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A Minimum, como empresa, tem como objetivo fomentar a criatividade, as grandes 

ideias e o desenvolvimento acadêmico e profissional dos estudantes e recém-formados em 

arquitetura e urbanismo, criando concursos em que o foco de projeto seja lugares reais.

Para isso, escolhemos lugares subutilizados de cidades, que merecem mais atenção 

não só dos arquitetos e urbanistas, mas, sim, da sociedade como um todo, que seria a real 

beneficiária dos projetos propostos caso fossem executados.

Desta vez, em nosso 5º concurso, juntamente com o apoio e parceria do escritório de 

arquitetura KS Arquitetos e a empresa Prontosul, propomos como desafio a criação de 

ideias para revitalização de uma área pública de Porto Alegre, conhecida como um dos 

“Portais do Guaíba” localizada na zona sul da cidade, na beira do Lago Guaíba.

Porto Alegre, anos atrás, obteve projeto para serem criados Portais do Guaíba, através 

da prefeitura municipal. Portais do Guaíba são um conjunto de áreas localizadas em 

extremidades de ruas, junto à margem do Guaíba. São áreas de pequenas dimensões, com 

vista privilegiada para o lago. Foram identificadas 08 (oito) como “Portais”, a maioria no bairro 

Tristeza. Essas ganhariam áreas de convivência e contemplação da paisagem, porém 

muitas acabaram não saindo do papel.

Em 2018, um dos portais, O Portal Dona Irena (Rua Armando Barbedo), foi revitalizado 

em um processo de adoção, na qual as empresas Prontosul e KS Arquitetos realizaram um 

excelente trabalho e tiraram do papel o que parecia esquecido. Após o sucesso da 

revitalização desse portal,  trazemos a oportunidade desse concurso. 

É com essa visão que a Minimum lança o atual concurso, propondo a criação de ideias 

que deem a esse espaço a devida importância, devida utilização e que traga para os 

habitantes um novo Portal para desfrutarem de mais um espaço público de qualidade em  

Porto Alegre.



Em nosso 5º concurso de equipes, juntamente com o escritório de arquitetura KS 

Arquitetos e a empresa Prontosul, trazemos um espaço público de Porto Alegre, conhecido 

como “portal” como desafio aos participantes. A revitalização do Portal Mario Totta.

Na zona sul de Porto Alegre existem ruas que terminam no lago Guaíba, gerando 

espaços urbanos residuais que são chamados de portais. Estes lugares foram criados com a 

intenção de mudar a forma como a população se relaciona com o rio, porém apenas 01 (um) 

desses 08 (oito) portais foi totalmente revitalizado até hoje.

O desafio lançado às equipes será o de revitalizar o Portal Mario Totta, para que ele 

se torne um lugar de exemplo à cidade no que diz respeito à sua arquitetura e estratégias 

urbanísticas para trazer vida a mais um lugar público na cidade de Porto Alegre.

Durante a confecção dos projetos, todas as características urbanísticas devem ser 

levadas em consideração. Ressaltando que, conforme a Prefeitura de Porto Alegre, não é 

adequado implantar equipamentos que gerem forte atração de público, trânsito e 

estacionamentos incompatíveis, pois o caráter local da via do portal é de baixo tráfego.

O portal Mario Totta foi urbanizado anos atrás. Assim, conta com elementos 

preexistentes, os quais podem ser desconsiderados, ou não, quando da confecção das 

propostas, que devem ser consistentes e abranger características como infraestrutura, 

segurança, sustentabilidade e viabilidade de execução.



O Portal Mario Totta é um dos 08 (oito) Portais do Guaíba. Localizado no bairro 

Tristeza, sua área é de aproximadamente 580m². Este espaço já foi urbanizado uma vez, 

através de compensações ambientais. Ainda sim, existem necessidades e oportunidades para 

que a área do portal seja melhor aproveitada. 

Conforme o Plano Diretor (PDDUA), se insere na Macrozona 5 – Cidade Jardim: 

tendo características de baixa densidade, uso residencial predominantemente unifamiliar e 

elementos naturais integrados às edificações, com especial interesse na orla do Guaíba.

Atualmente, o Portal Mario Totta contempla um estar considerado como “ambiente 

praça” com piso basalto regular, possuindo apenas 02 bancos, 01 lixeira, 08 luminárias cone 

e, na divisa com o Guaíba, um guarda-corpo metálico. Sobre a  vegetação, existem 11 

árvores com mais de 2,5m e outras plantas menores.

Como limites, tem o Lago Guaíba (oeste), a rua Mario Totta (leste), a Associação 

Recreativa Cultural e Esportiva ADESABAM (norte)  e um terreno privado (sul). Informações 

sobre a delimitação da área de intervenção, conferir Anexo C deste edital.

Portal Mario Totta – Fonte: Google Maps.



4.1 Quanto ao programa de necessidades, as equipes são totalmente livres para a sua criação. 

Entretanto, os participantes devem estar atentos a alguns aspectos:

4.2 A principal premissa do presente concurso é a revitalização do espaço considerado o Portal 

Mario Totta (conforme item 03 deste edital), localizado no bairro Tristeza, em Porto Alegre;

4.3 Os grupos devem criar espaços e “momentos”, através de estratégias, que gerem uma 

identidade para o local de intervenção;

4.4 Delimitação de área de intervenção: Conforme anexo C deste edital e arquivo base dwg 

(disponível no site oficial do concurso); 

4.5 Alguns dos principais pontos a serem explorados na proposta: estética, infraestrutura, 

materialidade, mobiliário urbano, segurança, sustentabilidade, vegetação e viabilidade de 

execução.

4.6 As equipes inscritas terão acesso a um arquivo em formato “dwg”,com um desenho base da 

área de intervenção do Portal Mario Totta.

4.6.1 Aos se inscrever, a equipe receberá um e-mail de confirmação com um link que dará 

acesso ao arquivo “dwg” e a fotos do local de intervenção (ver anexo C deste edital).

4.7 A base “dwg” para criação da proposta mostra apenas as árvores com mais de 2,5m de altura, 

as quais não podem ser removidas do local. 



5.1 Permitido equipes de 01 (um) até 05 (cinco) integrantes;

5.2 Equipes compostas por estudantes e/ou recém-formados, brasileiros e/ou estrangeiros;

5.1.1 Considera-se estudante: Aluno formalmente matriculado em curso de Arquitetura 

e Urbanismo, reconhecido pelo MEC, em instituição brasileira;

5.1.2 Considera-se recém-formado: Profissional que concluiu a graduação em 

Arquitetura e Urbanismo em curso reconhecido pelo MEC, nos semestres 2019/1, 2019/2, 

2020/1 ou 2020/2 em instituição brasileira.

5.3 As inscrições só podem ser efetuadas através do formulário disponibilizado pelo link de 

inscrição e no site oficial da Minimum (www.minimumpoa.com.br).

5.4 Período de inscrições: de 04 de abril de 2021 até as 23h59min (horário de Brasília) do 

dia 23 de maio de 2021.

5.5 Valor da inscrição: Lotes de R$ 95,00 a R$ 130,00.

5.6 Para efetivá-la, o participante deve efetuar o pagamento através deste link.

5.7 A falta de pagamento até a data limite (23 de maio de 2021) implica na não efetivação 

da inscrição.

5.8 O participante que se inscrever, e, por qualquer motivo, não entregar sua proposta, não 

terá direito de reembolso do valor da inscrição.

 

https://www.even3.com.br/umnovoportal
http://www.minimumpoa.com.br/
http://www.even3/umnovoportal


5.9  O participante que realizar a inscrição da equipe (individual ou grupo), será considerado o 

Líder da Equipe.

5.10 O líder da equipe será o responsável por todas questões que envolvem o concurso. 

Desde a inscrição até à entrega.

5.11 Na hora de realizar a inscrição, haverá 05 (cinco) opções: Inscrição Individual, Inscrição 

Dupla, Inscrição Trio, Inscrição Quarteto e Inscrição Quinteto.

5.11.1 O Líder de equipe deverá selecionar a inscrição referente ao número de 

participantes de equipe.

5.11.2 Não será permitido a adição de participantes posterior ao preenchimento do 

formulário e pagamento da taxa de inscrição.

5.11.3 Os valores da inscrição são iguais para todas as 05 (cinco) opções, ou seja, a 

equipe que tiver apenas uma pessoa, pagará o mesmo valor do que a equipe com 05 

pessoas.

5.11.3.1 Na aba de inscrição aparecerá o valor “individualizado” de cada tipo de 

inscrição, mostrando quanto cada participante pagaria individualmente. Porém, não existe a 

possibilidade de pagar valores diferentes, conforme item 5.11.3 deste edital.

5.12 Cada participante da equipe inscrito receberá um número de inscrição, porém o número 

de inscrição a ser usado na prancha será apenas o número do Líder da Equipe (ver todo 

item 06 deste edital).

 



6.1 A entrega deve ser feita exclusivamente por meio digital através de upload na plataforma 
Even3 (mesma plataforma de inscrição), no campo “Submissão”.

6.2 A equipe deverá entregar 01 (uma) prancha A1 (59,4X84,1cm), com orientação retrato 

(com maior dimensão na vertical), em 02 versões: “Trabalho Não Identificado” e “Trabalho 

Identificado” (ver item 6.5 desse edital).

6.3 Prazo de entrega: Todas as propostas deverão ser entregues até as 23h59min (horário 
de Brasília) do dia 23 de maio de 2021.

6.4 Formato dos arquivos: JPG.

6.5 Tamanho do arquivo: máximo de 20MB por arquivo.

6.6 A escala e a graficação são livres, ficando o participante responsável pela melhor 

maneira de expor suas ideias. 

6.7 A língua oficial do concurso é o português. Portanto, todas as informações da prancha 

devem estar nesse idioma.



6.8 O participante, na hora de fazer o upload na plataforma, escolherá a única modalidade 

(Concurso V), escolherá a única Área Temática (prancha A1) e adicionará o Título do 

arquivo, conforme item 6.9 desse edital.

6.9 O título do arquivo a ser preenchido será: ConcursoV – Número de inscrição, recebido 

no momento da confirmação de sua inscrição pela plataforma (Ver Anexo B deste edital).

6.9.1 Exemplo: ConcursoV – 000000

6.9.2 Este número deve ser o número de inscrição do Líder da Equipe.

6.9.3 O Título do arquivo não é o título do projeto que a equipe desenvolve, e sim um 

título técnico a ser preenchido corretamente no campo obrigatório na hora de upload do 

arquivo.

6.10 As 02 (duas) pranchas serão iguais, mudando apenas a informação de identificação.

6.10.1 Um arquivo será o “Trabalho não Identificado” (ver item 6.11);

 6.10.2 O outro arquivo será o “Trabalho Identificado” (ver item 6.12);

6.10.3 Não há regra para nomeação das pranchas, porém não pode conter nenhuma 

informação que divulgue o nome ou outros dados pessoais do(s) autor(es);

6.10.4 No momento de upload das pranchas, certifique-se que está inserindo cada 
prancha no campo correto, ou seja, o “trabalho não identificado” ser carregado na área de 
“trabalho não identificado”.

.



6.11 A prancha “Trabalho não Identificado” deve, obrigatoriamente, conter as seguintes 

informações:

6.11.1 Nome do Concurso: Um novo Portal;

6.11.2 Número de inscrição do Líder da Equipe, recebido no momento da 

confirmação da inscrição pela plataforma Even3 (ver anexo B);

6.11.3 Não será permitida nenhuma informação que possa identificar os integrantes da 

equipe, instituição de ensino ou qualquer outra informação pessoal;

6.11.4 Essa será a prancha a ser avaliada pelos jurados, se aprovada pela fase de pré-

seleção (item 08 desse edital).

6.12 A prancha “Trabalho Identificado” deve ser igual à prancha “Trabalho não identificado”, 

porém com o(s) nome(s) completo(s) do(s) autor(es) ao invés do número de inscrição.

6.12.1 Essa será a prancha divulgada nas redes sociais da organizadora Minimum;

 

6.13 O descumprimento das regras acima resultará na desclassificação do participante, 

durante a fase de pré-seleção (item 06 desse edital) do concurso;

6.14 Modelo das 02 (duas) pranchas no Anexo A deste edital.



7.1 Juntamente à entrega das pranchas do concurso, será obrigatório o envio dos arquivos 
complementares abaixo:

7.1.1 Imagem Ilustrativa da proposta: Uma imagem representativa do projeto em 
formato JPG, com, no máximo 5Mb;

7.1.2 Documento de comprovação: Documento PDF que comprove a situação de 
estudante ou recém-formado;

7.1.2.1 O arquivo com a documentação é único, ou seja, se a equipe têm 02 ou 
mais integrantes, os documentos de cada um devem estar agrupados em um único 
documento PDF.

7.1.2.2 Para estudantes o documento necessário é o comprovante de 
matrícula da Instituição de Ensino Superior;

7.1.2.3 Para recém-formados o documento necessário é o diploma de 
conclusão de curso  ou documento equivalente para aqueles que se formaram e não 
possuem o diploma.



8.1 Todas as propostas entregues passarão por uma pré-seleção, a ser feita pela equipe da 
Minimum;

8.2 Os requisitos dos itens 5, 6 e 7 deste edital devem ser rigorosamente respeitados;

8.3 A equipe que não atender cumulativamente aos requisitos supracitados será 

imediatamente desclassificada;

9.1 Organização: Minimum Atividade de Apoio à Educação LTDA;

9.2 Coordenação: Arquiteto e Urbanista Tomás Maciel Echel (CAU A154840-9)
.



10.1 No presente concurso existem dois diferentes grupos de jurados. 

10.1.1 Grupo 01: Chamados de avaliadores. Escolhidos pela Minimum, os 03 

profissionais farão a avaliação online de todas as propostas recebidas, selecionando as três 

melhores, que serão avaliadas na 2ª Etapa (Evento Final);

10.1.2 Grupo 02: Um corpo de jurado (entre 3 e 5) será responsável por avaliar as 

propostas das três equipes finalistas, o que se dará no Evento Final (item 13 deste edital).

10.2 Para compor a mesa avaliadora (como avaliador ou jurado), a Minimum seleciona 

profissionais que vivenciam a arquitetura diariamente, podendo ser arquitetos ou ter qualquer 

outra qualificação que se identifique com o presente concurso;

10.3 Caso algum dos avaliadores/jurados não possa realizar a avaliação, será nominado um 

suplente que tenha a qualificação e o entendimento necessários sobre o presente concurso.



11.1 Processo de avaliação: Se dará em duas etapas.

11.1.1 1ª etapa: Os avaliadores realizarão uma avaliação, entre os dias 25 de maio e 

10 de junho, após a pré-seleção (item 8), na qual se levará em conta os critérios de avaliação 

(item 12.2 deste edital). Nesta avaliação, atribuir-se-á uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) para 

cada critério preestabelecido A nota final da 1ª etapa será a soma das notas de cada critério 

dividida pelo número de critérios. Esta nota não influencia na avaliação dos jurados no 

Evento Final (item 13 deste edital).

11.1.2 2ª etapa: As 03 (três) equipes que obtiverem maior pontuação na 1ª etapa serão 

classificadas como finalistas. Os finalistas deverão defender sua proposta no Evento Final 

(item 13 deste edital) perante o júri.

11.2 Critérios de Avaliação:

1. APRESENTAÇÃO: Qualidade na expressão do projeto. Habilidade da equipe para 

compreender, expressar e organizar suas ideias na prancha de apresentação.

2. DESIGN E CRIATIVIDADE: Valorização da ideia e de quão criativa, original e 

diferente ela se torna na concepção do projeto. Neste quesito estão, também, 

inseridas as questões estéticas, plásticas e viáveis da proposta.

3. FUNCIONALIDADE: Capacidade de criar um espaço funcional para o projeto, de 

acordo com o programa de necessidades, acessibilidade e método construtivo.

4. SUSTENTABILIDADE: Preocupação com o meio ambiente. A equipe fica livre para 

pensar em formas com aspecto sustentável para a proposta.

NOTA FINAL = SOMA DA NOTA DE CADA CRITÉRIO / 04 CRITÉRIOS. 



11.3 Critérios de desempate: Se duas ou mais equipes obtiverem a mesma nota final, os 

critérios de desempate serão:

12.3.1 Maior nota média por critério nesta ordem:

1 – Design e Criatividade

2 – Funcionalidade e Acessibilidade

3 – Apresentação

4 – Sustentabilidade

11.3.2 Equipe que tiver mais acadêmicos do que recém-formados;

11.3.3 O líder da equipe com a menor idade dentre os que estão empatados.

12.1 A divulgação dos finalistas acontecerá oficialmente no dia 11 de junho de 2021 na 

página oficial do Instagram da Minimum. As 03 (três) equipes finalistas receberão um e-mail 

com a notificação do resultado, contendo as orientações e informações  e sobre o Evento 

Final (item 13 desse edital).



13.1 Será realizado em Porto Alegre no dia 26 de junho de 2021, em local a ser divulgado 

pela Minimum durante o período de inscrições. 

13.2 As 03 (três) equipes finalistas terão a oportunidade de apresentar suas propostas ao júri 

presencialmente ou via videoconferência.

13.3 A apresentação de cada equipe terá duração máxima de 15 minutos, devendo ter como 

objetivo principal a explicação do projeto em si. Fica a critério da equipe como e quem 

apresentará a proposta.

13.4 Cada equipe poderá trazer a prancha entregue impressa, no mesmo padrão da entrega 

(item não obrigatório).

13.5 Cada equipe poderá criar uma apresentação no computador para usar na hora de 

apresentar a proposta (item não obrigatório). 

13.6 Cada equipe poderá trazer maquete física ou outro material que achar necessário (item 

não obrigatório).

13.7 Não é obrigatória a presença de todos os integrantes da equipe na apresentação;

13.8 Após as 03 (três) apresentações, o júri se reunirá com a organização do concurso e, 

juntos, decidirão a equipe vencedora e a classificação final.







16.1 Todas as informações e qualquer alteração realizada neste edital serão divulgadas na 

página do Instagram da Minimum (@minimum.poa). Assim, é responsabilidade dos 

integrantes da equipe acompanhar as notícias referentes ao concurso.

16.2 Existe a possibilidade da proposta vencedora servir de base para futura execução.

16.2.1 A equipe organizadora do concurso, composta por arquitetos e urbanistas, se 

responsabilizará pelo possível processo de legalização e execução da proposta vencedora.

16.2.2 Os vencedores participarão, juntamente à equipe organizadora do concurso, do 

projeto de execução da proposta, caso seja viabilizada.

16.3 A organização do concurso considera como etapa de “Estudo Preliminar” todas as 

propostas recebidas para avaliação.

16.4 As equipes inscritas concedem aos organizadores do concurso a publicação dos 

trabalhos em sites e páginas de organizadores e parceiros.

16.5 Eventuais dúvidas sobre o concurso podem ser esclarecidas através das redes sociais 

(Facebook e Instagram), e-mail ou site da Minimum.

16.6 Os avaliadores e os jurados do concurso têm total poder em suas decisões, não 

podendo haver qualquer espécie de recurso contra o resultado final.



A.1 É obrigatório conter na prancha “Trabalho não Identificado” o nome do concurso e o 

número de inscrição do Líder da Equipe, conforme item 6.11 deste edital.

A.2 É obrigatório conter na prancha “Trabalho Identificado” o nome do concurso e o(s) 

nome(s) completo(s) do(s) autor(es), conforme item 6.12 deste edital.

A.3 A forma de disposição, na prancha, desses 02 elementos fica a critério do participante.

59,4cm

Nome(s) Completo(s) do(s) Autor(es)

84
,1

cm

59,4cm

nº de participação do Líder da Equipe

84
,1

cm

UM NOVO PORTAL

TRABALHO NÃO IDENTIFICADO TRABALHO IDENTIFICADO

UM NOVO PORTAL



B.1 O título do arquivo a ser preenchido na plataforma Even3 será: ConcursoV - Número 

de inscrição do líder da equipe, recebido no momento da confirmação de sua inscrição pela 

plataforma Even3.

B.1.1 Exemplo: ConcursoV – 000000

B.1.2 Este número deve ser o número de inscrição do Líder da Equipe.

B.1.3 O Título do arquivo não é o título do projeto que a equipe desenvolve, e sim um 

título técnico a ser preenchido corretamente no campo obrigatório na hora de upload do 

arquivo.

B.2 A imagem abaixo mostra o local na plataforma para localizar o número de inscrição do 

Concurso V: Um Novo Portal.

Informação de identificação da 
prancha (apenas os números)

1

2

3



C.1 A área de intervenção do Portal Mario Totta possui aproximadamente 580m². As 

dimensões desta área são: 12,90m x 45m.

C.2 Conforme já escrito, o Portal Mario Totta foi urbanizado anos atrás. Assim, conta com 

elementos preexistentes, os quais podem ser desconsiderados, ou não, quando da confecção 

das propostas.

C.3 Após inscrição, o líder da equipe receberá um e-mail de confirmação com um link para 

acesso à base “dwg” e mais fotos e vídeos do local de intervenção.

C.4 Na base “dwg” foram consideradas apenas as árvores que possuem mais de 2,5m, as 

quais não devem ser removidas do local.

C.5 A imagem abaixo mostra a mensagem do e-mail de confirmação com o link para acesso 

às imagens da área de intervenção e ao documento “dwg” base do Portal Mario Totta.
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