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EDITAL PROPPEX Nº 04/2018 

1° EXECUTA - ARQUITETURA E URBANISMO 

 

A Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão - PROPPEX, no uso de suas atribuições legais 

e em conformidade com o artigo 37 do Estatuto da UNIFEBE, torna público aos interessados os 

prazos e procedimentos para participação no 1° EXECUTA - Arquitetura e Urbanismo: 

 

1. COMPETIÇÃO 

1.1. O EXECUTA Arquitetura e Urbanismo é um projeto interdisciplinar do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo do Centro Universitário de Brusque – UNIFEBE e consiste em um workshop com uma 

semana de duração, onde todos os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo, de primeira a decima 

fase, se dividem em equipes orientados por professores para competir em um exercício de arquitetura, 

com finalidade social e prática. Durante a semana todos os alunos trabalham juntos com professores 

nos laboratórios, para resolver a problemática do tema escolhido para o semestre.  

 

1.2. O EXECUTA Arquitetura e Urbanismo, será realizado no período de 05 a 19 de março de 

2018. 

 

2. OBJETIVO DA EDIÇÃO 

2.1. Equipes de alunos de diversas fases se unem para desenvolver uma luminária, que ao fim do 

processo deve ser instalada no caminho de acesso ao campus (lateral do estacionamento de motos). 

O objetivo é melhorar a iluminação do principal acesso de pedestres ao campus. 

 

3. CRONOGRAMA 

DIA ATIVIDADE 

05 de março – Auditório bloco C (19h) - 

 

20h - 

Lançamento do EXECUTA e formação das equipes 

por sorteio. 

Início do trabalho das equipes (laboratórios e 

maquetaria) 

07 a 09 de março (18h30min ás 22h) - Produção em laboratórios e Maquetaria. 

 

09 de março (18h30min ás 22h) - 

 

Instalação da luminária no local (acesso de pedestres 

ao campus - lateral do estacionamento de motos) e 

entrega da Prancha A1 em formato digital PDF. 

10 de março (08h às 10h) - 

Auditório bloco C (10h às 11h30min) - 

Finalização da instalação da luminária no local 

Apresentação dos projetos – vídeo 3 minutos + 

maquete volumétrica + prancha A1. 

12 a 16 de março Votação dos projetos no site da UNIFEBE. 

19 de março no Auditório bloco C (19h) Divulgação e premiação dos vencedores. 
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4. ESPECIFICAÇÕES E EXIGENCIAS 

4.1.  Altura da luminária instalada deve ficar entre: 1,80m e 2,00m. 

 

4.2. Deve ser desenvolvida com material resistente a chuva, pois será instalada a céu aberto. 

 

4.3. A infraestrutura de elétrica será fornecida pela Unifebe (as esperas estarão prontas). O restante 

do material para a luminária e instalação, fica a cargo dos integrantes de cada equipe. 

 

4.4. O local da instalação já está previamente definido pare melhor aproveitar o espaço.  

 

4.5. Serão formadas por meio de sorteio prévio equipes de 09 ou 10 participantes, obedecendo ao 

requisito de diversificar acadêmicos de todas as fases em um mesmo grupo. 

 

5. ENTREGAS 

5.1. Apresentar 01 (uma) prancha tamanho A1(colorido) com imagens 3D do projeto, detalhamento 

técnico, conceito, materiais escolhidos e identificação dos integrantes da equipe e nome para a peça 

desenvolvida (Arquivo digital em PDF). 

 

5.2. Maquete volumétrica física em escala 1:10 ou 1:5 (material definido pelo aluno). Obs.: a maquete 

deve ser parte do processo de criação e deve ser simples. 

 

5.3.  Maquete digital 3D em formato SketchUp. 

 

5.4. Vídeo final de apresentação da peça criada., deverá apresentar no mínimo 03 (três) e máximo 04 

(quatro) minutos de filme e precisa conter registros do desenvolvimento dos trabalhos ao longo da 

semana, explicação do conceito da peça desenvolvida e escolha dos materiais e imagens da peça 

finalizada. 

 

5.5. Fica a UNIFEBE isenta de qualquer responsabilidade ou ônus em relação a Direito Autoral 

decorrente do não cumprimento da Lei nº 9.610/98. 
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6. DA VOTAÇÃO 

6.2. O prazo para votação é até dia 12 a 16 de março de 2018 através do site da instituição.  

 

7. DA PREMIAÇÃO 

7.1. Os alunos que cumprirem todos os requisitos de entrega e participação receberão 1,5 pontos 

(somado na A1). 

 

7.2. A equipe vencedora receberá: pontuação de participação (+ 2 pontos somado na A1), uma noite 

de Pizza e certificado de premiação. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. Ao participar do presente Competição, o inscrito declara, ainda que tacitamente, concordar com 

todas as regras do presente Edital e de outras determinações e orientações da organização do evento. 

 

8.2. As informações complementares que forem necessárias ao esclarecimento e cumprimento do 

presente Edital podem ser obtidas podem ser obtidas pelo e-mail: arquitetura@unifebe.edu.br, ou pelo 

telefone (47) 3211-7215. 

 

8.3.  Os casos omissos neste Edital e as dúvidas suscitadas serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão-Proppex. 

 

 

 

Brusque, 05 de março de 2018. 

 

 

 

Prof.ª Edinéia Pereira de Silva Betta 

Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão 

 

 


