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APRESENTAÇÃO E REGULAMENTO

APRESENTAÇÃO
A premiação do Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento de São Paulo é um importante momento de
conhecimento, reflexão e divulgação da produção contemporânea dos arquitetos. Com freqüência bienal, a
premiação nos permite mais do que um diálogo interno à categoria: a principal instituição dos arquitetos
paulistas apresenta para a sociedade uma amostra das nossas formas de entender e de agir na
transformação das cidades, na construção do território e no desenvolvimento do seu parque produtivo.
Trata-se de uma oportunidade impar para um balanço da contribuição dos arquitetos para a construção da
cultura brasileira. Neste momento podem ser identificados os acertos, as dificuldades e os impasses da
nossa atuação nos últimos anos, permitindo uma reflexão sobre os desafios, as alternativas e as escolhas
tomadas.
Nesta edição optamos por abrir um maior espaço para a diversidade de atuação dos arquitetos, entendendo
todo o leque de campos envolvidos por suas atividades como a arquitetura dos edifícios, interessa-nos a
arquitetura do território, da cidade, da paisagem, do objeto, na sua teoria e na sua prática.
Ao júri, selecionado também de forma a abranger um leque amplo e diversificado de profissionais
gabaritados, caberá a tarefa de escolher os melhores trabalhos, sinalizando novos caminhos entre aqueles
trilhados por nós nestes dois últimos anos.
REGULAMENTO
1. Objetivos
1.1. A PREMIAÇÃO IAB/SP - 2006 têm por objetivo reunir, discutir, divulgar e destacar a contribuição da
arquitetura à sociedade contemporânea, representando a ampla diversidade de formas de atuação do
arquiteto hoje no Brasil.
1.2. O IAB/SP entregará aos trabalhos destacados pela Comissão Julgadora, Prêmios Honoríficos e
Diplomas.
1.3. Os trabalhos inscritos deverão ter sido concluídos no biênio 2005/2006.
2. Premiação
2.1. O evento será composto pelas seguintes etapas:
2.1.1. Recepção de inscrições;
2.1.2. Recepção dos trabalhos;
2.1.3. Julgamento dos trabalhos;
2.1.4. Divulgação dos premiados e exposição dos trabalhos apresentados;
2.1.5. Seminários, reuniões e eventos correlatos;
2.2. Os trabalhos a serem apresentados deverão se incluir em uma das seguintes categorias:
a) Edifício - Projetos de edifícios em suas diversas modalidades tipológicas, envolvendo projetos de restauro
e/ou requalificação de bens de interesse histórico.
b) Cidade e Paisagem - Projetos urbanos, planos diretores setoriais e municipais, projetos de redes de
serviços e infra-estrutura urbana, projetos paisagísticos em suas diferentes escalas e projetos de
preservação e recuperação ambiental;

c) Objeto - Projetos de desenho industrial, cenografia, expografia, comunicação visual e arquitetura de
interiores;
d) Trabalhos publicados na forma de livros, ensaios, críticas e pesquisas, fotos, vídeos e outros tipos de
trabalhos áudios-visuais em mídia digital ou não.
2.3. Em todas as categorias descritas nas alíneas “a” “b” e “c” incluem-se Projeto e Projeto Executado/
Implantado.
2.4. Serão conferidos prêmios e menções honrosas por categoria e sub-categorias, a critério do júri.
2.5. Será conferido a um dos projetos não convertidos em obra executada ou implantada, o Prêmio Carlos
Barjas Milan por sua especial importância enquanto contribuição ao desenvolvimento cultural, tecnológico e
social.
2.6. Será conferido a uma das obras construídas ou implantada, inscrita nas alíneas “a”, “b” ou “c” do item
2.2., o Prêmio Rino Levi por sua especial importância enquanto contribuição ao desenvolvimento cultural,
tecnológico e social.
2.7. Os trabalhos inscritos em todas as alíneas deverão apresentar contribuição destacada da arquitetura
para a sociedade contemporânea.
2.8. Não poderão concorrer trabalhos na categoria de projeto que participaram de concursos promovidos
pelo IAB.
3. Apresentação dos Trabalhos
3.1. Os trabalhos concorrentes à PREMIAÇÃO IAB/SP - 2006 a serem inscritos no item 2.2., deverão ser
apresentados em pranchas coladas ou fixadas em suporte rígido do tipo cartão triplex ou similar, 80x60 cm,
(formato horizontal). Poderão ser apresentadas no máximo 2 (duas) pranchas por trabalho inscrito.
3.1.1. A linguagem de apresentação das pranchas fica ao critério de cada concorrente devendo, no entanto
constar no carimbo da prancha:
- a identificação “PREMIAÇÃO IAB/SP 2006”
- a categoria a que pertence o trabalho;
- o ano de elaboração do projeto ou da sua execução ou implantação;
- nome do (s) autor (es) e equipe;
- o carimbo da prancha será de 5cm na parte inferior da prancha pelo total de seu comprimento.
3.2. Todas as pranchas e publicações de cada trabalho deverão vir embaladas e conter externamente os
seguintes dizeres:
PREMIAÇÃO IAB/SP - 2006
CATEGORIA
AUTOR OU EQUIPE
3.3. Os trabalhos inscritos na alínea “d” do item 2.2., deverão ser apresentados em 3 (três) cópias do
exemplar da publicação.
3.4. Catálogos Premiação IAB/SP - 2006
O IAB/SP pretende confeccionar o catálogo da PREMIAÇÃO IAB/SP - 2006 e para tanto os concorrentes
deverão ceder à licença de publicação.
O conjunto dos trabalhos inscritos será disponibilizado por meio do catálogo eletrônico no endereço
http://premiacaoiab2006.arquitetura.com, representados ao menos por uma imagem.
3.4.1. Todos os participantes da PREMIAÇÃO IAB 2006 deverão apresentar “Peças” em separado de seus
trabalhos inscritos para elaboração do Catálogo referente à Premiação.

3.4.2. Para os trabalhos inscritos na alínea “a” até a alínea “c” do item 2.2., deverão ser entregues as
seguintes peças:
3.4.2.1 - Ficha técnica do projeto
A ficha técnica deve ser enviada em Word 6.0, com as seguintes informações, nesta ordem:
- Título do projeto
- Autor
- Colaboradores
- Ano do projeto
- Ano de construção
- Localização
- Característica principal do projeto
Fonte: Times New Roman, tamanho 12.
Arquivo eletrônico com todas as informações julgadas necessárias pelo concorrente para melhor
apresentação do trabalho, em espaço 2, ocupando até uma folha tamanho A4.
Obs: o IAB/SP não se responsabilizará por omissão ou informação incompleta destes itens.
3.4.2.2 - Imagens
02 (duas) imagens digitais, em formato TIFF ou EPS, com resolução mínima de 300 dpi e 20 cm no lado
maior arquivos para PC.
Obs: não aceitaremos arquivos em AutoCad.
3.4.2.3 - Legendas
As legendas devem ser enviadas em Word 6.0, com as seguintes informações, nesta ordem:
a) Nome do arquivo (Exemplo: Elevação.tif, Foto aérea.eps, etc)
b) Descrição da imagem (quando necessário)
c) Autor da fotografia (quando for o caso)
Enviar todo o material, como pedido acima, em um único CD devidamente identificado.
Poderão conter estas: texto e imagem em cores ou branco e preto.
3.4.3. Para os trabalhos inscritos na alínea “d” do item 2.2., deverão ser entregues as seguintes peças:
Arquivo eletrônico, com configuração de no máximo duas folhas tamanho A4, com todas as informações
julgadas necessárias pelo concorrente, em espaço 2, para melhor apresentação desse. Poderá conter
imagem e texto a cores ou branco e preto.
Deverá constar o título, autores e ano de produção.
4. Composição da Comissão Julgadora
4.1.1. A Comissão Julgadora da Premiação IAB/SP - 2006, para os trabalhos apresentados, será constituída
por 2 (dois) corpos de jurados; 1 (um) para projetos e obras e 1 (um) para trabalhos escritos.
4.1.2. A ausência de qualquer membro da Comissão Julgadora na abertura dos trabalhos autoriza à
Comissão Organizadora a convocar e efetivar o(s) suplente(s) em substituição ao ausente(s).
4.1.3. A Comissão Julgadora está composta por:

Comissão Julgadora de Projetos e Obras:
Edifício
Arq. Newton Massafumi Yamato
Arq. Marcos Acayaba
Arq. Francisco Petracco

Arq. Vasco de Mello
Arq. Roberto Gambarato
Objeto
Arq. João Carlos Cauduro
Arq. Haron Cohen
Arq. Paulo de Tarso Viana de Souza
Cidade e Paisagem
Arq. Rosa Kliass
Arq. Paulo Pelegrino
Arq. Liane Makowski Almeida
Arq. Francisco Spadoni
Arq. Adilson Costa Macedo
Arq. Candido Malta Campos Filho
Arq. Fuad Jorge Cury
Comissão Julgadora Trabalhos Escritos e Audiovisuais:
Arq. Monica Junqueira
Arq. Carlos Alberto Ferreira Martins
Arq. João Honório de Mello Filho
Os trabalhos realizados pela Comissão Julgadora serão abertos em hora e local determinados pela
Comissão Organizadora.
4.2. A Comissão Julgadora apresentará Ata dos Trabalhos onde constará o critério estabelecido para análise
e apreciação dos mesmos, assim como a justificativa para os destaques atribuídos mediante Prêmios e
Menções Honrosas. A referida Ata deverá ser assinada por todos componentes da Comissão Julgadora e
lida por ocasião da entrega dos Prêmios e Menções Honrosas.
4.2.1. Os membros da Comissão Julgadora deliberarão por maioria simples e suas decisões serão
definitivas, não cabendo qualquer recurso.
4.2.2. Os participantes da Comissão Organizadora não poderão inscrever trabalhos para a Premiação.
5. Entrega dos Prêmios
5.1. Os diplomas correspondentes aos prêmios das categorias mencionadas no item 2.2., desta Premiação,
serão entregues aos autores escolhidos, em cerimônia a ser realizada no dia 15 de dezembro de 2006.
5.2. O IAB/SP divulgará amplamente o resultado da Premiação.
5.3. A Comissão Organizadora da Premiação realizará exposições dos trabalhos inscritos, quando do
anúncio da premiação e se reserva à possibilidade de promover outras mostras com os trabalhos inscritos
ou apenas com os premiados.
6. Inscrições e Entrega dos Trabalhos
6.1. Só poderão inscrever-se Arquitetos habilitados, mediante apresentação de cópia da carteira do CREA
ou do diploma.
6.2. Os participantes da PREMIAÇÃO IAB/SP - 2006 inscreverão seus trabalhos mediante o preenchimento
da ficha de inscrição e pagamento da taxa de inscrição.
6.3. Os Arquitetos quites com o IAB/SP pagarão taxa de inscrição no valor R$ 50,00 (cinqüenta reais) por
trabalho inscrito.
6.4. Os não sócios ou com débito junto ao IAB/SP pagarão o valor de R$ 100,00 (cem reais) por trabalho
inscrito.

6.5. As inscrições e entrega dos trabalhos poderá ser efetuada por remessa a Sede do IAB/SP sendo que o
custo dessas remessas correrá por conta do participante.
7. Prazos
7.1. Inicio das inscrições - 1 de novembro de 2006.
7.2. O prazo final para as inscrições e entrega dos trabalhos será dia 30 de novembro de 2006 até às 18:00
hs.
8. Disposições Gerais
8.1. Os trabalhos apresentados para a PREMIAÇÃO IAB/SP - 2006 deverão ser retirados pelos interessados
dentro do prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir da comunicação de liberação dos mesmos pelo
IAB/SP, prazo após o qual serão inutilizados.
8.2. A inscrição na Premiação IAB/SP - 2006 implica em total e absoluta concordância com os termos deste
regulamento.
8.3. As dúvidas serão resolvidas pela Comissão Organizadora
Maiores informações poderão ser obtidas junto à Secretaria do IAB/SP.
Telefone: 3259-6866 | 3259-6149
e-mail: premiacaoiabsp2006@iabsp.org.br
site: www.iabs.org.br
Coordenação
Arq. Renato Anelli
Arq. Miguel Fabregues
Arq. Carlos Carmelo De Benedetto
Apoio Cultural
Revista Projeto

