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  3º CONCURSO DE IDÉIAS: PROJETO PARA HABITAÇÃO SOCIAL - EDITAL - 

Tema – “Inovação e Responsabilidade” 

Podem concorrer – Em equipes de até 5 (cinco) alunos, estudantes de cursos de graduação em habilitações ligadas ao 
Ambiente Construído de instituições de ensino superior ibero-americanas, públicas ou privadas, atuando sob a orientação de 
um professor. Serão aceitos o máximo de 3 trabalhos por instituição de ensino, ficando a critério da instituição a seleção 
prévia dos projetos que poderão ser desenvolvidos no âmbito de disciplinas específicas ou como atividade extracurricular. 
Pelo menos um dos membros da equipe de alunos deverá estar inscrito no CTHab’2012. 

Do trabalho - Poderão ser propostos produtos e processos referentes a partes ou ao todo de projeto arquitetônico, 
construtivo e/ou urbanístico de edificação para uso habitacional, voltada para população de menores rendimentos. 
Alternativas para uso unifamiliar ou multifamiliar podem ser propostas. 

Localização - Poderá ser escolhida qualquer cidade para localização do projeto, desde que informadas as características 
ambientais do local e o contexto da proposta. 

Forma de apresentação - Os trabalhos deverão ser apresentados em até 3 pranchas, no formato A1 paisagem (841 x 594 mm), 
prontas para fixação em suporte vertical (parede e/ou painel móvel), sem qualquer referência que permita a identificação da 
autoria, sob risco de desclassificação. 

Envio e inscrição – Não serão apreciadas inscrições prévias. O recebimento dos trabalhos, desde que atendam aos requisitos 
de forma de apresentação e de envio, garantirão a inscrição dos autores, mas não exclui a hipótese de desclassificação caso 
seja(m) violada(s) quaisquer das condições deste concurso. As pranchas deverão ser enviadas em embalagem identificada, 
juntamente com a Ficha de Inscrição preenchida, e comprovante de que os autores são alunos regularmente matriculados em 
Curso de Graduação. Deve ainda acompanhar o material, um arquivo digital do trabalho identificado com o nome dos autores. 
Caberá à Comissão Organizadora do Evento a verificação prévia da documentação encaminhada sendo sua responsabilidade a 
guarda do sigilo sobre a autoria dos trabalhos concorrentes.  

Prazos – Até o dia 31 de outubro de 2012 (data de postagem), os projetos selecionados em cada instituição deverão ser 
enviados por SEDEX à Comissão Organizadora do evento, no endereço abaixo. Apenas trabalhos recebidos impreterivelmente 
até o dia 05 de novembro de 2012, participarão do concurso. O não cumprimento de quaisquer requisitos de envio acarretará 
em imediata desclassificação. 

Critérios de Avaliação – A Comissão Organizadora do evento designará um Juri que avaliará os projetos segundo os itens: 
Relevância, Abrangência, Viabilidade, Inovação e Qualidade de Apresentação, podendo ser estabelecido peso para cada item, 
a critério do Juri, que será soberano em suas decisões, não cabendo recurso. Trabalhos não originais serão desclassificados. 

Estão impedidos de orientar – Membros da Comissão Organizadora do CTHab’2012 bem como membros do Juri do Concurso 
que serão oportunamente informados no site oficial do evento. 

Premiação - Os dois melhores projetos serão premiados em dinheiro, como segue: 

1o R$ 4000,00; 
2o R$ 2000,00; 

Divulgação dos resultados - A divulgação dos resultados ocorrerá durante o CTHAB’2012, em sessão solene especialmente 
convocada para este fim. As dúvidas poderão ser dirimidas pela Coordenação Científica do evento, pelo e-mail 
[carolina.palermo@ufsc.br]  

IMPORTANTE: 

- Os textos referentes às propostas deverão ser escritos somente em português ou espanhol.  

- A participação no concurso implica na aceitação do estabelecido neste edital bem como da eventual publicação do trabalho, 
a critério da Comissão Organizadora do evento. 

- Os trabalhos concorrentes não serão devolvidos a seus autores. 

Endereço para envio - CTHab’2012 
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo/CTC/UFSC 
a/c Profa. Carolina Palermo 
Cx Postal 476  
CEP 88070-900 - Florianópolis / SC / Brasil 
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CTHab’2012 - CONCURSO DE IDEIAS - FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome da Equipe:  

Nome Completo do líder da equipe:  

E-mail para contato:  

Telefone:  Fax: 

Nome do Professor Orientador:  

Instituição de Ensino:  

Endereço Completo da Instituição: 

 

Nome(s) de todos os membros da equipe: 

obs: todos os membros da equipe deverão 
comprovar a condição de estudante de graduação 
na instituição de ensino superior. 

 

 

 

 

 

DADOS REFERENTES AO LÍDER DA EQUIPE PARA FINS DE CADASTRO: 

Nome Completo:  

Endereço Completo:  

E-mail de contato:  

Telefone:  Fax: 

Apresenta Comunicação no Congresso: SIM (     ) NÃO (     ) 

Título da Comunicação: 

 

Nome para o Recibo: 
P.F. ou P.J. (acrescentar CPF ou CNPJ). 

 

As inscrições ao CONCURSO DE IDEIAS têm função de cadastro e não implicam custo. Esta Ficha de Inscrição deverá 

ser impressa, preenchida com letra legível e enviada juntamente com o Trabalho e os Certificados de Matrícula, 

para o endereço que aparece no Edital do Concurso. O aceite da inscrição é responsabilidade do Juri do Concurso, 

que é soberano em seu julgamento, não cabendo recurso. 

 
 

  


