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Joinville, 22 de maio de 2018.

ATA DO JULGAMENTO
No dia 22 de maio de 2018 concluiu-se o julgamento das propostas classificadas
para o concurso Ágora Tech Park. Resultando nos seguintes pareceres:
1 ° lugar (G3N9ZTQ): Arquitetura de linguagem sóbria. Edifício simples integrado na
paisagem com bons acessos e circulações definidas de forma elegante. Preserva
integralmente a mata existente. Facilidade construtiva evidente. Implantação do
edifício principal foi concebida de forma transparente valorizando o acesso de
pedestre pelo térreo. Eixo de expansão do lado direito e esquerdo valorizando a
mata.
2° lugar (G3ZKBVQ): Apresenta uma solução linear bastante integrada com o fundo
do lote, valorizando a vista da área verde e ao mesmo tempo criando uma suave
transição entre o primeiro andar e a via de circulação. Através dessa elevação
cria-se uma proteção confortável e acolhedora para pavimento térreo totalmente
voltado para o interior do lote. Os demais edifícios a direita e à esquerda seguem o
partido e o júri recomenda a revisão do edifício de hotel.
3° lugar (G3MGDA6): o júri considerou bastante feliz a solução com integração do
edifício de circulação no sentido longitudinal e ortogonal do lote privilegiando a vista
da mata e a integração com o paisagismo.
4° lugar (G3ZYL3M): boa solução de implantação do edifício sede e expansão dos
edifícios no sentido ortogonal direito e esquerdo através da integração com a mata e
o uso bastante adequado do espelho d água.
5° lugar (G3ZKELY): O edifício proposto para integrar a primeira fase do partido
é bastante interessante criando circulações generosas na fachado_com vista ampla
T.
para mata no fundo do lote .
Menção A (G3ZBFHE) — o parecer do juri considera uma solução que privilegia a
--o
longitudinal do lote criando através dessa passarela de integração um
eixo de ex ansão dos futuros edifícios da gleba.
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Menção B (G3ZK88S) - para o júri a proposta é interessante em função da
integração do edifício principal na área de supressão da mapa criando portanto uma
possibilidade de convívio direto com a área verde sem criar um protagonismo
exagerado para esse edifício.
Menção C (G3ZAFQ7): o júri considera esse partido bastante interessante pela
definição do edifício principal que estabelece a linha de conexão entre as expansões
dos lados direito e esquerdo destacados através dessa paliçada de elementos
principais e os pátios correspondentes.
Sendo assim a comissão julgadora encerra o parecer referente aos premiados do
Concurso Ágora Tech Park.
Joinville, 22 de maio de 2018.
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