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Em 16 de abril de 2015, o júri formado pelos professores Brasilmar Ferreira 

Nunes, Francisco Leitão e José Carlos Cordova Coutinho reuniu-se para deliberar 

sobre as publicações apresentadas ao Concurso para a mostra Nova Arquitetura de 

Brasília (NAB) 2015. Inicialmente, foram definidos os critérios de julgamento, da 

seguinte forma: 1) Abrangência da pesquisa; 2) Abrangência da bibliografia e fontes 

consultadas; 3) Inovação na abordagem; 4) Apresentação 5) Relevância do tema para 

Brasília; 6) Alcance da obra. O júri destaca, positivamente, o volume e a qualidade da 

produção apresentada. O júri apresenta elogios às iniciativas das instituições Câmara 

dos Deputados, Iphan e a Editora Universidade de Brasília pelo apoio à divulgação do 

conhecimento sobre Arquitetura e Urbanismo. Em análise das obras apresentadas, o 

júri não encontrou subsídios para estabelecer parâmetros de comparação e avaliação 

entre as obras impressas e aquela apresentada em outra mídia eletrônica, o portal 

Concursos de Projetos. Uma vez considerados os critérios de análise, a comissão 

julgadora chegou aos seguintes resultados: 1° - Cláudia Estrela Porto (org.), Olhares: 

visões sobre a obra de João Filgueiras Lima; 2º - Amararia de Aragão C. Martins, 

Transformação Urbana: projetando novos bairros em antigas periferias; 3º empatados, 

Danilo Matoso Macedo, Da matéria à invenção: as obras de Oscar Niemeyer em Minas 

Gerais, 1938-1955, e Elcio Gomes da Silva, Os palácios originais de Brasília. Além das 

premiações previstas, o júri houve por bem atribuir menções honrosas aos seguintes 

trabalhos: IPHAN e equipe da Ábaco – Arquitetura & Design Ambiental, pela obra 

Inventário do Setor Tradicional de Planaltina; e, a Gabriela Bílá por O novo guia de 

Brasília. Sugere-se à organização do evento que, para o próximo concurso, estabeleça 

uma categoria específica para mídia digital, entre outras possibilidades. O júri se 

congratula com a equipe do Instituto de Arquitetos do Brasil –Departamento do Distrito 

Federal pela iniciativa de promover o concurso e, também, pela inclusão da categoria 

publicações na mostra, reconhecendo que a atividade do arquiteto não se limita às 



tarefas de projetação, mas abrange a pesquisa histórica, a reflexão teórica e a 

documentação, entre outras dimensões. 
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