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Tendo em vista que houve uma única inscrição homologada e proposta
submetida para o Concurso Praças para a Cidade Jardim, a Comissão Organizadora
informa, após deliberação conjunta com a Prefeitura Municipal de Colinas (proponente
do Concurso), representada por Edelbert Jasper, Angelita Elisabete Herrmann e
Regina Beatris Sulzbach, que a proposta enviada é considerada vencedora do referido
concurso.
Esta deliberação ocorre após análise preliminar, realizada pela Comissão
Organizadora, de que trata-se de uma proposta válida, tendo sido enviada toda a
documentação prevista no Edital. Assim, a proposta será enviada para a Comissão
julgadora a fim de que esta faça sua análise e emita um breve parecer sobre os pontos
fortes da proposta e possíveis sugestões de adequação até o dia 05 de novembro de
2021. O referido documento será enviado à equipe e para a Comissão Organizadora,
que fará o compartilhamento com os representantes do município designados para
tratativas do convênio com a Univates.
A partir do parecer da comissão julgadora, a Prefeitura de Colinas e a
Univates, por meio do Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo (EMAU),
permanecerão em contato a fim de deliberar a possibilidade de aprofundar o estudo
nas 3 (três) praças a partir das ideias apresentadas na proposta vencedora a partir de
um Grupo de Trabalho com finalidade específica, tendo as integrantes da equipe
prioridade na composição deste, caso este venha a ser formado.
Assim, declara-se como equipe vencedora as autoras da proposta nº 001,
intitulada “Praça para Todos” cuja equipe foi composta por:
NOME (LÍDER): BRUNA KAROLINA SCHUSTER BECKER
E-MAIL: bruna.becker2@universo.univates.br
CURSO: Arquitetura e Urbanismo - Univates

NOME: MARIANA MENEGAT SCHUCK
CURSO: Arquitetura e Urbanismo - Univates

NOME: EMILIE ANDRES REHBEIN
CURSO: Arquitetura e Urbanismo – Univates

A Comissão organizadora do Concurso entrará em contato com a equipe a fim
de promover os certificados de participação e de proposta vencedora e a Prefeitura
Municipal de Colinas entrará em contato com a equipe para promover o pagamento da
premiação referente à primeira colocação, além de possível apresentação da
proposta.
Sendo o que tínhamos para o momento, parabenizamos a equipe da proposta
vencedora e permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos por meio do
e-mail oficial do concurso: emau@univates.br
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