
CONCURSO PÚBLICO DE IDEIAS 

para a requalificação de uma área urbana para a cidade de Teresina-PI 

EDITAL 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí (CAU/PI), o Instituto de Arquitetos do Brasil, seção 
Piauí (IAB/PI) e o Instituto de Comunicação e Cultura (ICC), entidades promotoras e organizadoras do I 
Concurso de Ideias “Teresina Sustentável” para Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, Parque das 
Mangueiras. 

1. Objetivo e Objeto do concurso 

1.1 O objetivo do presente concurso, a ser realizado em uma única etapa, consiste na seleção, 
dentre os projetos apresentados, do Estudo Preliminar de Arquitetura mais adequado tendo como 
finalidade a requalificação de área urbana da cidade de Teresina-PI com proposta que utilize os 
conceitos de sustentabilidade urbana, com liberdade de proposição 

1.2 O terreno, objeto do certame, situa-se na Avenida Cajuína 

 

2. Condições de Participação 

2.1 Podem se inscrever no concurso – como autores ou coautores – apenas os estudantes de 
cursos de Arquitetura e Urbanismo, em situação regular perante os seus cursos, isto é, com matriculas 
regulares, residentes e domiciliados no Brasil. 

2.2 Um mesmo aluno somente poderá concorrer com uma única inscrição e um único projeto. É 
vedada a participação de qualquer aluno em mais de um projeto, seja como coautor, membro de 
equipe, colaborador, consultor ou em qualquer outra condição. 

2.3 Serão considerados inscritos neste concurso todos aqueles que atenderem aos requisitos 
anteriores e comprovarem o vinculo com o curso de Arquitetura e Urbanismo por meio de seu 
comprovante de matricula. 

3.8 É vedada a participação no presente concurso, a qualquer pretexto – na forma de pessoas 
físicas ou jurídicas, seja na condição de inscritos, coautores, colaboradores, integrantes de equipe, 
consultores ou similares: 

a. profissionais de Arquitetura e Urbanismo; 

b. parentes em 1º grau dos integrantes da Coordenação do concurso e integrantes da 
Comissão Julgadora. 

 

3. Inscrições 

3.1 As inscrições estarão abertas no período de 06 de novembro de 2012 a 04 de dezembro de 
2012. 

3.2 No momento da inscrição, também deverão ser encaminhados em meio eletrônico: 

3.3 As inscrições serão individuais ou por equipe, em Ficha de Identificação própria a ser preenchida 
na entrega do Projeto em envelope lacrado para posterior identificação. 

4.6 Uma vez recebidas pelo IAB/PI ou CAU/PI e em conformidade com as exigências deste edital, as 
inscrições serão homologadas. A comunicação de homologação e o código de inscrição que deverá ser 
utilizado quando da inscrição do projeto para fins de garantia do anonimato. 

 



4. Bases do concurso 

4.1 O conjunto de documentos intitulado Bases do concurso é composto por: 

a. Edital – contém as regras gerais do concurso, prazos e condições mínimas de participação; 

b. Termo de Referência – expõe aas diretrizes arquitetônicas, urbanísticas e conceituais a 
serem consideradas na concepção do projeto.  

c. Modelo de Prancha; 

 

5. Consultas 

5.1 As consultas relativas às Bases do concurso deverão ser encaminhadas pelos inscritos por meio 
de Formulário de Consulta, disponível em meio eletrônico no site do concurso durante o período de 
inscrição. 

5.2 A coordenação do concurso é a instância para a qual os inscritos poderão dirigir, durante o 
concurso, suas consultas e pedidos de esclarecimentos sobre as Bases do concurso, sempre por meio 
da Internet (www.iabpi.wordpress.com). 

5.3 A coordenação poderá também publicar informações suplementares por sua iniciativa, que 
passarão a integrar as Bases do concurso. 

5.4 As respostas e as informações suplementares às consultas passarão a fazer parte integrante das 
Bases do concurso. 

5.5 É vedado a qualquer inscrito buscar informações de forma diversa à prevista neste Item. 

6. Normas de apresentação 

6.1 Os projetos deverão ser apresentados em nível de Estudo Preliminar de forma padronizada, 
valendo-se os inscritos do modelo de prancha disponibilizado, nas Bases do concurso, o máximo de 
uniformização para a avaliação da Comissão Julgadora e a preservação do sigilo de autoria até o final 
do julgamento. 

6.2 Os projetos deverão ser entregues diretamente pelos concorrentes na sede do CAU-PI, até o dia 
04 de dezembro de 2012, as 14h00min. 

6.3 Em nenhuma hipótese e sob qualquer pretexto, serão aceitos projetos que forem enviados em 
desacordo com a forma e prazos previstos neste edital e/ou com os demais documentos das Bases do 
concurso. 

6.4 Os concorrentes deverão apresentar minimamente: 

a. memorial justificativo; 

b. plantas, implantação, cortes e elevações/modelos tridimensionais, em conformidade com a 
fase de Estudo Preliminar; 

6.5 Os projetos deverão ser apresentados, obrigatoriamente, em 4 (quatro) pranchas no formato A2, 
dispostas na posição horizontal, numeradas de 1 a 4, conforme modelo de prancha disponível nas 
Bases do concurso. A distribuição e a forma de apresentação do conteúdo nas pranchas são livres, 
desde que seja preservado o anonimato e seguidos os procedimentos descritos neste Edital. 

6.6 As pranchas não poderão conter marcas, símbolos, pseudônimos, nomes ou qualquer outro tipo 
de elemento que permita alguma identificação, sob pena de desclassificação. 

6.7 O texto do memorial deverá estar contido nas próprias pranchas, podendo ser disposto em bloco 
em uma única prancha, ou distribuído por todas elas. 

6.8 As propostas devem estar representadas em nível de Estudo Preliminar em escala que permita a 
boa compreensão das ideias e soluções técnicas, valendo-se dos recursos gráficos que o(s) autor(es) 
julgar(em) mais convenientes, com total liberdade de criação e proposição na diagramação das 
propostas. 

6.9. As pranchas no ato da entrega deverão estar em envelope opaco lacrado junto com a ficha de 
inscrição. 



7. Comissão Julgadora e julgamento dos projetos 

7.1 A Comissão Julgadora é composta por cinco membros titulares e dois suplentes, todos 
profissionais de arquitetura e urbanismo, e serão divulgados no dia 06 de dezembro de 2012: 

7.2 Caberá à Comissão Julgadora a avaliação dos projetos concorrentes e a indicação dos 
premiados e eventuais menções. 

7.3. Caberá à coordenação do concurso o monitoramento dos aspectos legais e normativos do 
procedimento de julgamento e o apoio técnico e logístico à Comissão Julgadora no desempenho de 
suas tarefas. 

7.4. Os integrantes da Comissão Julgadora, no desempenho de suas tarefas e atribuições, deverão 
manter postura ética ao longo de todo o processo e observar fielmente todas as disposições 
estabelecidas nos documentos que integram as Bases do concurso. 

7.5 Os integrantes da Comissão Julgadora cumprirão sua tarefa em observância rigorosa ao edital, 
ao Termo de Referência e aos Anexos, constantes das Bases do concurso. 

7.6  São critérios básicos de avaliação, a serem considerados pela Comissão Julgadora, sem ordem 
de importância: 

a. conceito e inovação; 

b. adequação às normas, especialmente relativas à sustentabilidade urbana 

c. clareza do projeto; 

d. exequibilidade, economia e viabilidade técnico-construtiva; 

g. soluções passivas de conforto térmico e eficiência energética; 

h. contextualização urbana; 

i. acessibilidade, inclusão e adequação social; 

j. aspectos plásticos, éticos e estéticos do projeto. 

7.7 A Comissão Julgadora poderá indicar possíveis Menções Honrosas e/ou destaques caso julgue 
procedentes. 

8. Divulgação dos resultados e dos projetos 

8.1 A divulgação do resultado final do concurso e a identificação dos projetos serão realizados 
durante Ato Solene, a ser realizado no dia 07 de dezembro de 2012, no evento Teresina Sustentável. 

8.2 Após a homologação e a publicação do resultado final do concurso, os projetos habilitados serão 
publicados por tempo indeterminado na página do concurso e poderão fazer parte de exposições 
itinerantes e publicações. 

8.3 A participação neste concurso implica a autorização dos autores para estas exposições e 
publicações, sem ônus para nenhuma das partes. 

9. Premiação 

9.1 A Comissão Julgadora deverá indicar os 3 (três) primeiros classificados, por ordem de mérito, 
proclamando um único vencedor. É vedado qualquer empate entre os projetos. 

9.2 Além de diplomas específicos, o prêmio a ser atribuídos ao primeiro classificado pela Comissão 
Julgadora será, uma passagem aérea para o território brasileiro. 

9.3 As possíveis Menções Honrosas definidas pela Comissão Julgadora receberão distinção por 
meio de diploma específico sem direito à premiação. 

9.4 Todos os autores dos projetos recebidos pela coordenação do concurso e apreciados pela 
Comissão Julgadora (projetos habilitados) receberão Certificados de Participação. 

  



10. Cronograma 

Atividades e Prazos 

Inscrições 

06 de novembro a 04 de dezembro de 2012 

Consultas 

06 de novembro a 30 de novembro de 2012 

Respostas às consultas 

A partir de 06 de novembro de 2012 

Entrega dos projetos 

Até as 14h00min do dia 04 de dezembro de 2012 

Julgamento 

06 a 07 de dezembro de 2012 

Divulgação do resultado final do concurso e abertura da exposição 

07 de dezembro de 2012  

 

11. Disposições Finais 

13.1 A inscrição e a entrega de projeto concorrente implica integral aceitação das Bases do 
concurso, das quais faz parte o presente edital. 

13.2 Os concorrentes autorizam tacitamente as Entidades Promotoras o direito de exposição, 
publicação (em meio eletrônico e/ou impresso) e divulgação dos projetos apresentados, assim como da 
relação dos nomes dos profissionais responsáveis e/ou equipe do concurso, a qualquer tempo, sem 
que tal feito implique qualquer forma de remuneração a seus autores. 

13.3 Nenhuma indenização será devida aos concorrentes. 

13.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Coordenadora, em instância administrativa, 
sendo eleito o foro de Teresina para dirimir aspectos de ordem legal. 

 

 

Teresina, 06 de novembro de 2012 

 

Comissão Organizadora 

 
 

Arqª. Nícia Leite 
Presidente do IAB-PI 

Arqª. Ana Karine Batista 
Conselheira Federal do CAU-PI 

Arqº. Sanderland Ribeiro 
Presidente do CAU-PI 

Arqº. Julio Medeiros 
Sócio do ICC 
 

  



 
 


