
II WORKSHOP GUSTAVO PENNA 73/23
50 ANOS DE ARQUITETURA, DESENHO E PALAVRA

CIDADE ABRANGENTE 

MARATONA
ARQUITETÔNICA

Regulamento

UMA NOVA VISÃO DA METRÓPOLE



Onde

Escola da Cidade
Rua Gen. Jardim, 65 - Vila Buarque

Quando

Dia 27 de agosto
Das 9h30 as 22h00

Como

Produzindo um projeto
de banheiros públicos
para a cidade de São Paulo



A 
Maratona
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O que é

O 2º Workshop do projeto Gustavo Penna 73/23 - 50 
anos de Arquitetura, Desenho e Palavra, traz a temática 
“Cidade abrangente - Uma nova visão da metrópole”. A 
principal proposta é refletir sobre as questões que 
envolvem as grandes metrópoles no século XXI, tendo 
como foco principal o ponto de vista das pessoas, das 
conexões criadas entre elas e a cidade e, sobretudo, 
como o arquiteto, enquanto profissional, pode se colocar 
como um mediador entre diferentes possibilidades.

A partir disso, o workshop produz no dia 27 de agosto 
de 2019 a Maratona Arquitetônica, das 9h30 as 22h00, 
na Escola da Cidade. 

A cidade de São Paulo, como grande parte das grandes 
cidades do Brasil, não possuem uma quantidade 
apropriada de banheiros públicos, o que acarreta uma 
série de custos para os caixas dos órgãos 
governamentais. Portanto, como a proposta é pensar 
numa cidade abrangente, para todos, queremos lançar 
essa discussão através da maratona arquitetônica. 

Pág. 01Maratona Arquitetônica



Para 
se inscrever
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Link do site
quem poderá

1. As inscrições devem ser feitas através do link:  
https://www.sympla.com.br/maratona-arquitetonica--wo
rkshop-cidade-abrangente---uma-nova-visao-da-metrop
ole--gp-7323__613012

2. Poderão se inscrever todos os estudantes 
regularmente matriculados no curso de Arquitetura e 
Urbanismo de qualquer instituição do país.

3. Os estudantes poderão se inscrever até as 23h00 do 
dia 25 de agosto de 2019. 
As vagas são limitadas. 

4. A participação é individual.
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Como
será?
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Horário
Organização
Apoios

5. A Maratona será realizada das 9h30 às 
22h00, impreterivelmente. 

6. A organização recomenda que o aluno 
leve o próprio material de trabalho ao 
evento. A Escola da Cidade possui um 
número limitado de computadores. Caso 
necessite, favor chegar com ao menos 
meia hora de antecedência para conferir 
a disponibilidade. 

7. O participante deve se certificar 
previamente sobre a voltagem da Escola 
da Cidade, evitando imprevistos e 
problemas técnicos. A organização não 
se responsabiliza por qualquer dano 
causado ao material de trabalho em 
decorrência da Maratona.

8. O evento não se responsabiliza por 
objetos esquecidos ou deixados na 
dependência da Escola da Cidade.

9. A infraestrutura, tal como mesas e 
cadeiras será disponibilizada pelos 
organizadores do evento. Recomenda-se 
levar adaptadores de tomada. 

10. Após o início das atividades os 
inscritos deverão permanecer no local 
até completarem o trabalho solicitado.

11. Será permitida a utilização de dados 
externos, obtidos a partir da internet, 
desde que não violem o direito de 
terceiros.

12. O evento disponibilizará lanches ao 
longo do dia, água e café. 
Recomendamos que tragam barras de 
cereais, chocolates e o que beneficiar a 
sua concentração ao longo da maratona. 

13. O evento disponibilizará rede Wi-fi 
durante todo o dia do evento. 

14. A comissão julgadora poderá 
desclassificar os projetos que não 
seguirem o briefing proposto pelo 
evento. 

15. O espaço será destinado apenas aos 
participantes do evento, não sendo 
aberto ao público. 

16. A Maratona contará com o apoio da 
DECA, que estará tirando as dúvidas dos 
participantes até as 16h00. Aproveitem 
esse tempo!
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Mão
na massa!
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O processo
O que fazer
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17. O estudante terá o tempo das 10h00 as 22h00 
disponibilizado para a produção de Banheiros públicos, 
patrocinados pela marca DECA. 

18. Será exigida a produção de:

a. uma planta baixa
b. dois cortes
c. todas as vistas
d. ao menos três renderizações do projeto.

O material deverá ser organizado em uma apresentação 
até as 22h00 do dia 27 de agosto de 2019.

19. O concorrente que não entregar o projeto até o 
horário estipulado pela organização será 
automaticamente desclassificado. 



Avaliando e
definindo 
o vencedor

Os critérios
O resultado
O prêmio

/05

20. A Maratona contará com um 
vencedor, que será premiado com uma 
Apple TV.

21. O projeto será avaliado 
posteriormente pelos jurados, que 
retornarão a todos os participantes no 
dia 29 de agosto de 2019.

22. A comissão julgadora avaliará 
conforme os critérios previamente 
estabelecidos:

- Atendimento ao briefing proposto.
- Utilização dos produtos DECA.
- Originalidade.
- Sustentabilidade.
- Funcionalidade.
- Aplicabilidade.
- Flexibilidade.
- Criatividade.

23. A decisão do jurí é soberana e 
irrecorrível.

24. O resultado da Maratona será 
disponibilizado no instagram, site e 
facebook do projeto Gustavo Penna 
73/23.

25. Ao se inscreverem na Maratona 
Arquitetônica os participantes autorizam 
a divulgação da sua imagem e das 
imagens de seu projeto, que serão 
devidamente creditadas para fins de 
marketing e divulgação de ações e 
programações em geral do projeto 
Gustavo Penna 73/23.

26. A organização do evento pode 
solicitar a cópia do comprovante de 
matrícula do aluno no curso de 
Arquitetura e Urbanismo de qualquer 
instituição.

27. Quaisquer dúvidas e/ou questões 
relativas a Maratona deverão ser 
encaminhadas para o e-mail 
contato@gustavopenna50anos.com
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