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Concurso para estudantes de Arquitetura e Urbanismo da UNIEURO – Campus Águas 

Claras e Asa Sul 

 

Tema: Cobogó 

O Cobogó filtra a luz intensa do sol nos trópicos e cria sobras desenhadas em pisos e 

paredes, efeito surpreendente e variado segundo as diversas estações. À noite distribui 

singelamente a luz artificial e sugere poesia  aos espaços arquitetônicos. 

É elemento da arquitetura brasileira criado na década de 1920, em Recife e tem seu 

nome formado pelas sílabas iniciais dos sobrenomes dos engenheiros criadores da peça 

– Amadeu Oliveira Coimbra (português), Ernest August Boeckmann (alemão) e Antônio 

de Góis (brasileiro).  Inspirada provavelmente nos muxarabis da arquitetura árabe 

construídos em madeira e aplicados em fechamentos de ambientes a permitir certa 

iluminação e ventilação. 

Foi utilizado por Lucio Costa e um dos elementos da arquitetura moderna do Brasil.  

(Fonte: Archdaily) 

 

Inscrição 

Em ficha própria, no NAP de cada Campus, com preenchimento de todos os campos 

apresentados, até 13 de maio às 18:00. 

 

Cronograma 

Entrega dos trabalhos: até 17 de maio de 2019, 18:00h. 

Equipe: máximo 3 estudantes 

Apresentação: Pranchas A3 com Conceito e desenho na escala 1/1 da peça. 

Avaliação pela Comissão Julgadora: 20 e 21 de maio 

Resultados: Seleção de 6 trabalhos com divulgação em 22 de maio. 

Premiação: 1o,  2o lugar e menção honrosa no dia 29 de maio – encerramento da 

Jornada. 

 

Cronograma Concurso COBOGÓ 

Etapas Atividades e local Período 

Inscrição Entrega da ficha de Inscrição preenchida -NAP 05/5 a 13/5 às 18:00 

Entrega Entrega das Pranchas-NAP Até 17/5  às 18:00 

Seleção Análise dos trabalhos recebidos 

Divulgação dos 6 trabalhos selecionados 

20/5 e 21/5 

22/5 

Execução 

Protótipo 

Prototipagem dos COBOGÓS selecionados  

FABLAB – Asa Sul 

28/5 

Premiação Premiação dos 1o, 2o lugares e menção honrosa 29/2 

 



 

 

Critérios para seleção 

Conceito e sua representatividade; 

Inovação – novas formas para elemento tradicional na Arquitetura de Brasília; 

Produção da forma para execução da peça em cimento; 

Montagem; 

Transporte das peças. 

 

Produto a ser entregue no NAP dos Campus Águas Claras e Asa Sul 

O projeto deve ser pensado, para execução de protótipo no FABLAB no dia 28 de 

maio, com a participação das equipes dos seis trabalhos selecionados. 

Desenhos na escala 1:1 – Vistas: frontal, posterior, lateral esquerda, lateral direita, 

perspectivas em esboços, croquis, fotos.  

Peça: 20x20x6cm 

Apresentar uma parede composta pelo elemento projetado de aproximadamente 4x3 

(largura x altura) 

Pranchas A3 segundo o modelo apresentado em dwg.  

Arquivos: DWG e PDF. 

Qualquer outro formato implicará na eliminação da equipe participante. 

 

Exigências 

As pranchas devem ser apresentadas sem qualquer elemento de identificação. 

As datas apresentadas devem ser rigorosamente obedecidas. 

Os participantes serão alunos regulares do Curso de Arquitetura e Urbanismo da 

UNIEURO. 

Equipes de no máximo 3 estudantes. 

Os participantes poderão apresentar mais de uma proposta. 

Os participantes poderão participar apenas de uma equipe. 

O não cumprimento de qualquer condição apresentada implicará em desclassificação. 

 

JULGAMENTO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

A avaliação realizada pela banca é definitiva e soberana. 

Os estudantes não poderão consultar qualquer membro da equipe julgadora – NDE. 

Os projetos enviados serão mantidos pelos participantes, em sigilo. 

A divulgação será realizada somente pela Comissão Julgadora. 

Cada equipe declarará a aceitação das regras e dos termos e condições deste 

concurso. 

 

Equipe NDE  

Ana Flavia Costa, Hiatiane Lacerda, Luciana Carpaneda, Marly Santos Mafalda 

Pantoja, Maria Helena Costa 
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