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ATA DE JULGAMENTO 
COMISSÃO JULGADORA – CATEGORIA: 

EDIFICAÇÕES 
PREMIAÇÃO IAB 2021 - Piauí 

 
Os membros da Comissão Julgadora da Premiação IAB PIAUÍ 2021 reuniram-se entre 
os dias 10 e 18 de dezembro para apreciar os trabalhos recebidos pelo IAB até o prazo 
de 09 de dezembro, e proceder à avaliação de acordo com os critérios estabelecidos no 
“edital” e na “carta de orientação do juri” desta premiação. 
 
Foram encaminhados à Premiação IAB 2021 na categoria (Edificações) 03 trabalhos, 
sendo incluído mais 01 entendido também dentro do escopo de edificações, tratando-
se de reabilitação de antigo armazém para instalação de museu. 
 
 
ANÁLISE DA COMISSÃO JULGADORA 
 
Os trabalhos foram inicialmente organizados em “obras realizadas” e “obras não 
realizadas”, em seguida separados por programa, sendo identificados os seguintes 
usos: habitação, comercial, saúde, e cultural em patrimônio reabilitado. Depois de uma 
primeira análise, individualmente por cada membro da Comissão, foi realizada reunião 
via plataforma zoom com o corpo do júri para discussão coletiva e definição da 
premiação, a partir da discussão das leituras individuais e dos critérios e consensos em 
comum. Os critérios de adequação da entrega, padrão de prancha, e atendimento ao 
edital foram checados e considerados classificatórios, sendo consideradas como 
classificadas todas as submissões. Para a definição dos projetos premiados, e para a 
menção honrosa definida, foram considerados critérios qualitativos pelo júri, a partir 
de juízo crítico prévio de cada participante. Foram mencionados como critérios 
valorizados aspectos construtivos, funcionais, relações e diálogos com a paisagem a 
topografia e/ou cidade, concepções espaciais e estruturais, relações dos projetos e de 
suas dinâmicas sociais e culturais, expressividade e clareza das informações gráficas. 
Foram selecionados em comum juízo 01 projeto vencedor, e foi definida uma menção 
honrosa. 
 
O projeto da CASA NEOQEAV foi escolhido como um dos trabalhos vencedores, 
tratando-se de habitação em construção. Entre qualidades identificadas, foi 
mencionada a ordenação dos volumes, concebendo na implantação um interessante 
jardim central, e a clara modulação estrutural que define os compartimentos, 
fechamentos, materiais, e a estética da casa, com elementos necessários e 
consistentemente definidos. As aberturas também são definidas segundo domínio da 
ordem estrutural - que se constitui pela ordem geométrica, delicada e precisa, e dá 
equilíbrio ao partido. 
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Foi definida uma menção honrosa ao Edifício Performance e Saúde, por qualidades 
exploratórias de paradigmas alternativos, entendendo o campo e atuação também 
como um laboratório experimental. Destaca-se em sua representação desenhos em 
perspectivas que conciliam tecnologias gráficas de impressão com traços que remetem 
a desenhos à mão livre. 
 

 
 
 
ANÁLISE RESUMIDA (entre 700 e 1.400 caracteres) 
 
Foi selecionado 01 projetos vencedor, e foi definida uma menção honrosa.  
O projeto não realizado da CASA NEOQEAV foi escolhido como trabalho vencedor, 
destacando-se pela implantação configurando praça central e pela ordem geométrica, 
delicada e precisa, e dá equilíbrio ao partido, definindo sua estrutura e sua 
organização. Foi definida uma menção honrosa ao Edifício Performance e Saúde, já 
construído, por qualidades exploratórias de paradigmas alternativos. Destaca-se em 
sua representação desenhos em perspectivas que conciliam tecnologias gráficas de 
impressão com traços que remetem à desenhos à mão livre. 
 
 
 
OBRAS VENCEDORAS   
 
OBRAS REFERENCIAIS – PROJETO NÃO EXECUTADO 
CASA NEOQEAV  
 
Autores:  
Teresa Cristina Pessoa Mesquita (Coord.) 
Ana Cláudia Moura Santos 
Monica Letícia Alves Cardoso 
Raniel Cardoso Lima 
Colaborador: Arimatéa Batista da Silva 
 
 
MENÇÃO HONROSA   
 
 
PROJETO EXECUTADO 
EDIFÍCIO PERFORMANCE E SAÚDE  
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Autor: Carlos Bruno Andrade Neves de Sousa 
Colaboradores: Ozi e Lucas Carvalho 
 
 
 
Teresina, 17 de dezembro de 2021 
 
Gilson Paranhos | Conselheiro Vitalício do IAB  
Jorge Chandler Lima de Sousa Alexandrino | Eficiência Projeto + Consultoria  
Maria Cristina Motta Olivério | MIRA Arquitetos | FEBASP SP 
Ricardo Roque | Ricardo Roque Arquitetura 
Roberto Alves de Lima Montenegro Filho | IAB PI | UFPI 
 
 


