora será composta de até 05 (cinco) professores dos 

cursos envolvidos, mas não a coordenação. Os critérios para julgamento serão: solução 

plástica, solução espacial e exeqüibilidade do projeto, dentro do contexto predefinido.  

Art. 6º. O Projeto vencedor será divulgado nas redes sociais do curso, no perfil do 

EMAU (@emau.arqeurb) e no Blog Institucional do Curso de Arquitetura e Urbanismo, às 

20:00 horas do dia 06/10/2020, e será executado na CasaCor PE, com montagem no 

período de 27 a 30/10/2020. 

Art. 7º. O projeto escolhido poderá sofrer alterações e adaptações, guiadas pela 

coordenação, para atender as solicitações da organização da mostra. 

Art. 8º. A execução do projeto é de inteira responsabilidade da instituição e da 

coordenação de curso junto com a equipe vencedora. 

Art. 9º. Os casos omissos serão resolvidos por estas Coordenações. 

Art. 10º. Não haverá revisão das notas atribuídas aos Projetos.  
 

 

Recife, 28 de setembro de 2020. 

 

 

Profª Lenira de Melo 

Curso de Arquitetura e Urbanismo e Design de Interiores 
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