
 
 

PERGUNTAS E RESPOSTAS: 
 
PERGUNTA: 
Faço parte do grupo de representação social do IABsp, como representante da OUC Faria 
Lima e gostaria de me inscrever no chamamento para cursos e oficinas recentemente 
divulgado. 
 
Quanto ao item '3.2. Não poderão se inscrever membros da atual Diretoria do IABsp, bem 
como membros de Diretoria dos Núcleos do IABsp.' Fiquei com uma dúvida:  
Os membros da participação social do IABsp podem se inscrever como oficineiros? 
 
RESPOSTA: 
Sim, os representantes do IABsp nas diversas instâncias municipais e estaduais poderão se 
inscrever no edital. 
 
PERGUNTA: 
Caso sejamos três oficineiros (uma única proposta de curso ministrado por 3 pessoas), a 
remuneração seria de R$ 100,00 hora/aula para cada um desses três proponentes? 
 
RESPOSTA: 
À princípio não, pois oneraria muito o custo do curso para os alunos. Em todo caso, se o 
curso for aceito, a comissão, em conjunto com os organizadores, poderá chegar em alguma 
fórmula que seja boa para as duas partes. 
 
PERGUNTA: 
O curso/oficina a ser ministrado nos espaços do edifício IAB/SP poderia ser oferecido em 
qual faixa de horários e dias da semana? É possível oferecer um curso aos sábados, por 
exemplo? E domingos? E horário noturno? 
 
RESPOSTA: 
Essas questões serão esclarecidas com os organizadores após a seleção. À princípio todos 
os horários estão abertos. 
 
PERGUNTA: 
O processo é exclusivamente para Arquitetos, ou abrange também Designers de 
Interiores?  
 
RESPOSTA: 



O processo é livre para qualquer área de atuação que tenha relação com arquitetura, 
urbanismo, cultura, artes, etc. 
 
 
PERGUNTA: 
Precisa ser associado IAB para organizar cursos e oficinas? 
 
RESPOSTA: 
Nós temos diversas categorias de filiação, inclusive a categoria “amigos do iab”. Não é 
obrigatório, mas nós da comissão achamos desejável que o(a) organizador(a) seja sócio(a). 
 
PERGUNTA: 
É possível inscrever uma equipe internacional, ou mista entre Brasil e outro país? 
 
RESPOSTA: 
Sim, é possível. 
 
PERGUNTA: 
Podemos definir critérios de seleção dos integrantes dos cursos ou oficinas para ter um 
grupo com conhecimento avançado ou intermediário? 
 
RESPOSTA: 
Sim. 
 
PERGUNTA: 
Podemos fixar um número máximo de integrantes? 
 
RESPOSTA: 
Sim 
 
PERGUNTA: 
Quanto ao formulário: Caso haja mais de um professor ministrando o curso, seria possível 
inserir mais de um nome e cpf na ficha de inscrição? 
 
RESPOSTA: 
Sim, no espaço para o nome e cpf é possível inscrever mais de um professor. 
  
PERGUNTA: 
Quanto a equipamentos e materiais: Caso o curso ministrado demande confecção de 
maquetes, por exemplo, o IAB poderia fornecer o material necessário? 
 
RESPOSTA: 
O IABsp não fornecerá o material. Esse material deverá estar incluído no valor do curso ou 
oficina. 
 
PERGUNTA: 
Há possibilidade de uso de equipamentos de informática do IAB pelos alunos durante o 
curso? (para modelagem e impressão) 
 
RESPOSTA: 
Nós não temos equipamentos de informática para fornecer. O que podemos fornecer está 
incluído no item 9 do edital. 


