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O  INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL -  IAB -  É 

UMA CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DO ENGAJAMENTO 

POLÍTICO DOS ARQUITETOS NAS CAUSAS SOCIAIS E 

CULTURAIS DA CIDADE. DURANTE DÉCADAS, GERAÇÕES 

DE ARQUITETOS INTERESSADOS EM PARTICIPAR DE 

MANEIRA ATIVA DO DEBATE SOBRE O URBANO 

PASSARAM POR SUA DIRETORIA E ESTABELECERAM

 UM DISCURSO DE GRANDE RELEVÂNCIA JUNTO À 

ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS.
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PLATAFORMA DE ENSINO IABsp 
MÓDULO 01: SEGUNDO SEMESTRE DE 2017
 
CHAMAMENTO PLATAFORMA DE ENSINO IABsp:
CURSOS LIVRES E OFICINAS
 
O Instituto dos Arquitetos do Brasil - Departamento de São Paulo (IABsp) em parceria com a 
11ª Bienal de Arquitetura FAZEM SABER que, durante o período de 03/07/2017 a 23/07/2017, 
estarão recebendo inscrições para seleção de Cursos Livres e Oficinas. As propostas devem ser 
apresentadas por profissionais com interesse em desenvolver atividades relacionadas ao pri-
meiro módulo da Plataforma de Ensino IABsp,  a ser realizado no segundo semestre de 2017.  
Integrarão também a plataforma residências artísticas, que serão anunciadas em um segundo 
momento.
 
Para seu segundo módulo em 2018, o IABsp deverá lançar um chamamento para grupos ou in-
divíduos, para parceria de coordenação da Plataforma de Ensino: desenvolvimento de questões 
programáticas, tendo como objeto a curadoria de oficinas, cursos e residências que discutam 
novas formas de lidar e interagir com a cidade contemporânea, a partir de diferentes meios e 
expressões artísticas.
 
O IABsp tem a constante preocupação em dialogar e debater questões pertinentes às transfor-
mações das cidades e temas importantes para a prática profissional no universo da arquitetura 
e do urbanismo. A carta programa, desenvolvida pela nova gestão, apresenta os pontos que 
serão trabalhados ao longo do triênio 2017-2019 .  
 
Para além dessas considerações, teremos ainda no segundo semestre de 2017 a XI Bienal Inter-
nacional de Arquitetura, organizada pelo IABsp. Com o tema “Em Projeto”, a Bienal tem como 
objetivo expandir a atenção sobre a cidade em suas múltiplas dimensões e escalas, tanto pelas 
produções de sua construção e desenho, como pelos mais variados usos e apropriações dos 
seus habitantes. 
 
Este edital, portanto, configura-se como ponto de partida, ao abrir as portas para profissionais 
com interesse em participar ativamente desse debate por meio de oficinas, aulas teóricas ou 
práticas.
 
 
Para a escolha das propostas, comissão de seleção levará em consideração os seguintes itens 
presentes neste edital:
 
 
1. DO OBJETO
 
1.1. O presente edital visa o credenciamento de interessados em apresentar propostas de Cur-
sos Livres e Oficinas para a Plataforma de Ensino IABsp;
 
1.2. Os Cursos Livres e Oficinas poderão ser realizados nos espaços disponíveis no Edifício 
IABsp, (veja o link: https://drive.google.com/file/d/0B5-8aRR9YA9FNENlbDBjSmhFT1U/view?us-
p=sharing), ou em áreas externas, em espaços ou equipamentos públicos, ou ateliês, estúdios 
ou oficinas particulares, conforme as necessidades apresentadas no plano de curso do profis-
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sional interessado.
As atividades externas ao edifício do IABsp são de responsabilidade do proponente;
 
1.3. As propostas deverão contemplar atividades práticas, teóricas, que instiguem a experi-
mentação e reflexão, o conhecimento e desenvolvimento dos modos de produção. Poderão ser 
propostos Cursos Livres e Oficinas nas mais variadas temáticas e áreas de atuação da arquite-
tura;
 
2. DAS ESPECIFICAÇÕES
 
2.1. A Plataforma de Ensino IABsp é um modo de educação não formal; 
 
2.2. Os Cursos Livres e Oficinas da Plataforma de Ensino IABsp acontecerão entre os meses de 
Setembro, Outubro e Novembro de 2017.
 
2.3. As propostas de Cursos Livres e Oficinas deverão ser tanto de introdução quanto de apro-
fundamento proporcionando ao participante, conhecer, atualizar-se, enriquecer sua experiência 
de vida e formação nas diversas linguagens artísticas e culturais, participar de atividades de 
lazer, fruição e socialização. 
 
2.4. Indicamos preferencialmente os seguintes formatos: 
a) Curso Livre de curta duração: 4 encontros, uma vez por semana, de 1,5h a 3h de duração; 
b) Curso Livre de longa duração: 12 encontros, uma vez por semana, de 1,5h a 3h de duração; 
c) Oficina: com frequência intensiva a serem sugeridos pelo proponente
 
2.5. As inscrições serão abertas ao público em geral (não apenas à associados ao IABsp) em 
Agosto 2017;
 
2.6. A divulgação das oficinas será organizada de modo conjunto pelo IABsp, e pelo professor(a).
 
2.7. Todos os cursos terão descontos para associados, em todas as categorias, além de bolsa de 
estudo integral (associados e não associados). 
 
3. DAS EXIGÊNCIAS PARA PARTICIPAÇÃO
 
3.1 Poderão participar da presente seleção todos os profissionais maiores de 18 anos de idade e 
que apresentarem a documentação exigida no formulário;
 
3.2. Não poderão se inscrever membros da atual Diretoria do IABsp, bem como membros de 
Diretoria dos Núcleos do IABsp. 
 
3.3. No caso de propostas coletivas, todos os oficineiros devem preencher os requisitos de par-
ticipação.
 
3.4. As atividades propostas deverão ser adaptáveis para espaços diversos, como auditório, 
salas multiuso, espaços alternativos e ambientes externos.
 
3.5. Será concedido  certificado digital de participação para os alunos que tiverem, no mínimo, 
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75% de presença nas aulas.
 
4. DAS INSCRIÇÕES
 
4.1. Inscrições serão feitas pelo site oficial do IABsp deverão ser enviadas a partir de 03/07/2017 
até às 17h de 23/07/2017.
 
4.2. As inscrições serão feitas com bases nos seguintes modelos de contrapartidas propostos 
pela Diretoria do IABsp:
 
Modelo 1: remuneração por hora/aula
Neste modelo de curso livre o proponente é remunerado com uma quantia fixa hora/aula. Ficará 
a cargo do IABsp fixar o valor do curso a ser pago pelo aluno. 
 
Modelo 2: remuneração por porcentagem
Neste modelo de curso livre o proponente é remunerado com porcentagem dividida com o IAB-
sp. Ficará a cargo do proponente fixar o valor do curso a ser pago pelo aluno, levando em con-
sideração o desconto de 50% para aluno associado ao IABsp. 
 
4.3.O proponente deverá fornecer os recibos de pagamento após confirmação do depósito 
bancário.  
 
4.4. O formulário de inscrição está disponível na página oficial do IABsp (acesse aqui);
 
4.5. Cada proponente poderá inscrever até 02 (duas) propostas independente do Modelo escolhi-
do;
 
4.6. Não serão aceitas inscrições de projetos que não cumpram rigorosamente todas as exigên-
cias previstas neste Edital e a ausência de qualquer documento implicará na desclassificação 
do(s) proponente(s).
 
 
5. DA SELEÇÃO E DOS CRITÉRIOS
 
5.1 À Comissão de Seleção caberá a análise e a seleção dos projeto;
 
5.2. A Comissão de Seleção será composta por 3 membros da equipe responsável pela Platafor-
ma de Ensino IABsp, pertencentes à Diretoria do IABsp, 2 membro da 11a Bienal de Arquitetura 
de SP e mais 2 convidados;
 
5.3. A Comissão de Seleção avaliará os projetos inscritos considerando as exigências especifica-
das neste Edital.
 
5.4. Serão utilizados os seguintes critérios para seleção das Oficinas:
 
5.4.1. Clareza e coerência da proposta;
 
5.4.2. A viabilidade da implementação da proposta, considerando os recursos materiais, valor de 
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inscrição e espaços físicos necessários para sua realização;
 
5.4.3. Pertinência dos métodos de trabalho propostos;
 
5.4.4. Concordância com as atividades exercidas pelo Instituto, levando em conta o interesse 
público, social e cultural;
  
OBS.. A inscrição neste edital não implica em contratação, a qual ocorrerá conforme necessi-
dade, desde que exista disponibilidade orçamentária. 
 
6. DO RESULTADO FINAL E DO RECURSO
 
6.1. Após a análise e deliberação da Comissão de Seleção, será publicada no site oficial do 
IABsp, no dia 02/08/2017, a lista com os projetos credenciados que estarão habilitados para 
oportunamente serem contratados e ofertados pelo IABsp, conforme as necessidades dos pro-
gramas e projetos desenvolvidos e disponibilidade orçamentária.
 
 
7. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
  
7.1. Os projetos selecionados integrarão um banco de dados de cursos e oficineiros cadastrados 
habilitados a ofertar cursos no IABsp que terá prazo de validade até 31 de dezembro de 2017.
 
7.2. A habilitação neste Edital não garante ao proponente que a parceria seja efetivamente efe-
tivada.
 
7.3. As parcerias entre IABsp e oficineiro  serão feitas como pessoa física;
 
7.4. Para fins efetivação da parceria , os habilitados selecionados serão notificados através dos 
meios de contato informados na Ficha de Inscrição, e terão o prazo de até 10 dias após o rece-
bimento do comunicado para apresentar os documentos, em PDF (Portable Document Format/ 
Formato Portátil de Documento), abaixo relacionados:
 
a) Carteira de identidade;
b) Registro no cadastro de pessoa física (CPF);
 
 
8. DA REMUNERAÇÃO
 
8.1. Para o Modelo 1, cada oficineiro receberá o valor de R$ 100,00 (cem reais) por hora/aula 
(para mínimo de 20 alunos)
 
8.2. Para o Modelo 2, o oficineiro ficará com 60% do valor total arrecadado com as inscrições, 
ficando para o IABsp 40% do valor total.
 
8.3. O valor é bruto, sujeito aos impostos previstos em lei, e abrange todos os custos e despesas 
diretas ou indiretamente envolvidas na realização da oficina, não sendo devido nenhum outro 
valor, seja a que título for.
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9. DO SUPORTE OFERECIDO PELO IABsp
 
9.1. O profissional selecionado no presente edital e consequentemente convocado para orga-
nizar o curso livre proposto, terá como suporte disponibilizado pelo IABsp, no mínimo, os se-
guintes itens;
 
9.2. Equipamento para projeção, equipamento de áudio;
 
9.3. Certificado digital para os participantes;
 
9.4. Divulgação do curso livre nas redes sociais e no mailing do IABsp;
 
9.5. Divulgação do andamento das atividades nas redes sociais do IABsp;
 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
10.1. A Diretoria do IABsp compromete-se a não utilizar os projetos inscritos sob hipótese algu-
ma sem a prévia autorização de seu(s) autor(es).
 
10.2. A inscrição do proponente implica na prévia e integral concordância com as normas deste 
Edital.
 
10.3. O credenciado será responsável pelo desenvolvimento de sua atividade e pelas infor-
mações e conteúdos dos documentos apresentados, excluída qualquer responsabilidade civil ou 
penal do IABsp;.
 
10.4. O credenciamento realizado nos termos deste edital e as eventuais contratações dele 
derivadas não impedem a Direção de realizar outras contratações para atendimento específico 
de suas necessidades.
 
10.5. O credenciamento e efetivação da parceria não acarretam em  vínculo empregatício entre o 
IABsp e o professor.
 
 
MAIS INFORMAÇÕES
 
Perguntas até dia 18/07/2017 no email: cursos@iabsp.org.br
 
---
 
Para acessar o formulário:
https://goo.gl/forms/cvolzkusrx2d7EIS2


