
 

 

 

iabsp.org.br 

ATA DE JULGAMENTO 
COMISSÃO JULGADORA – CATEGORIA: 

INTERIORES 
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 júri” desta premiação. 
 
Foram encaminhados à Premiação IAB 2021 na categoria (Interiores) 04 trabalhos, 
todos atendendo aos critérios do edital quanto ao escopo 
 
ANÁLISE DA COMISSÃO JULGADORA 
 
Os trabalhos inicialmente enquadrados em subcategorias conforme previsto no edital, 
sendo analisados individualmente por cada membro júri, com notas e comentários 
atribuídos na planilha disponibilizada. Assim, seguiu-se a uma reunião via plataforma 
WhatsApp 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 coletivamente pelo júri, a partir de 
juízo crítico prévio de cada participante. Foram mencionados como critérios 
valorizados aspectos estéticos, integração com o verde, adequação do projeto ao 
propósito, conforto visual e térmico, dentre outros. 
 
O projeto do MUSEU DO MAR foi escolhido como um dos trabalhos vencedores, 
tratando-se de um projeto de museologia já executado e de relevante importância. 
Apesar do material apresentado nas pranchas deixar a desejar em informações 
importantes para a compreensão do objeto, é uma obra importante do ponto de vista do 
patrimônio histórico arquitetônico e cultural da região. O projeto aproveitou e 
respeitou a construção existente de maneira a valorizá-la e destaca-la.  
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O projeto BANCA DA IRMÃ LUZINETE também foi escolhido como um dos 
projetos vencedores. Trata-se de um projeto de mobiliário e sinalização que apresenta 
proposta interessante e consciente do espaço no qual está inserido. Mostra bom 
diagnóstico dos problemas das bancas existentes e propõe soluções eficientes e bem 
resolvidas do ponto de vista do mobiliário e layout do espaço. Com linguagem de 
projeto bastante atual, não entra em conflito com o ambiente do mercado e apresenta 
potencial de implantação em outras áreas do mesmo. 
 

 
 
 
O projeto ESPAÇO BAJANA foi escolhido como menção honrosa. O projeto soube 
aproveitar de maneira interessante a base existente e transformá-la em um ambiente 
charmoso e convidativo com criatividade. Apresenta boa proposta de interiores para 
uma loja comercial, e os elementos de decoração estão coerentes com a proposta de 
um ambiente conectado com o verde, artesanato local e conforto visual e térmico. 
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ANÁLISE RESUMIDA  
 
Foram selecionados 02 projetos vencedores, e foi definida uma menção honrosa.  
O projeto realizado MUSEU DO MAR foi escolhido como um dos trabalhos 
vencedores, destacando-se pela sua importância enquanto equipamento de valorização 
do patrimônio cultural e edificado. O projeto BANCA DA IRMÃ LUZINETE 
também foi definido como projeto vencedor por qualidades como a funcionalidade e 
simplicidade das soluções apresentadas, e sua coerência com o propósito para o qual 
foi criado. Foi definida uma menção ao projeto ESPAÇO BAJANA, destacando-se 
aqui a qualidade do material gráfico enviado. 
 
OBRAS VENCEDORAS   
 
MUSEOGRAFIA DO MUSEU DO MAR DO DELTA DO PARNAÍBA | OBRA 
EXECUTADA 
 
Autores:  
Paulo Castello Branco de Vasconcellos Filho (coord.) 
Thaís Oliveira Carvalho 
Colaboradores: 
Diana Gaze Fabris Guerra 
Marcos Eduardo Cruz Silva  
Rômulo Vasconcellos  
 
BANCA DA IRMÃ LUZINETE | OBRA EM REALIZAÇÃO 
 
Autores:  
co.arquitetos 
Teresa Cristina Pessoa Mesquita (Coord.) 
Ana Cláudia Moura Santos 
Monica Letícia Alves Cardoso 
Raniel Cardoso Lima 
Colaborador: Arimatéa Batista da Silva 
 
MENÇÃO HONROSA   
ESPAÇO BAJANA | OBRA EM REALIZAÇÃO 
 
Autores:  
co.arquitetos 
Teresa Cristina Pessoa Mesquita (Coord.) 
Ana Cláudia Moura Santos 
Monica Letícia Alves Cardoso 
Raniel Cardoso Lima 
Colaborador: Arimatéa Batista da Silva 
 
 
Teresina, 19 de dezembro de 2021 
 
Ana Rosa Soares Negreiros Feitosa | UFPI | +portifólio 
Ileana Ferraz Nunes | IAB PI  
Laís Petra Lobato Martins| IAB Diretório Nacional 
Mariana Ruzante | MK27 
Paula Zemel | Triptyque 


