EDITAL
PREMIAÇÃO NEW PRACTICES NEW YORK E NEW PRACTICES SÃO PAULO/2011

1. APRESENTAÇÃO
Identificar e apresentar uma nova possibilidade de práticas arquitetônicas, conceituais e
projetuais, que envolvam percurso projetual e de obra realizada, para a próxima geração
de arquitetos é uma missão central do American Institute of Architects New York Chaper
(Instituto de Arquitetos da América do Departamento de Nova York). Em 2006, a AIA New
York Chapter, em parceria com a AIANY New Practices Committee (Comissão de Novas
Práticas), criou uma premiação e Exposição anual de Novas Práticas que reconhece e
promove novos e inovadores escritórios de arquitetura que aplicam únicas e louváveis
estratégias, ambas no projeto e na prática.
Em 2006 e 2008, New Practices New York homenageou seis extraordinárias práticas de
Arquitetura emergente. Em 2007 e 2009, o foco mudou para as principais cidades
internacionais - Londres e São Francisco. Este alcance global criou intercâmbios concretos
de talentos e idéias.
Para 2011, a AIA New York Chaper abraça São Paulo, uma das maiores e mais densas
cidades do mundo; cidade que compartilha afinidade intelectual de energia criativa com
Nova York. A premiação identificará em ambas as cidades os talentos emergentes e
significativos da arquitetura. Ao lado dessa Premiação e da Exposição, o Instituto de
Arquitetos do Brasil – Departamento de São Paulo organizará uma série de programas
destinados a promover diálogo entre as comunidades arquitetônicas de São Paulo e Nova
York.

Acesse o link http://cfa.aiany.org para conferir os trabalhos New Practices New York das
edições anteriores.

2. DOS REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar profissionais diplomados, legalmente habilitados e registrados no
Sistema CONFEA/CREA’s, residentes e domiciliados no país, em pleno gozo de seus
direitos profissionais;

2.2 Estão impedidos de participar da presente Premiação os dirigentes e funcionários,
servidores ou empregados vinculados às Entidades Promotoras, os membros da Diretoria
Executiva do Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de São Paulo, os integrantes
da Coordenação e da Comissão Julgadora, assim como seus sócios, assistentes,
colaboradores, chefes diretos ou parentes em primeiro grau.

3. INSCRIÇÕES

3.1 As inscrições estarão abertas do dia 27/09/2010, até as 00h00 do dia 01/11/2010, e
deverão ser feitas mediante ao preenchimento da " FICHA DE INSCRIÇÃO
Após o preenchimento da ficha de inscrição, ela deverá ser enviada via fax: (11) 3259-6866
ou e-mail " iabsp@iabsp.org.br os seguintes documentos:
• cópia do recibo de pagamento;
• cópia da carteira do CREA.
• cópia do Certificado de Incorporação do Escritório ou certificado assinado que o escritório
foi fundado depois de 1° de janeiro de 2000.

3.2 Será cobrada uma taxa de inscrição de R$ 200,00 (duzentos reais) para não sócios do
IAB, e de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) para sócios do IAB em situação regular junto
à entidade. O pagamento da inscrição deverá ser efetuado através de depósito bancário
em favor do:

Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento de São Paulo
SANTANDER
Banco: nº 033, Agência 0083, Conta Corrente n° 13-002275-9.
CNPJ: 46.226.148/0001-40.

3.3 As inscrições serão realizadas somente por escritórios com até 10 anos de existência
comprovada, apresentando todos seus membros.

3.4 Consultas à coordenação poderão ser feitas até o dia 12 de novembro.

3.5 A entrega dos trabalhos deverá ser feita impreterivelmente até as 18h00 do dia 01 de
dezembro de 2010, na sede do IAB/SP, Rua Bento Freitas, 306, 4º andar, São Paulo-SP.

3.6 Serão aceitos trabalhos entregues via correio ou empresas transportadoras
(correspondência registrada) postada até as 18:00 horas do dia 01 de dezembro de 2010,
desde que recebidos pelo IAB/SP até às 18:00 horas do dia 03 de dezembro de 2010.

4. ELEGIBILIDADE

4.1 A Premiação Novas Práticas abrange os seguintes requisitos:

Novas práticas são definidas como a arquitetura e o design de escritórios que foram
fundados após 1° de janeiro de 2000 (é obrigatório incluir, no ato da inscrição uma cópia
do Certificado de Incorporação do Escritório ou certificado assinado que o escritório foi
fundado depois de 1° de janeiro de 2000).

5. PROCESSO DE REGISTRO E APRESENTAÇÃO

5.1 Será enviado aos inscritos até 1ª de novembro de 2010, um número de identificação,
que deverá ser afixado ao seu portfólio no canto superior direito (tipo preto, Arial ou similar,
tamanho 36, em uma etiqueta branca). Os Portfólios devem ser 260x279mm e não mais de
10 páginas, que inclui o máximo de 500 palavras. Os participantes devem também incluir
um FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM

Além de registro, não existe nenhum componente digital para o processo de entrada. O
material passa a ser propriedade da AIA New York e não será devolvido.

6. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

6.1 Objeto de submissão:

Os escritórios deverão apresentar um portfólio 260x279mm, no máximo10 páginas,
juntamente com uma narrativa de prática (máximo 500 palavras), respondendo as
seguintes perguntas:
• métodos de colaboração e prática integrada
A questão central envolve o conceito de colaboração e integração nos trabalhos realizados.
• prática crítica
Pensamento critico que o arquiteto deve ter ao responder as demandas do mundo
contemporâneo.
• Variedade de Projetos Experimentais
Por que você escolhe para realizar determinados projetos e não outros?
• Localização e natureza da prática
Algumas novas práticas exigem novos tipos de ambientes de trabalho. Será que a
localização ou layout de seu escritório influencia você na prática?

7. IMAGENS

As inscrições devem incluir um CD contendo imagens de alta resolução utilizado na
apresentação do portfólio (não incluir mais que 10 imagens), e deve ser afixado dentro do
painel frontal do seu portfólio. O CD também deve ser marcado com o número de
identificação fornecido a você após o registro.

8. COMISSÃO JULGADORA

A composição da Comissão Julgadora será a seguinte:
• Carlos Motta
• Isay Weinfeld
• João Sette Whitaker Ferreira
• José Armênio de Brito Cruz
• Nádia Somekh
• Ricardo Itso Ohtake
• Roberto Loeb

9. COORDENADORAS

9.1 Serão coordenadoras do Concurso a arquiteta Liane Makowski Almeida pelo IAB/SP e
a arquiteta Denise de Alcantara Hochbaum pela AIA/NY.

9.2 Os concorrentes poderão solicitar as Coordenadoras esclarecimentos de dúvidas que
porventura possam surgir sobre o presente Edital. Os pedidos de esclarecimento deverão
ser encaminhados por escrito, que responderá às consultas, sem identificação do
solicitante.

O conjunto de respostas incorporará o presente Edital para efeito de orientação
complementar à Comissão de Seleção.

9.3 As consultas deverão ser encaminhadas por e-mail para o seguinte endereço:
npsp2011@iabsp.org.br

9.4 As respostas às consultas serão apresentadas no site www.iabsp.org.br/concursos.asp
até o encerramento do período de consultas.

10. PREMIAÇÃO

A exposição New Practices São Paulo viajará para Nova York com a finalidade de visitar o
Centro de Arquitetura da AIANY de julho a outubro de 2011. A exposição AIANY New
Practices Nova York 2010 viajará para São Paulo em 2011 com uma duração semelhante
(datas e local a ser determinado e sujeito à aprovação pela AIANY).

A seleção de trabalhos para a Prêmiação New Practices São Paulo/2011 destina-se
premiar 7 (sete) projetos.

11. CRONOGRAMA

Será observado o seguinte cronograma:

Início das inscrições

27 de setembro de 2010

Encerramento das Inscrições

01 de novembro de 2010

Limite para consultas

12 de novembro de 2010

Entrega dos Projetos

01 de dezembro de 2010

Julgamento

de 06 a 09 de dezembro de 2010

Resultado

17 de dezembro de 2010

