
PRÊMIO AsBEA ARQUITETURA 2016 
 

Regulamento 

 
 

1.  OBJETIVOS 

 

1.1. O PRÊMIO AsBEA ARQUITETURA é organizado pela AsBEA - 

Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura tem caráter nacional e 

periodicidade bienal. 

 

1.2. O PRÊMIO AsBEA ARQUITETURA tem como objetivo premiar os 

melhores projetos de arquitetura, realizados ou idealizados por escritórios 

brasileiros.  

 

1.3. No Prêmio AsBEA ARQUITETURA, poderão ser inscritos projetos nas 

seguintes Modalidades: 

 

 Obras Concluídas nos últimos 05 (cinco) anos; 

 Projetos Não Edificados; 

As duas modalidades deverão atender as categorias listadas neste edital. 

 

 

2. PARTICIPANTES 

 

2.1. Poderão participar do PRÊMIO AsBEA ARQUITETURA 2016: 

 

 Escritórios Associados à AsBEA (pessoas jurídicas). Este participante 

poderá inscrever projetos nas modalidades: Obras Concluídas nos 
últimos 05 (cinco) anos que não tenham sido premiadas nas edições 

anteriores e Projetos Não Edificados.  

 

 Escritórios Brasileiros de Arquitetura (pessoas jurídicas) não 

Associados à AsBEA*, com até 10 anos de constituição, 

denominados neste regulamento como “Novos Talentos”.  Este 

participante poderá inscrever projetos na modalidade: Projetos Não 

Edificados. 

 

*Os Escritórios não Associados à AsBEA deverão apresentar a cópia de 

seu Contrato Social, comprovando que constam como sócios na 

empresa profissionais Arquitetos, para comprovação de tempo de 

constituição da empresa para participação nesta categoria e que a 
atividade empresarial é Serviços de Arquitetura.  

 

 Empresas Colaboradoras Associadas à AsBEA (pessoas jurídicas). 

Este participante poderá inscrever uma aplicação de material 

produzido pela empresa no território nacional, voltado para o 

mercado de construção civil nas modalidades Obras Concluídas nos 



últimos 05 (cinco) anos que não tenham sido premiadas nas edições 

anteriores. 

 

2.2. Os participantes do PRÊMIO AsBEA ARQUITETURA 2016, poderão 

inscrever por Categoria (limitado a 3 categorias por participante), o 

número máximo de projetos que seguem:  

 

 Para Escritórios Associados AsBEA: até 02 (dois) Projetos de Obras 

Concluídas nos últimos 05 (cinco) anos e até 02 (dois) Projetos Não 

Edificados; 

 Para Escritórios “Novos Talentos”, até 01 (um) Projeto Não Edificado; 

 Para Empresa Colaboradora Associadas à AsBEA, até 02 (dois) 

Projetos de Obras Concluídas nos últimos 05 (cinco) anos; 

 

Observação: Será escolhido pelo júri um Projeto de Obra Concluída 

de um Escritório Brasileiro de Arquitetura (não associado à 

AsBEA) que se destacou pela relevância de sua arquitetura no cenário 

nacional nos últimos 5 anos.  

 

 

3. CATEGORIAS 

 

3.1. Poderão ser inscritos Projetos nas seguintes categorias, tanto para a 

modalidade Obra concluída nos últimos 05 (cinco) anos, quanto na 

modalidade Projetos Não Edificados: 
 

1. EDIFÍCIOS E CONJUNTOS RESIDENCIAIS - edifícios multifamiliares 

verticais (uma torre), conjuntos habitacionais (mais de uma torre) e de 

interesse social (HIS). 

2. EDIFÍCIOS COMERCIAIS- shopping centers, hotéis, flats, resorts, 

supermercados, lojas de atacado e outros. 

3. EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS - edifícios públicos ou privados destinados a 

escritórios, sedes de empresas e outros e empreendimentos que 

compreendam mais de uma categoria ou outras não previstas nas 

categorias citadas. 

4. EDIFÍCIOS INSTITUCIONAIS – edifícios públicos ou privados 

destinados a hospitais e centros de saúde, aeroportos, creches, escolas 

e universidades, clubes, teatros, museus, espaços culturais e locais de 
culto religioso. 

5. EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS – condomínios industriais, indústrias, 

galpões, depósitos, centros de distribuição e outros. 

6. ARQUITETURA CORPORATIVA E DE INTERIORES - interiores de 

escritórios de empresas, stands, showrooms, residências, áreas comuns 

de edifícios, lojas, restaurantes, consultórios e clínicas.  

7. RESIDÊNCIAS - residências unifamiliares (novas ou reformas). 

8. PROJETOS ESPECIAIS - arquitetura paisagística, equipamentos 

urbanos, luminotécnica, urbanismo e loteamentos. 



4. DA INSCRIÇÃO: 

 

4.1. As inscrições deverão ser feitas através do preenchimento do formulário 

encontrado no endereço http://www.asbea.org.br 

 

4.2. O preenchimento do formulário de inscrição não garante por si só a 

participação, o que ocorrerá apenas com a apresentação dos trabalhos; 

 

4.3. Eventuais dúvidas técnicas serão respondidas a todos os inscritos pelo 

Coordenador Técnico do Prêmio – Arquiteto Marcelo Consiglio Barbosa – 

titular do escritório Bacco Arquitetos Associados. 

 

4.4. As solicitações de esclarecimentos deverão ser encaminhadas por e-mail 
para o endereço eletrônico: eventos@asbea.org.br.  

 

4.5. Os Escritórios Associados AsBEA terão sua inscrição aceita, desde que 

estejam em dia com suas mensalidades. 

 

4.6. Os Escritórios não Associados à AsBEA (Novos Talentos) 

contribuirão com uma taxa de inscrição no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais). Esta taxa é única e independe do número de projetos inscritos na 

premiação. Caso o Escritório não Associado venha a filiar-se a entidade, o 

valor pago será revertido como crédito em relação a sua contribuição 

associativa. A AsBEA enviará boleto bancário para pagamento da taxa em até 

07 (sete) dias da data do recebimento da inscrição. 
 

 

5. O JÚRI  

 

 

5.1.  A comissão julgadora será constituída por 06 (seis) membros, composta 

pelos seguintes convidados: 

 

1. Abílio Guerra – Arquiteto, Professor da FAU Mack e editor do site 

Vitruvius; 

2.  Lucas Fehr – Arquiteto, coordenador do curso de Arquitetura da FAU 

Mack e Sócio do Escritório Estúdio América; 

3.  Fernando Serapião – Arquiteto, Crítico de Arquitetura e editor da 

Revista Monolito; 

4. Guilherme Wisnik – Arquiteto, Professor da FAU USP, Crítico de 

Arquitetura e articulista da Folha de S. Paulo; 

5. Elisabete França – Arquiteta, Professora da FAU FAAP, Diretora de 

Planejamento do CDHU/SP e diretora do Studio2E Ideias Urbanas; 

6.  Raul Juste Loris – Reporte Especial e Colunista da Folha de S. Paulo, 

foi correspondente do jornal em Washington, Nova York, Pequim e 

Buenos Aires;  

 

http://www.asbea.org.br/
mailto:eventos@asbea.org.br


5.2. Os integrantes do júri e participantes da Diretoria da AsBEA não terão 

direito de inscrever projetos no PRÊMIO AsBEA ARQUITETURA 2016. Em 

caso de ausência justificada de algum membro do júri, este poderá indicar o 

seu representante, que também ficará impedido de inscrever projetos na 

premiação. 

 

5.3. Ao júri caberá não conceder prêmios nas CATEGORIAS, caso não seja 

apresentado nenhum projeto merecedor da premiação. 

 

5.4. O júri poderá remanejar os projetos para outras categorias quando 

considerar pertinente. 

 

 
6. PREMIAÇÃO 

 

6.1. Serão oferecidos os seguintes prêmios: 

- PRÊMIO ROBERTO CLÁUDIO DOS SANTOS AFLALO, escolhido entre os 

escritórios vencedores Associados AsBEA, nas diferentes categorias, em 

função da importância do conjunto de sua obra para o desenvolvimento, 

valorização e representação da classe ou profissão; 

 

- PRÊMIOS por CATEGORIA: 01 (um) por categoria; 

 

- MENÇÕES HONROSAS por CATEGORIA distribuídas à critério do Júri; 

 

- PRÊMIO DO JURI, escolhido pelo júri um Projeto de Obra Concluída de um 

Escritório Brasileiro de Arquitetura (não associado à AsBEA) que se destacou 

pela relevância de sua arquitetura no cenário nacional nos últimos 5 anos. 

 

6.2. Os Projetos dos Escritórios premiados serão divulgados em encarte 

especial produzido por uma revista especializada de arquitetura, que será 

entregue na Noite da Premiação e veiculado nacionalmente. 

 

6.2. Cada um dos Escritórios premiados irá receber na Noite de Entrega da 

Premiação: 

 

Associados AsBEA: 

 Certificado PRÊMIO AsBEA ARQUITETURA 2016; 
 05 (cinco) convites adicionais para a participação de solenidade de 

entrega dos prêmios, além dos convites que já possui como direito por 

ser associado à entidade. 

 10 (dez) separatas do encarte. 

 

 

Não Associados AsBEA: 

 Certificado PRÊMIO AsBEA ARQUITETURA 2016; 



 02 (dois) convites para a participação de solenidade de entrega dos 

prêmios; 

 05 (cinco) separatas do encarte. 

 

 

7. PRAZOS 

 

Os prazos são os seguintes: 

 

7.1. Inscrições e Entrega dos Trabalhos: de 04 de julho à 10 de 

setembro; ATENÇÃO! O prazo limite para a entrega dos trabalhos será às 

18hs do dia 30/09/2016.  

 

7.2. Filiação AsBEA: Documentação do escritório interessado entregue até o 

dia 30/08/2016 e sujeito à aprovação pela AsBEA. 

 

7.3. Julgamento: de 10 de outubro a 24 de outubro 

 

7.4. Divulgação oficial e Entrega dos prêmios: no Evento de 

Confraternização Anual da AsBEA em 12 de dezembro 2016, no Instituto Tomie 

Ohtake. 

  

Observação: Os escritórios indicados para os prêmios serão contatados para a 

entrega do material para a publicação no encarte, devendo a sua confirmação 

ser feita na Noite de Entrega da Premiação. 

 

 

8. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

8.1.  Após o envio da inscrição, a AsBEA remeterá via e-mail: 

 

 Número de inscrição 

 Modelo de prancha A3 

 Modelo de ficha técnica  

 

8.2.  Não é permitida a identificação nominal do escritório, nos materiais a 

serem apresentados. 

 
8.3.  Os trabalhos deverão ser enviados exclusivamente em meio eletrônico, 

efetuados no site oficial do PRÊMIO AsBEA ARQUITETURA 2016, 

http://www.asbea.org.br.  

 

8.4.  A apresentação dos trabalhos, descrita abaixo, visa à padronização das 

propostas dos participantes, para garantir a avaliação isenta do Júri. 

 

8.5.  Os trabalhos deverão ser entregues, contendo obrigatoriamente a 

seguinte documentação: 

 

http://www.asbea.org.br/


a) Conjunto com número máximo de 04 (quatro) pranchas em formato 

A3 (420 x 297mm), dispostas na posição horizontal e numeradas de 01 

a 04, contendo: plantas, cortes e elevações, bem como fotos, croquis e 

diagramas que auxiliem na compreensão do projeto/obra; 

Os arquivos de pranchas deverão ser entregues em formato PDF, com 

resolução entre 200 e 300 dpi, com tamanho máximo de 05 (cinco) MB 

cada, conforme modelo de prancha a ser remetido pela AsBEA. Veja 

abaixo: 

 

 
 

b) 04 (quatro) imagens representativas do projeto em formato “JPG” em 

formato A5 (148 x 210 mm), com resolução de 300 dpi, com tamanho 

máximo de 02 (dois) MB cada, selecionadas dentre aquelas apresentadas 

nas 04 (quatro) pranchas A3 (fotos da obra concluída ou maquetes 

eletrônicas para projetos não edificados); 

 

c) Memorial descritivo e texto justificando a proposta, ambos em formato 

PDF, contendo no máximo 1.200 caracteres com espaço.  

 
d)  Ficha técnica, conforme modelo enviado pela AsBEA, no formato PDF 

com as seguintes informações: 

 

Para Projetos de Obras Concluídas 

 

 Nome da Obra:  

 Local: 

 Data do projeto (mês/ano): 

 Data da conclusão da obra (mês/ano): 

 Área do terreno: 

 Área construída:  

 Declaração do(s) autor (es) do projeto confirmando a data efetiva 

de conclusão da obra 

 Relação dos autores e colaboradores acompanhada do atestado do 

Contratante comprovando a(s) autoria(s) do projeto ou cópia da(s) 

ART(s) (Anotação de Responsabilidade Técnica) do(s) autor (es)  

 

Para Projetos Não Edificados 

 



 Nome da Obra:  

 Local: 

 Data do projeto (mês/ano): 

 Área do terreno: 

 Área construída:  

 Relação dos autores e colaboradores  

 

8.6. O material de cada projeto a ser enviado para a AsBEA, deverá ser 

exibido da seguinte forma em arquivo: 

A Pasta que conterá o conteúdo deve ser nomeada por: 1. modalidade 

(obra concluída ou projetos não edificados), 2. Categoria do projeto e 3. 

Nome do Projeto. Veja exemplos:  

 

 

        

               
 

Ou 

 

 

 
          

               
                      

                         
     

 

 

8.7.  Os trabalhos premiados deverão posteriormente, encaminhar as 

seguintes informações à AsBEA: 

 

  Lista dos principais fornecedores em documento no formato PDF (somente 

para Obras Concluídas) 

  Fotos dos titulares e se de interesse, também da equipe/colaboradores 

responsáveis pelo desenvolvimento dos trabalhos apresentados em JPEG – 
baixa resolução. 

 

**OBS: Os projetos que não cumprirem as exigências expostas neste 

regulamento serão desclassificados. 

 

 


