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Concurso“PraçasparaaCidade-Jardim” 

1.Apresentação 
1.1AReitoradaUniversidadedoValedoTaquari-Univates,pormeiodoEscritórioModelo
de Arquitetura e Urbanismo – Emau, e a Prefeitura Municipal de Colinas apresentam o
concurso“PraçasparaaCidade-Jardim”. 

1.2Aspraçassãoelementosfundamentaisdacidade,poissãosímbolodoespaçopúblico,
ou seja, uma área para convivência, troca, exercício da democracia e também para
descansoecontatocomanatureza.Maisdoqueisso,aspraçastêmopotencialdereforçar
aimagemdacidadedeColinascomoa“Cidade-Jardim”. 

1.3 Por esse motivo, o município de Colinas, em cooperação com a Univates, está
promovendooconcurso“PraçasparaaCidade-Jardim”,comoobjetivodedesenvolverum
estudodeintervençãourbana,visandoarequalificartrêspraçasdacidadeparaamelhoria
da qualidade de vida da comunidade, a promoção do turismo e dos potenciais de
desenvolvimento econômico sustentável no município. Além disso, o concurso oferece
novasexperiênciasaosestudantesdocursodeArquiteturaeUrbanismodaUnivates. 

1.4 Este Edital está previsto no Acordo de Cooperação no 19041/21, firmado entre a
UnivateseomunicípiodeColinas. 

2.Objetivo 
2.1 O concurso objetiva promover a criatividade no meio acadêmico a partir da
compreensãodequeauniversidadeéumespaçopropícioparaadiscussão,odespertarde
ideias e o desenvolvimento de exercícios hipotéticos na forma de estudos de caso,
possibilitando, assim, auxiliar e colaborar para o aperfeiçoamento das habilidades e dos
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aprendizados dos futuros profissionais e apresentar um material com possibilidades de
aplicaçãoparaomunicípiodeColinasqualificarseusespaçosabertos. 

3.Objeto 
3.1 O objeto do concurso é o desenvolvimento de uma proposta geral para as 3 (três)
praçasdeColinas,commaisdesenvolvimento,emníveldeestudopreliminar,deaomenos
umdoslocais.Ouseja,paraparticipardoconcursoeconcorreràspremiações,cadaequipe
pode desenvolver a proposta dos três espaços, demonstrando a espacialidade geral e a
integração geralentreaspraçaspormeiodediagramasexplicativosedaapresentaçãode
umprogramadenecessidadessintético. 

3.2Apropostadecadaumadaspraçasdeveconsideraroslocaiscomoespaçospúblicos,
sendo necessário considerar aspectos relativos à viabilidade e à manutenção, além de
estimular a integração da comunidade com os locais por meio de atrativos e de um
programadenecessidadesdiversoequalificado. 

4.AcidadedeColinas 
1
4.1 Segundo informações da Prefeitura Municipal,
Colinas tem área de57,25km²,sendo

delimitada a oeste pelo rio Taquari, local por onde chegaram os primeiros imigrantes.
ColinastemcomomunicípiosvizinhosTeutônia,Estrela,RocaSaleseImigrante. 

4.2 Os destaques do município sãosuatranquilidadeeafacilidadedeintegraçãoregional
em razão das rodovias que conectam a cidade a outras, tendo acesso a Estrela pela
RS-129,quetemconexãocomaBR-386,tambémaRocaSaleseImigrante,pelaRST-25.
Existeumaestaçãoférreaeumtúnelqueatravessaacidade,sobreoqualestálocalizadoo
CentroAdministrativo. 

4.3OmunicípioapresentalocalizaçãoprivilegiadajuntoaorioTaquariesuasbelascolinas
valorizam a natureza e o embelezamento da cidade, em especialporestaremassociadas
com ruas e jardins floridos. Colinas emancipou-se no dia 20 de março de 1992, formada
pelosterritóriosqueanteseramdenominadosCorvo,4o distritodeEstrelaeBarradaSeca
(hoje 31 de Outubro), pertencente a RocaSales.Onomedacidadeoriginou-sedevidoàs
colinasquecercamomunicípio. 
1

Disponíveisem:<https://www.colinasrs.com.br>.Acessoem04ago2021. 
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4.4 As atividades econômicas mais difundidas são a criação de gado leiteiro, suínos,
frangos, avespoedeiraseocultivodemilhoesoja.Colinaséummunicípiopequeno,com
população estimadaem2.420(doismil,quatrocentosevinte)habitantes,deacordocomo
censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE de 2010, sendo em sua
maioria de descendência alemã, que até hoje conserva os hábitos e costumes de seus
pioneiros por meio de festas, como Kerb e Blumentanzfest (Baile das Flores), danças e
comidastípicas,nãodesprezandoochimarrãoeumbomchurrasco. 

4.5 O município contava comquatroescolasmunicipais,queforamdesativadasdevidoao
reduzidonúmerodealunos,centralizandooensinoemumaescolaparticular,quenoanode
1997foimunicipalizada,passandoasedenominarEscolaMunicipaldeEnsinoFundamental
Ipiranga.Alémdessaescola,omunicípiotemumacreche,denominadaEscolaMunicipalde
EnsinoInfantilPequenoMundo,querecebecriançasapartirdosseismesesdeidade.Jáa
Escola Estadual de Ensino Médio de Colinas recebe alunos das classes de Educação
Infantil, Educação de JovenseAdultos,EnsinoFundamentaleEnsinoMédio,sendotodos
beneficiadoscomtransporteescolarpúblico. 

4.6 Outro destaque da educação é o projeto Urban95, voltado para crianças da primeira
infância (de 0 a 3 anos). OUrban95procuraidentificarasdemandasdeumacriançacom
alturaaté95cm(alturamédiaparacriançasde3anos),ajudandoplanejadoresdecidades,
designers urbanosedeoutrasatividadesrelacionadasaourbanismoaentendercomoseu
trabalho pode influenciar o desenvolvimento infantil. A proposta também instiga a
identificação de melhorias para a forma como as crianças pequenas vivem, brincam,
interagemesemovempelascidades.Ajornadadeimplementaçãodecadacidadeéúnica,
masumobjetivocentraléuniversal:oimpactopositivonocomportamentodocuidadoreno
bem-estaremgrandeescala.

5.Brevedescriçãodaspraças 
5.1Apropostaérealizarestudospara3(três)praçasdeColinas:aPraçadosPássaros,a
Praça da Entrada e a Praça ZooVegetal (Eldo Schöller). Abaixo, apresenta-se uma breve
descriçãodosespaços,aprofundadasnoAnexoIII-ProgramadeNecessidadeseDiretrizes
preliminares.ArelaçãoentreaspraçastambéméapresentadanoAnexoI–Localização.O
município disponibiliza mais informaçõesemseusiteoficial,quetambémapresentaoutros
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cidade:

https://www.colinasrs.com.br/index.php/turismo/conheca-colinas-3/conheca-colinas-4. 

5.2PraçadaEntrada 
Trata-sedeumapraçaquemarcaaentradadeColinas,criadaem2010comoobjetivode
serocartãodevisitadacidade.Nolocalhaviaummatodeeucalipto,dificultandooacesso
à área. O local era caracterizado pelo acúmulo de lixo em épocas de enchentes, que
atingem parcialmente o espaço. Hoje está cumprindo seu papel, sendo conhecida pelo
letreiro “EU 💗 COLINAS” e muito utilizada para a brincadeiradeescorregar(ascrianças
utilizamumpapelãoeescorregampelapartecommaiordeclividadedapraça,tornando-se
um atrativo também para os adultos). Endereço: rua General Osório, s/n - entrada de
Colinas. 

5.3PraçadosPássaros 
A poucos metros após a Praça daEntrada,dequemvempeloacessoprincipaldacidade
(sentidoEstrela-Centro),aPraçadosPássarosfoicriadaem2005paraurbanizarumaárea
parcialmente alagada e sem utilidade no centro de Colinas. Com o objetivo de atrair
eventos,apraçarecebeudiversasmelhoriascomopassardotempo,entreelasampliação
daquadradeareiaeconstruçãodoquiosqueedopalcodeeventos(ConchaAcústica).Éa
principal praça da cidade, onde ocorrem as principais atrações de Páscoa, o Festival da
Primavera, Natal, Caminho dos Contos, entre outros. Também foi incorporado à praça o
bosque que dá acesso à ferrovia, local ideal para passar uma tarde de verão com as
crianças. Há também pracinha para as crianças,alémdorelógiodesol.Comopassardo
tempo, também foi incorporado o moinho, em estilo europeu, ao chafariz. Endereço: rua
GeneralOsório,s/n,Centro,Colinas. 

5.4PraçaZooVegetal-EldoSchöller 
A Praça ZooVegetal apresenta topiaria2 de plantas com formato de diversos animais. Foi
criadanaprimeiradécadadosanos2000,idealizadapeloSr.EldoSchöller,razãopelaqual
leva o seu nome (Praça ZooVegetal Eldo Schöller). Atualmente, além dos trabalhos em
topiaria,oespaçodisponibilizaumplaygroundinfantilebancos.Umdosatrativosespeciais
do localéapassagemdotrem,vistoqueapraçaestáinstaladaparalelamenteaostrilhos,

2

a
 rtedeadornarosjardinsconferindoagruposdeplantas,pormeiodepodasecortes,configurações
diversas. 
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oportunizando uma experiência muito interessante para quem está na praça quando da
passagem do trem. É o local ideal para passar um fim de tarde para saborear um bom
chimarrãoeentreterascrianças.Endereço:ruaOlavoBilac,s/n,Centro,Colinas. 

6.Formaçãodeequipeseparticipação 
6.1 Os trabalhosdeverãoserrealizadosemequipesdenomínimo2(dois)enomáximo5
(cinco)integrantes. 

6.2 O concurso é aberto a todos os estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo da
Univates e egressos recém-formados. Como egressos recém-formados entendem-se os
egressosformadosapartirde2020(inclusive). 

6.3 Também é possibilitada a formação de equipes mistas, com estudantes e
recém-formados de outros cursosdegraduaçãodaUnivates,oudeoutrasinstituiçõesque
3
fazempartedoConsórciodasUniversidadesComunitáriasGaúchas(Comung),
desdeque

respeitado o critério de a maior parte dosintegrantes(maisde50%)seremestudantesou
egressosrecém-formadosdocursodeArquiteturaeUrbanismodaUnivates. 

6.4 A equipe deverá eleger, entre os seus integrantes, um líder, que terá acesso às
informaçõescompartilhadaspelaorganizaçãodoconcursoeseráoresponsávelporfazera
inscrição de todos da sua equipe, enviar a proposta e encaminhar o Termo constante no
Anexo V deste Edital, que deverá ser individualmentepreenchidoeassinadoportodosos
integrantesdogrupo. 

6.5Todososintegrantesdaequipedevematenderaoscritériosestabelecidosnositens6.2
ou6.3,anexando,nomomentodainscrição,ocomprovantedematrículaouodiploma,caso
seenquadrenoquesitoderecém-formado. 


3

Fazem parte do Comung as seguintes instituições de ensino:UniversidadedeSantaCruzdoSul
(Unisc), Federação de Estabelecimentos de Ensino Superior em Novo Hamburgo (Feevale),
Universidade Franciscana (UFN), Universidade de Passo Fundo (UPF), Universidade Regional
IntegradadoAltoUruguaiedasMissões(URI),PontifíciaUniversidadeCatólicadoRioGrandedoSul
(PUCRS), Centro Universitário da Região da Campanha (Urcamp), Universidade Regional do
Noroeste do Estado doRioGrandedoSul(Unijuí),UniversidadeLaSalle(Unilasalle),Universidade
de Cruz Alta (Unicruz), Universidade de Caxias do Sul (UCS), Universidade do Vale do Taquari -
UnivateseUniversidadedoValedoRiodosSinos(Unisinos). 
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7.Inscrições 
7.1 A inscrição égratuitaeexclusivaparaosestudantesdegraduaçãoerecém-formados,
conforme definido no item 6 deste Edital. Cada equipeinscritapoderáenviarapenasuma
propostacontemplandoas3praçasestipuladasnoObjetodesteEdital. 

7.2Tantoocadastroquantoainscriçãodevemserrealizadosapenasporumapessoa,que
seráolíderdaequipe,indicadonomomentodainscrição.Casoolídernãotenhacadastro
na Univates, é necessário fazê-lo, sendo possível realizar o cadastro no sistema da
Univatespreviamente,oqueagilizaoprocessodeinscriçãoeoenviodaproposta. 

7.3 No momento da inscrição, o líder deverá anexar no sistemaosTermosdeCessãode
Direitos Autorais (Anexo V), que devem ser preenchidos e assinados individualmente por
todos os integrantes do grupo, que concordam em ceder a obra produzida a partir deste
EditalàFundaçãoUnivateseaoMunicípiodeColinas. 

7.4 Independentemente da participação de integrantes com graduação concluída, por se
tratardeumconcursodeideiasvoltadoparaestudantes,ousodomaterialserásomentede
caráter educativo e demonstrativo. As ideias serão apresentadas ao municípiodeColinas
apenas como forma de inspiração. Em caso de execução da obra com base na ideia
apresentadapormeiodesteconcurso,serádesignadoprofissionallegalmentehabilitado. 

7.5Destaca-sequeapropostadeveserenviadanomomentodainscrição.Sugere-sequea
inscrição eoenviodaspropostassejamrealizadoscomantecedência,evitandoproblemas
de rede ou no sistema para o envio e o recebimento do material e das informações. As
propostas devem ser enviadas até o prazo máximo estabelecido no cronograma deste
Edital. 

7.6Asinscriçõesdevemserefetuadasnoperíodode16/09/2021a18/10/2021,nosistema
de

inscrições

da

Univates,

pelo

link

https://www.univates.br/sistemas/inscricoes/processo-5034, anexando a documentação
solicitada.Nomomentodainscriçãoserãosolicitados: 
a) informações do líder - nome completo, CadastrodePessoaFísica–CPF,Registro
Geral–RG,sexo,endereçocompleto,telefoneee-mailparacontato,cursoemque
estámatriculado(ounoqualsegraduou)einstituiçãoàqualestá/estevevinculado; 
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b) informações dos demais integrantes da equipe - nome completo, curso em que
está/estevematriculadoeinstituiçãoàqualestá/estevevinculado; 
c) documentodecomprovaçãodematrículaoudiploma,emformatodigital,detodosos
integrantesdaequipe; 
d) propostaparaoconcurso; 
e) imagemdedivulgaçãodoprojeto(comresoluçãode1080x1080e1080x1920) 
f)

de 4 a 6 imagens representativas da proposta, com legenda, a serem
disponibilizadasparaavotaçãopopular. 

g) títuloebrevedescriçãodoprojeto(até400palavras) 
h) Termo de Cessão de Direitos Autorais (Anexo V) devidamente preenchido e
assinado,deformaindividual,portodososintegrantesdogrupo.  

7.7 Após a conclusão do processo de inscrição, o sistema enviará um e-mail de
confirmação. Todas as propostas encaminhadas serão numeradas aleatoriamente após o
envio, evitando qualquer identificação de autoria. A participação é anônima. Somente na
apresentaçãodosresultadososnomesdosautoresserãodivulgados. 

8.Comissãojulgadora 
8.1Acomissãojulgadoraseráformadapor5(cinco)membros,sendo2(dois)docentescom
graduaçãoemArquiteturaeUrbanismoindicadospelocursodeArquiteturaeUrbanismoda
Univates, 2 (dois) representantes indicados pelo executivo municipal de Colinas e 1 (um)
arquitetoeurbanistarepresentantedeumaentidadedeclasserepresentativaparaaregião
doValedoTaquariouparaoEstado. 

8.2 Os nomes dos integrantes da comissão julgadora serão divulgados conforme
cronogramaapresentadonesteEdital. 

9.Cronograma 

Atividade 

Data/Prazo/Período

DivulgaçãodoEdital

16/09/2021 

Iníciodoperíododeinscrições 

16/09/2021 
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Visitatécnica 
Divulgaçãodosnomesdosintegrantesdacomissãojulgadora 
Términodoperíododeinscrições 
Homologaçãodasinscrições 





29/09/2021 
Até11/10/2021 
18/10/2021 
Até20/10/2021 

Avaliaçãodaspropostaspelacomissãojulgadora 

De19/10a22/10/2021 

Períododestinadoàvotaçãopopular 

de22/10a29/10/2021 

Divulgaçãodosprojetosvencedoresedasmençõeshonrosas 
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30/10/2021 



10.Apresentaçãodaspropostas 
10.1 O conteúdo mínimo para apresentação do projeto será considerado conforme
informaçõesaseguir: 
a) proposta das três praças contendo, no mínimo: implantação geral, zoneamento,
programadenecessidadeseimagensrepresentativas; 
b) estudo preliminar de uma das praças contendo, no mínimo: planta baixa - cotada,
especificada e com indicação das vistas; cortes, elevações e materialidade
(pavimentação,iluminaçãoevegetação);imagenstridimensionaisrepresentativas; 
c) memorial descritivo, com as especificações de projeto e das ideias-chave da
proposta. 

10.2F
 ormatodeapresentação: 
a) formato:4(quatro)pranchasA2emarquivoPDF(utilizarmodelodepranchapadrão
do concurso disponibilizado pela organização). As pranchas devem respeitar o
sentido paisagem e não devem ultrapassar o tamanho de 30 MB. Sugere-se a
apresentaçãodeformaadestinarumapranchaparacadapraça,totalizando3(três),
eaúltimaparamateriaisgeraisdaproposta. 

11.Julgamentodaspropostas 
11.1Aanáliseeaescolhadosmelhoresprojetosserãorealizadasemdoismomentos:pela
comissãojulgadoraeporvotaçãopopular. 
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11.2Aavaliaçãorealizadapelacomissãojulgadoraterápesode80%(oitentaporcento)da
notafinaleobservaráosseguintescritérios: 
a) APRESENTAÇÃO: qualidade naexpressãodaproposta.Habilidadedaequipepara
compreender, expressar e organizar suas ideias na prancha de apresentação.
Clarezaderepresentação:legibilidadedaproposta; 
b) PROPOSTA GERAL: apresentação dos elementos da proposta e justificativa para
utilizá-los, considerando a ordenação da composição geral, fatores de unificação,
vínculoserelaçõesentreaspartesquecompõemotodo; 
c) PROGRAMA: distribuição das atividades, considerando a coerência das relações
entre os elementos básicos do programa, hierarquia, classificação, zoneamento e
articulaçãodosespaços; 
d) SOLUÇÕESTÉCNICAS:coerênciatécnicadaproposta,analisandoofuncionamento
decadasistema,dimensionamentoseespacialidadegeral,assimcomoaviabilidade
geraldaproposta. 

11.3 A avaliação realizada pormeiodavotaçãopopular,efetuadademodosubsequenteà
avaliação da comissão julgadora, terá peso de 20% (vinte por cento) da nota final e será
contabilizada pelo número de curtidas da postagem de cadapropostanapáginaoficialda
Prefeitura

Municipal

de

Colinas

na

rede

social

Facebook

(disponível

em

https://www.facebook.com/prefeituracolinasrs). 

11.4 Serão postadas até 5 (cinco) propostas, sendo selecionadas as com melhor nota
atribuídapelacomissãojulgadora. 

11.5 As propostas serão postadas na referida rede social em ordem aleatória, tendo o
mínimodeintervalopossívelentreaspostagens. 

11.6 Serão postadas imagens disponibilizadas pelos autores (conforme solicitado no item
7.6, f, deste Edital) e terão como descrição o breve texto de apresentação da proposta
(solicitadonoitem7.6,g,desteEdital). 

11.7 A proposta da postagemcomomaiornúmerodecurtidasreceberá2(dois)pontos;a
segunda com o maiornúmerodecurtidasreceberá1,5(umvírgulacinco)ponto;aterceira
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propostacomomaiornúmerodecurtidasreceberá1(um)ponto;eaquartapropostacomo
maiornúmerodecurtidasreceberá0,5(zerovírgulacinco)ponto. 

11.8 Serão computadas somente as curtidas realizadasduranteoperíododeterminadono
cronograma, ou seja, até as 23h59min do dia 29/10/2021. Os comentários não serão
consideradosparaefeitodeavaliação. 

11.9Seráconsideradavencedoraapropostaqueobtivermaiorpontuaçãonosomatóriodas
avaliações,sendoanotadacomissãojulgadoracompeso8(oito)eavotaçãopopularcom
peso 2 (dois). O mesmo critério será utilizado para a definição do segundo e do terceiro
lugar,bemcomoasmençõeshonrosas. 

12.Premiação 
12.1 A premiação será entregue para as trêsmelhorespropostasparticipantes,queserão
classificadas em 1o , 2o e 3o lugar. Ao menos mais 1 (uma) proposta receberá menção
honrosaporseuprojeto,podendoessenúmerosermajoradopelacomissãojulgadora.Para
todasasequipesparticipantesseráenviadocertificadodeparticipação. 

12.2 As 3 (três) propostas selecionadas também receberão premiação em dinheiro,
conformeosseguintesvalores: 
1o Colocado:R$1.500,00(ummilequinhentosreais); 
2o Colocado:R$700,00(setecentosreais); 
3o Colocado:R$300,00(trezentosreais).  

12.3Adivulgaçãodosvencedoresserárealizadaemumeventotransmitidonositeoficialda
Prefeitura de Colinas, pelo link www.colinasrs.com.br, clicando no bannerdoconcurso,no
dia 30/10/2021. No próximo dia útil, o resultado será divulgado no site da Univates
(http://www.univates.br/institucional/editais), contendo a lista com os nomes dos membros
dasequipesvencedorasearespectivaclassificaçãodecadaequipe. 

12.4Oprêmioseráentregueematé30(trinta)diasapósadivulgaçãodosvencedores. 

13.Observaçõesedisposiçõesfinais 
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13.1 Todas as propostas devem seranônimas,informandoapenasonúmerodeinscrição.
Qualquerinformaçãoouimagemnaspranchasdapropostaqueindiqueouinsinueaautoria
dotrabalhoacarretaráadesclassificaçãodaequipe. 

13.2 Com a submissão das propostas, os participantes concordam com os termos deste
Edital e com a divulgação dos trabalhos, incluindo exposições e divulgações nas redes
sociais da Univates, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Univates e da Prefeitura
MunicipaldeColinas. 

13.3Asequipeseseusintegrantesconcordamemcederosdireitosautoraisdostrabalhos
produzidos para o presente edital, ao município de Colinas, com a finalidadedeservirde
inspiração e embasamento para futuros projetos na cidade, a serem conduzidos por
profissionais legalmente habilitados, contratados a critério da Administração Pública, na
forma da lei, podendo ou não ser participante deste edital, cientes de que os trabalhos
podem ser adotados notodoouparte,comousemalterações,semquerepresenteplágio
ou qualquer outra infração aos direitos autorais morais ou materiais, nada tendo os
membros da equipe a reclamar a título de remuneração ou indenização pelo uso dos
trabalhosnostermosdopresenteedital. 

13.4 Está prevista a apresentação das propostas vencedoras e das que receberam
mençõeshonrosasparaomunicípiodeColinas,emdataaseragendadaapósadivulgação
dosresultados. 

13.5 A comissão organizadora do concurso é formada pelo arquiteto Marcelo Arioli Heck,
professordocursodeArquiteturaeUrbanismodaUnivates,epelaarquitetaBrunaRuthner,
funcionária do Emau da Univates. Os integrantes da comissão organizadora, bem como
seus parentes de primeiro grau ou sócios, não podem fazer parte de equipes neste
concurso. 

13.6SãopartesintegrantesdesteEditalosseguintesanexos:I–Localização;II–Fotosdos
locais;III–ProgramadeNecessidadeseDiretrizespreliminares;IV–Resultadosgeraisda
pesquisadeopiniãocomapopulação;V–TermodeCessãodeDireitosAutorais. 
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13.7 Para mais informações e esclarecimentossobreesteEditaleasetapasdoconcurso,
entre em contato pelo e-mail emau@univates.br com assunto do e-mail “CONCURSO
COLINAS”. 


EvaniaSchneider 
ReitoradaUniversidadedo 
ValedoTaquari-Univates 
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ANEXOI,IIeIV 

Acesseolink:
https://drive.google.com/drive/folders/1qSLICLIaZoE0Oox5U8KcP1dFHxVnrnD1?usp=sharing 
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ANEXOIII–PROGRAMADENECESSIDADESEDIRETRIZESPRELIMINARES 

PRAÇADAENTRADA 
A Praça da Entrada é uma praça instalada na entrada deColinas,criadaem2010como
objetivo de ser o cartão de visita da cidade. Atualmente está cumprindo o papel de
cartão-postal,sendoconhecidapeloletreiro“EU💗COLINAS”eumlocalbastanteutilizado
para tirar fotos. Também é usada para a brincadeiradeescorregar(ascrianças,sentadas
em um papelão, escorregam pelo declive da praça, atividade que é um atrativo também
paraosadultos).Éumaatividaderecente,queiniciounaPáscoadoúltimoano,equetem
acarretadoemumaboamovimentaçãodiurnaaolocal. 
Uma preocupação do município écomaproximidadedapraçacomaruaGeneralOsório,
que apresenta um grande volume de tráfego. Assim, é desejável que as propostas do
concursoelaboremumaformadeprotegerascriançasqueatualmentebrincamnolocal. 
Considerando quehojeaPraçadaEntradaéumespaçobastanteutilizadoporcrianças,é
umlocalquepodeserassociadocomaidentidaderelacionadocomoprojeto“Colinas1.000
DiasparaMudarumaVidaInteira”,quetrabalhacomfamíliasdegestantesecriançasdeaté
2 anos, fortalecendo e desenvolvendo suas potencialidades. Nesse sentido, o município
utiliza o referencial teórico do programa Urban95 para os espaços públicos. O Urban95
procura identificar as demandas de uma criança com altura até 95 cm (alturamédiapara
criançasde3anos),ajudandoplanejadoresdecidades,designersurbanosetrabalhadores
de outras atividades relacionadas ao urbanismo a entender como seu trabalho pode
influenciar o desenvolvimento infantil. A proposta também instiga a identificação de
melhoriasparaaformacomoascriançaspequenasvivem,brincam,interagemesemovem
pelascidades.Ajornadadeimplementaçãodecadacidadeéúnica,masumobjetivocentral
éuniversal:oimpactopositivonocomportamentodocuidador,dasfamíliasenobem-estar
emgrandeescala.Abaseconceitualparapensaremespaçosparaaprimeirainfânciaestá
disponívelemh
 ttps://bernardvanleer.org/solutions/urban95/. 
Esseprogramapodeserpensadonestapraça(quejáéfrequentadaporcriançasejovens)
ouemoutroespaço,sendodelivreescolhadaequipe.Paraisso,érecomendávelelaborar
um espaço voltado para questões sensoriais para crianças menores aprenderem e
interagirem. O projeto inclui atividades como musicalização e interação com as famílias,
abrangendonãosócriançaspequenas,mastambémgestantesefamiliares. 
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Embora tenha caráter mais lúdico, a Praça da Entradaémaisfrequentadanoinvernopor
não ter espaços de sombra e por ter grande áreadeincidênciasolar.Étambémbastante
utilizada para contemplação por ter uma vista bastante ampla, podendo-se ver algumas
partes do rio Taquari e, em alguns momentos do ano, o céu do pôr do sol. Paraisso,foi
construído recentemente um deck de madeira na parte superior da praça, que pode ser
ampliado caso a proposta julgue adequado. Há de se atentar para o atendimento das
normas de acessibilidade, em especial para proteção, como guarda-corpo, atualmente
inexistente. 
Atualmenteapraçanãodisponibilizasanitários.Comrelaçãoaosequipamentosexistentes,
o destaque é para o pergolado, que deve ser mantido. Osdemaiselementosapresentam
grandeflexibilidadeparaoespaço. 
Endereço:ruaGeneralOsório,s/n - entradadeColinas. 


PRAÇADOSPÁSSAROS 
Poucos metros após a Praça da Entrada, acessando pela entrada principal da cidade
(sentidoEstrela-Centro),aPraçadosPássarosfoicriadaem2005paraurbanizarumaárea
parcialmente alagada e sem utilidade no centro de Colinas. Com o objetivo de realizar
eventosnolocal,apraçarecebeudiversasmelhoriascomopassardotempo,entreelasa
ampliação da quadra deareiaeaconstruçãodoquiosqueedopalcodeeventos(Concha
Acústica). 
Com essas intervenções, é uma praça bastante consolidada, em especial na sua parte
frontal (mais plana). A parte aos fundos, que possui um talude com topografia mais
acentuada, possui bastante vegetação, garantindo uma boa área sombreada. Assim, a
praçaémaisutilizadanoverão,pordisponibilizarumaboaáreasombreada. 
Éapraçamaisutilizadaporadolescentesporseraúnicacominternetwi-fiecomcampode
futeboldeareia.Paraatenderademandasdessepúblico,umadasideiasdaPrefeituraéa
instalação de uma pista de skate (podendo ser nesta praça ou nas demais). No entanto,
deve-se verificar a viabilidade da instalação dessa pista, tendo em vista os espaços já
consolidados. 
Porseuporteeatividadesrealizadasnolocal,éaprincipalpraçadacidade,ondeocorrem
as principais atrações de Páscoa, o Festival da Primavera, Natal, Caminho dos Contos,
entreoutros.Parareceberoseventos,existeumaConchaAcústica,quedevesermantida,
além de um conjunto de sanitários. Também foi incorporado à praça o bosque que dá
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acesso à ferrovia, local ideal para passar uma tarde de verão com as criançasdevidoao
sombreamento. Há no local playground para as crianças, além do relógio de sol. Com o
passar do tempo, foi incorporado o moinho, em estilo europeu, ao chafariz instalado na
praça. 
NolocalexisteaCasadoArtesão,quedevesermantida.Trata-sedeumespaçogeridopor
associações, com a comercialização de artesanatos e de produtos locais. Durante a
pandemiadecovid-19oscomérciosestãofechados,masapropostaémanteroscomércios
efeirascomoelementosatrativosduranteoanotodo,garantindoaindamaismovimentona
praça. 
Assim, entende-se que uma possível identidade do local hoje possa ser resumida
principalmenteporseuviésculturaleesportivo. 
Com relação aos equipamentos e benfeitorias existentes, sugere-se a manutenção do
pergolado (situado em frente à rua), dacanchadefuteboldeareia,chafariz,playgrounde
área coberta. Devem ser mantidos na proposta os usos do palco (Concha Acústica),
sanitários, Casa do Artesão e poço artesiano. Os demais elementos apresentam certa
flexibilidade, em especial em sua área com maiordeclividadeevegetação,aosfundosdo
loteecominterfacecomostrilhos. 
Abaixo segue um resumo dos principais eventos da cidade realizados na Praça dos
Pássaros.OdestaqueéqueacerimôniadedivulgaçãodaspropostasvencedorasdoEdital
serárealizadanapraça,duranteoFestivaldaPrimavera(dia30/11).Asinformaçõesabaixo
sobreoseventosforamfornecidaspelaPrefeituraMunicipaldeColinas. 
●

PÁSCOA – A“PáscoaEncantada–amaisdocedoVale”éconsideradaaprincipal
atração do calendário anual de eventos da cidade. Colinas tem sedestacadopela
forma lúdica de comemorarorenascimentodeCristo.Semperderaespiritualidade
dadata,aCidade-Jardim,nasruas,praçasepontosturísticos,ficaornamentadaem
alusão à data. Coelhos artesanais em bicicletas, guloseimas como pirulitos, bolos,
cupcakes e balas, ovos e cenouras gigantes chamam a atenção para, como dizo
tema, a “Páscoa mais doce do Vale do Taquari”. Os principais atrativos para as
crianças(eatéadultos)sãoatradicional“CaçaaoNinho”eo“Passeiodetrenzinho”.
A “Caça ao Ninho” leva a fantasia aos pais, avós e crianças, numa viagem de
lembranças e recordações a todos os visitantes. O “Passeio de trenzinho”, com
saídadaPraçadosPássaros,levaosturistasaumpasseiopelaCidade-Jardim. 

●

FANTÁSTICO CAMINHO DOS CONTOS – Alunos e visitantes são levados a
embarcar numa viagem de muita nostalgia e fantasia, uma aventura pelas mais
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belas e tradicionais fábulas infantis de todos os tempos. Para tanto, são criadas
estações temáticas, espalhadas pelacidadedeColinas(umadelassempresituada
na Praça dos Pássaros), onde são representadas cenas das estóriasinfantis,com
personagensestilizadosdecadafábula. 
●

FESTIVALDEPRIMAVERA–ConhecidacomoCidade-Jardim,Colinasnãopoderia
deixaraestaçãomaisfloridadoanopassarembranco.Assim,desdeoanode2018,
no mês de outubro, a cidade realiza o Festival de Primavera, na ConchaAcústica
situada na Praça dos Pássaros. O evento traz atrações culturais locais, além de
váriasbandasdediversosestilos.Ainda,osvisitantespodemcontarcompontosde
comercialização de alimentos e bebidas, artesanatos e produtosdiversoseparque
inflável. Durante o evento também há a presença do “trenzinho”, que conduz os
turistasporumpasseiopelomunicípio. 

●

NATALLUZEVIDA–EmColinas,alémdaPáscoa,emdezembroapraçatambém
recebe ornamentação alusiva aos festejos natalinos. O Natal Luz eVidaéumdos
eventosmaisimportantesetradicionaisdomunicípiodeColinas.Assim,naConcha
Acústica, situada na Praça dos Pássaros, acontecem apresentações de várias
atividades culturais voltadas ao espírito natalino, além de a Praça estar toda
ornamentadaparaumadasépocasmaisespeciaisdoano. 

●

CAMPEONATODEFUTEBOLEDEVÔLEIDEAREIA–Apraçatambémépalcode
campeonatosdevôleiedefuteboldeareianoperíododeverão.Oeventointegraa
programaçãodeaniversáriodomunicípio. 

Endereço:ruaGeneralOsório,s/n,Centro,Colinas. 


PRAÇAZOOVEGETAL-ELDOSCHÖLLER 
A Praça ZooVegetal apresenta topiaria4 de plantas com formato de diversos animais. Foi
criadanaprimeiradécadadosanos2000,idealizadapeloSr.EldoSchöller,razãopelaqual
leva o seu nome (Praça ZooVegetal Eldo Schöller). Gnomos e a proposta-símbolo de
cidade-jardim são muito atrelados a esse espaço, que também apresenta atualmente um
trem de brinquedo, em escala reduzida (muito utilizadoparafotografias).Asesculturasde
vegetação(topiaria)existentesnecessitamdemelhorias,demodoquesesugereincorporar
essatemática(aindaquedemodolivre)naspropostas. 

4

A
 rtedeadornarosjardinsconferindoagruposdeplantas,pormeiodepodasecortes,configurações
diversas. 
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Atualmente,alémdostrabalhosemtopiaria,oespaçodisponibilizaumplaygroundinfantile
bancos. É o local ideal para passar um fim de tarde para saborear um bom chimarrão e
entreter as crianças. Assim, atualmente tanto a Praça ZooVegetal quanto a Praça da
Entradasãoasmaisutilizadasporcriançasmenores. 
Alémdisso,umdosprincipaisatrativosdolocalsãoostrilhosdotrem,queestãoaoladoda
praça,emumacotamaisbaixa.Atualmentequemestánapraçapercebeachegadadotrem
esedeslocaparaoponto(naruaaolado)paraverapassagemdoveículo,tendoemvista
quehávegetaçõesdegrandeportequeimpedemverotremparaquemestánapraça.Uma
possibilidade é a poda de parte da vegetação e a instalação de decks para visualizar os
trilhoseapassagemdotrem. 
A ideia da Prefeitura é que a Praça ZooVegetal seja um espaço caracterizado como um
símbolo do conceito de Cidade-Jardim, com vegetação adornada,usodecoresepinturas
interativas. 
Embora atualmente esta praça tenha destaque de paisagismo e jardinagem, a ideia da
Prefeitura é que esse seja um elemento de integração entre os espaços, sendo
recomendadoquetodasaspraçasdeemdestaqueparaavegetaçãoeascoresutilizadas. 
Como viés atual tem-se ousoinfantildapraça,alémdeumaboaáreaparaconvivênciae
confraternizações, como piqueniques e rodas de chimarrão, e o atrativo da passagem do
trem. É um espaçonãomuitoamplo,masqueapresentaumagrandeflexibilidadepornão
terelementosconsolidadosqueobrigatoriamentedevemsermantidos. 
Criar ambientes de confraternização, como os usos atuais com paletes na grama para
pequenasreuniões,tambémfoiindicadocomopossibilidadedeintervenção,assimcomoa
utilizaçãodeluzesdecorativas. 
Endereço:ruaOlavoBilac,s/n,Centro,Colinas. 
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ANEXOV–TERMODECESSÃODEDIREITOSAUTORAIS 
Nome(Autor) 



RG 



CPF 



Nacionalidade 



Idade 



Estadocivil 



Profissão 



Endereço 



E-mail 



Telefone 



Celular 



Nomedorepresentantelegalouassistente 
RG 




CPF 




Apessoaacimaqualificada,doravantedenominadacomoCEDENTE,cedegratuita,totaledefinitivamente
à FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDAÇÃO
UNIVATES, CNPJ 04.008.342/0001-09, e ao MUNICÍPIO DE COLINAS, os direitos autorais relativos a
todas as obras intelectuais produzidas a partir doEditalno 089/Reitoria/Univates,de16desetembrode
2021,dasquaissedeclaraautor. 
Em relação à OBRA, a FUNDAÇÃO UNIVATES e o MUNICÍPIO DE COLINAS, em conjunto ou
isoladamente,dentreoutrosdireitos,poderãoutilizar,fruir,dispor,reproduzir,distribuir,explorareconômica
ou publicitariamente ou ceder a terceiros, tudo livre e ilimitadamente, gratuita ou onerosamente, no
território nacional ou fora dele, independentemente de outro ajuste com o CEDENTE,ficandoestesem
direitoaqualquerremuneração,contraprestação,ressarcimentoouindenização. 
Dentreosdireitoacimaexpostos,porexemplo: 
-

As obras poderão ser exibidas de modo físico ou digital, na Internet, em sites e redessociais,
assim como através de qualquer meio de comunicação, tais como, por exemplo, jornais e
televisão, a critério da FUNDAÇÃO UNIVATES e do MUNICÍPIO DE COLINAS, dentre outros
compartilhamentosprevistosnoeditalounecessáriosparaoconcurso;e 

-

As obras servirão de inspiração e embasamento para futuros projetos na cidade, a serem
conduzidos por profissionais legalmente habilitados, contratados a critério da Administração
Pública do MUNICÍPIO DE COLINAS, na formadalei,podendoounãoseroparticipantedeste
edital signatário deste termo, ciente de que ostrabalhospodemseradotadosnotodoouparte,
com ou sem alterações, sem que represente plágio ou qualquer outra infração aos direitos
autoraismoraisoumateriais,nadatendoareclamaratítuloderemuneraçãoouindenizaçãopelo
usodostrabalhosnostermosdopresenteedital. 


O CEDENTE não poderá utilizar a OBRA ou cedê-la a terceiros, ficandoaFUNDAÇÃOUNIVATESeo
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MUNICÍPIODECOLINAS dispensadosdecitaraautoriaquandodautilizaçãodaOBRA. 
ApresenteautorizaçãodaOBRAetransferênciadedireitosautoraiséirretratáveleirrevogável,definitivae
ilimitada, obrigando as partes e os seus sucessores a qualquer título e tempo,podendoaFUNDAÇÃO
UNIVATES e o MUNICÍPIO DE COLINAS também deixar de utilizá-la a qualquer tempo,
independentementedeavisoaoCEDENTE. 

Local 

Lajeado/RS 

Data 




Assinatura-Autor 
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