
Edital dE prEmiação

1º prêmio 
 dE arquitEtura

Atentos à tradição arquitetônica construída no último 
século, bem como às transformações vivenciadas nos 
últimos anos que desconstruíram a forma de pensar 
arquitetura, o Instituto Tomie Ohtake e a AkzoNobel 
promovem o 1º PRÊMIO DE ARQUITETURA AKZONOBEL. 
O prêmio é exclusivamente destinado a projetos 
arquitetônicos que já passaram pela realização 
da obra e projetados por arquitetos brasileiros ou 
estrangeiros que vivam no Brasil há pelo menos 2 
(dois) anos, com até 40 anos de idade, completos até 
31 de dezembro de 2013. As inscrições são abertas 
a escritórios e coletivos de arquitetos, desde que seja 
especificado um arquiteto responsável, para fins da 
premiação (ver item 1.2.1.). O objetivo é contemplar 
um amplo espectro de profissionais brasileiros que 
atuem nos mais diversos contextos urbanos do país

1. iNSCriçÕES
1.1.    podem participar do edital arquitetos em atuação com até 40 anos 
           de idade, completos até 31 de dezembro de 2013, brasileiros ou   
           estrangeiros residentes no país há pelo menos 2 (dois) anos, que    
           tenham elaborado e concluído ao menos um projeto na condição 
           de arquiteto responsável.

1.2.    dada a condição coletiva dos projetos e obras de arquitetura,  
           entende-se que deve ser distinguido na ficha técnica completa dos 
           projetos inscritos o arquiteto responsável por cada obra, de forma que 
           todos os créditos sejam devidamente atribuídos e a autoria esteja clara 
           para os fins deste edital.

1.2.1. por arquiteto responsável entende-se aquele que acompanhou todas as 
           etapas de elaboração do projeto, de sua concepção até sua finalização, 
           e que pode tanto assumir a responsabilidade autoral pelo projeto  
           quanto responder por suas decisões e princípios nos âmbitos de 
           discussão e formação que constituem o foco deste edital.

1.2.2. independentemente da premiação do arquiteto responsável, todos os 
            membros da equipe envolvida no projeto premiado serão creditados na 
            premiação, no catálogo e em todo e qualquer material de divulgação.

1.2.3. Escritórios e coletivos de arquitetos podem realizar mais de uma 
            inscrição, desde que cada uma delas envolva um arquiteto responsável.

1.3.    São considerados projetos de arquitetura concluídos aqueles que já 
           tiverem passado pela realização da obra e estiverem em uso, mesmo que 
           em caráter experimental.

1.4.    No âmbito desta premiação, podem participar projetos de edificações 
           novas, reformas ou reciclagem de espaços públicos e privados, 
           edificações preexistentes, equipamentos públicos e edificações 
           temporárias ou desmontáveis.

1.5.    Não poderão inscrever-se funcionários do instituto tomie ohtake e da 
           akzoNobel e seus parentes até segundo grau.

1.6.    as inscrições poderão ser realizadas pessoalmente ou pelo correio na 
           sede do instituto tomie ohtake – rua Coropés, 88, bairro de 
           pinheiros, São paulo, CEp 05426-010 – até 8 de novembro de 
           2013, com horário limite até às 18hs, aos cuidados do Núcleo de 
           ação Educativa. No caso de inscrições realizadas pelo correio será 
           considerada a data de postagem, devendo ser recebido até o dia 14 de 
           novembro de 2013.

1.7.    a inscrição consiste no envio da ficha de inscrição, impressa e 
           preenchida, juntamente com os requisitos descritos no item 2 (dois) 
          deste edital. 

1.8.    a ficha de inscrição, disponível no site do instituto tomie ohtake 
           (www.institutotomieohtake.org.br), deverá ser preenchida com letra de 
           forma e legível.



2. NormaS dE aprESENtação doS proJEtoS
2.1.    para fins deste prêmio, priorizando a clareza e entendimento dos projetos, cada 
           candidato deverá apresentar projetos arquitetônicos que já passaram pela  
           realização da obra, em papel a3, com até 3 (três) páginas por projeto, podendo 
           incluir: desenhos técnicos, perspectivas, maquetes, fotografias (obrigatório), ficha 
           técnica e arquiteto responsável. 

2.2.    os projetos não selecionados para a exposição ficarão a disposição para retirada   
           dos candidatos na sede do instituto tomie ohtake, rua Coropés, 88, bairro de    
           pinheiros, São paulo, CEp 05426-010, até o dia 01 de fevereiro de 2014. após 
           esse período serão descartados. os selecionados para a exposição e premiados 
           poderão retirar os materiais ao final da exposição, em período ainda a ser definido. 
           o horário de retirada dos projetos será de segunda a sexta, das 11h às 20h.

3.1.    a Seleção compreenderá a análise e seleção, por parte do Júri, dos dossiês enviados pelos   
           candidatos. poderão ser selecionados até 12 (doze) projetos, os quais serão convidados a 
           participar de uma exposição no instituto tomie ohtake, conforme detalhado no item 4 (quatro) 
           deste edital. para a exposição, cada candidato deverá apresentar o projeto de acordo com a 
           reunião que será realizada no dia 11 de dezembro de 2013.

3.2.    Júri:

3.2.1. os membros do Júri do 1º prêmio de arquitetura akzoNobel são:
           arq. Julio KatiNSKy
           arq. marta Bogéa
           arq. paulo JaCoBSEN
           arq. pEdro NitSChE
           arq. paulo miyada

3.1.2. o Júri entregará ao instituto tomie ohtake um parecer por escrito, assinado por todos os   
           integrantes, justificando a seleção dos projetos para a exposição e premiação. deverá ser 
            elaborada uma ata dos trabalhos a ser assinada por todos.

3.1.3. as decisões do Júri são irrevogáveis e irrecorríveis. Não poderão participar do julgamento  
           quaisquer integrantes do Júri que tenham parentesco de até segundo grau com os arquitetos 
           responsáveis pelos projetos inscritos. Caso algum parente do júri queira se inscrever, 
           este membro do júri deverá ser substituído por outro jurado.

3.3.    Selecionados:

3.3.1. a divulgação dos selecionados será realizada no dia 9 de dezembro de 2013, por meio de   
           divulgação pública.

3.3.2. os selecionados deverão enviar para a sede do instituto tomie ohtake, em São paulo (ver item 
            1.6.), quaisquer outros materiais e objetos relevantes para a montagem da exposição, a partir das 
            definições acordadas em uma reunião com os selecionados (ver item 3.1), até o dia 7 de fevereiro 
            de 2014.

3.3.3. Ficarão a cargo dos selecionados o transporte e os custos decorrentes do envio de materiais 
             adicionais para a exposição.

3. SElEção doS proJEtoS para EXpoSição
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4. EXpoSição No iNStituto tomiE ohtaKE

5. prEmiação

6. SoBrE oS CaSoS omiSSoS

7. iNFormaçÕES

4.1.   os arquitetos ou equipes selecionadas são responsáveis pelos materiais que compõem 
          suas apresentações na exposição. 

4.2.   a data de abertura da exposição e sua duração serão definidas posteriormente à 
          seleção pelo instituto tomie ohtake, e divulgadas pelos meios adequados.

5.1.    Serão premiados 3 (três) arquitetos responsáveis pelos projetos mais destacados entre 
           os até 12 (doze) selecionados para a exposição.

5.2.    a premiação acontecerá durante a abertura da exposição dos até 12 (doze) projetos    
           selecionados, os quais também serão publicados no catálogo do prêmio.

5.3.    o Júri poderá não conferir prêmios ou menções conforme decisões de seus membros se  
           assim estabelecerem, ou criar menções honrosas não previstas pelo edital. 

5.4.    os prêmios dos 3 (três) arquitetos responsáveis consistem em todos os premiados irem  
           para amsterdam, país sede da akzoNobel, e de lá partirem para os seguintes destinos: 

5.4.1. 1º lugar prêmio dE arquitEtura aKZoNoBEl
            pEquim, ChiNa. 
5.4.2. 2º lugar prêmio dE arquitEtura aKZoNoBEl
            moSCou, rúSSia.

5.4.3. 3º lugar 1º prêmio dE arquitEtura aKZoNoBEl
            CidadE do méXiCo, méXiCo.

5.5.    além da viagem, os 3 (três) primeiros premiados também receberão um troféu, em   
           cerimônia oficial, e destaque no catálogo 1ºprêmio dE arquitEtura aKZoNoBEl.

5.6.    os premiados comprometem-se a fornecer, em sistema de empréstimo, o material escolhido   
           para a exposição do prêmio dE arquitEtura aKZoNoBEl.

5.7.    os premiados comprometem-se a participar de entrevistas e depoimentos, e autorizam 
           o uso da sua imagem e do seu trabalho em periódicos, no catálogo e na divulgação 
           da segunda edição do prêmio.

5.8.    é de total responsabilidade dos premiados a obtenção de vistos e documentação 
           referentes às viagens internacionais.

6.1    os casos omissos neste edital serão analisados e deliberados pelo instituto tomie ohtake.

7.1    para informações ou dúvidas: premio@institutotomieohtake.org.br   
          ou se preferir telefone para: 11-2245-1920
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