COMUNICADO
Comunico a RETIFICAÇÃO dos resultados do Edital de Chamamento Público do CAU/SP nº
005/2020 - “Mostra CEF CAU/SP de Boas Práticas de TFG – Trabalhos Finais de
Graduação” – inserindo os trabalhos: “A VOLTA PRA CASA: uma história sobre algumas
histórias” e “Desobsolescência: centralizando a expansão”, na Categoria DESTAQUE e os
trabalhos: “Conexões Urbanas sobre Trilhos: Uma nova centralidade para o Campo de
Marte/São Paulo” e “Re (habitar) o centro: o projeto arquitetônico como articulador urbano e
social”, nos destaques para a Mostra.

a. DESTAQUE

TRABALHO
A Casa de Jajja – moradias autoconstruídas por mulheres em zonas rurais
A VOLTA PRA CASA
uma história sobre algumas histórias
Acoplamentos Arquitetônicos e a Ressignificação da Paisagem Construída
Apropriações e Ocupações: sobre vazios ocupados, ensaio sobre habitação
Conexões urbanas Diadema – São Paulo: Mobilidade reestruturada
Desobsolescência: centralizando a expansão
Em paralelo: um ensaio sobre a construção metropolitana através da ocupação do
espaço aéreo como uma hipótese de adensamento urbano e preservação de tecidos
consolidados
Investigação de instantes no córrego da água preta
Território produtivo: o contexto urbano como incubador da economia circular
Tocas do Tatu: Requalificação e expansão do Horto Florestal do Tatu, Limeira – SP

2 – HOMOLOGAR os trabalhos que também comporão a Mostra:
TRABALHO

Cidade e Porto: A Requalificação Urbana do Valongo
Conexões Urbanas sobre Trilhos: Uma nova centralidade para o Campo de Marte/São
Paulo

Entre águas: desenvolvimento socioeconômico em Brasília teimosa

Evolução dos espaços cinematográficos em São Paulo

Habitação flutuante sustentável, associada a renovação da orla no dique Pompeba

HABITE-SE: o Remanejamento da Comunidade Nazaré Paulista

Hospital UIAMA – Universidade Internacional da Amazônia

Parque Tecnológico de Pinheiros – São Paulo

Re (habitar) o centro: o projeto arquitetônico como articulador urbano e social

Rua São Bento: um retrato da legibilidade urbana do Centro Histórico de São Paulo

Sesc – Proposta para o SESC José Bonifácio/SP

Informo que a validação deste comunicado será realizada na próxima Reunião da Comissão de Ensino
e Formação do CAU/SP, a realizar-se no dia 21/12/2020.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
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