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EDITAL PRÓ-REITORIA ACADÊMICA Nº 07 DE 11/12/2015 

 

A Pró-Reitora Acadêmica do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE 

PRESIDENTE PRUDENTE, no uso de suas atribuições, 

torna público o resultado do I CONCURSO SEU 

PROJETO NA TOLEDO PRUDENTE. 

 

A Pró-Reitora Acadêmica do CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE 

TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE, no uso de suas atribuições, torna público o resultado 

do I CONCURSO SEU PROJETO NA TOLEDO PRUDENTE. 

 

Art. 1º  O concurso “SEU PROJETO” na Toledo Prudente faz parte de um projeto anual 

com o objetivo de implantar no campus universitário projetos de arquitetura, urbanismo ou design 

desenvolvidos pelos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Antônio 

Eufrásio de Toledo de Presidente Prudente. Com esse concurso pretende-se criar o sentimento de 

pertencimento e o incentivo à criatividade e participação do alunado nos projetos da Instituição. 

Parágrafo único. No ano de 2015, o tema do concurso  foi  IDEIAS CRIATIVAS PARA A SALA 

DE METODOLOGIAS ATIVAS, tendo como local, a sala 85 do prédio da IES. 

 

Art. 2º  Os grupos inscritos no período de 04 a 09 de novembro de 2015 e que entregaram 

os respectivos projetos  no dia 04 de dezembro de 2015, tiveram os trabalhos avaliados conforme 

segue:  

I – Julgamento técnico; 

II – Julgamento acadêmico. 

 

§1º A Comissão Julgadora Técnica avaliou os aspectos relativos a criatividade e adequação 

ao tema; iluminação do ambiente; acesso à fiação elétrica; espaço de trabalho; desenho de 

interiores; aproveitamento do espaço; relação custo benefício; acessibilidade; apresentação final e 

viabilidade do projeto. 

§2º  A Comissão Julgadora Acadêmica avaliou aspectos relativos ao atendimento  do projeto 

às  necessidades propostas para o uso das metodologias ativas na IES.  

 

Art. 3º  Após a avaliação dos projetos, o resultado foi o seguinte: 

 

I – 1º lugar: Grupo 12, composto por Maria Eduarda Silva e Renata de Souza Santos 

II – 2º lugar: Grupo 9, composto por Larissa Breda Silva e Natalie Mie Koga Ideo 
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§1º  Caberá ao Grupo 12, o prêmio no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais) e ao Grupo 9, 

um certificado de menção honrosa. 

§2º  Todos os participantes receberão um certificado de participação. 

§3º  Será atribuída a todos os participantes, uma carga horária correspondente a 20 horas 

de Atividade Complementar, a qual será lançada automaticamente no registro escolar dos alunos. 

§4º  Todos os grupos serão convidados para encontros com a Coordenadora do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo, oportunidade em que receberão o parecer desta sobre os trabalhos, de 

forma a contribuir para com o aprimoramento profissional dos candidatos. 

 

Art. 4º  A solenidade de premiação  será realizada no dia 17 de dezembro de 2015, às 17h00, 

no Anfiteatro Dr. José Cupertino D’Arce. 

 

Presidente Prudente, 11 de dezembro de 2015. 

 

 

 

 
 

ZELY PENNACCHI MACHADO  

Pró-Reitora Acadêmica 

 


