
Edital dE prEmiação
Com o intuito de dar continuidade ao 

reconhecimento da produção arquitetônica 
no âmbito atual das formas de pensar 

e construir o espaço urbano, o Instituto 
Tomie Ohtake e a AkzoNobel promovem 

uma nova edição do PRÊMIO DE ARQUITETURA 
INSTITUTO TOMIE OHTAKE AKZONOBEL 2015. 

O PRÊMIO DE ARQUITETURA INSTITUTO 
TOMIE OHTAKE AKZONOBEL 2015 é uma 

parceria entre o Instituto Tomie Ohtake 
e a AkzoNobel, que se insere dentro das 

perspectivas do Instituto como um 
Centro Cultural compromissado com 

o estudo e a divulgação da arquitetura, 
artes plásticas e design contemporâneo. 

O Prêmio tem como público-alvo arquitetos 
brasileiros ou estrangeiros que vivam no Brasil 
há pelo menos dois anos, com até 45 anos de 

idade, completos até 31 de dezembro de 2014, 
e projetos arquitetônicos construídos durante os 

últimos oito anos. Escritórios de arquitetura ou 
coletivos de arquitetos podem se inscrever com 

mais de um projeto, o que deve contribui para 
desenhar um panorama da arquitetura brasileira 

nos seus mais variados contextos.

1.   Obras cOncOrrentes
1.1     Podem participar no Prêmio de arquitetura Instituto tomie 
          Ohtake akzonobel 2015 edifícios e conjuntos arquitetônicos 
          que estejam concluídos no momento da abertura das inscrições.

1.2.    Os projetos apresentados devem ter sido concluídos entre os 
          anos 2008 e 2015. 

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     Podem participar do edital arquitetos ou coletivos de arquitetos 
          em atuação com até 45 anos de idade, completos até 31 de 
          dezembro de 2014, 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.

1.6     no caso de a inscrição ser referente a um coletivo de arquitetos, 
          todos os membros inscritos devem cumprir as exigências referidas 
          no ponto acima (1.5.).

1.7     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.

1.7.1  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.

1.7.2  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.

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

1.8     não poderão inscrever-se funcionários do Instituto tomie Ohtake e da 
          akzonobel e seus parentes até segundo grau.



2.1     as inscrições são gratuitas e podem ser realizadas aqui.

2.2     O processo de inscrição consiste no preenchimento da Ficha de Inscrição 
           a partir do formulário on-line e do envio dos materiais pedidos no ponto 3.1., 
           relativos à apresentação da obra inscrita.

2.2.1  a partir do preenchimento da Ficha de Inscrição, será gerado um código para cada 
          projeto, que servirá como um elemento identificador das propostas submetidas a concurso. 
          O código de identificação será constituído pelas letras cI seguido de 3 (três) dígitos 
          (exemplo: cI000) e deverá estar presente nas três pranchas a entregar para concurso, 
          bem como na nomeação dos restantes elementos pedidos no ponto 3.1.

2.2.2. O código de identificação será enviado para o candidato 
          por e-mail após o preenchimento da Ficha de Inscrição.

2.3     as informações pedidas na Ficha de Inscrição são:

2.3.1  relativamente às obras apresentadas a concurso – nome do projeto, nome do escritório 
          de arquitetura (se for o caso), nome do(s) arquiteto(s) responsável(eis), colaboradores do 
          projeto e funções (se houver), tipo de projeto (residencial, comercial, misto, institucional, 
          infraestrutura, outro), endereço, cidade, UF, data de finalização do projeto, data de 
          finalização da obra, área do terreno, área construída e autoria de projetos 
          complementares. 
2.3.2  Quanto ao arquiteto responsável – nome do arquiteto responsável, sexo, nacionalidade, 
          endereço, cidade, estado, telefone, e-mail, link para sites, instituição de formação, ano de 
          conclusão do curso, n° caU, rG, cPF e data de nascimento. essas informações deverão   
          ser preenchidas relativamente a todos os participantes, caso o projeto inscrito tenha sido 
          realizado por  um coletivo de arquitetos.

2.4     De modo a completar a inscrição, será necessário enviar para o endereço eletrônico do 
          Prêmio (premiodearquitetura@institutotomieohtake.org.br) todos os elementos requeridos 
          no ponto 3.1. (pranchas, textos e fotografias), através da plataforma “We transfer”.

2.5     O prazo de realização das inscrições é dia 22 de abril de 2015 (prazo prorrogado).

3.1     Para fins deste prêmio, priorizando a clareza e entendimento dos projetos, cada candidato deverá 
          apresentar projetos arquitetônicos que já passaram pela realização da obra. como parte da inscrição, 
          e após o preenchimento on-line da respectiva ficha, deverão ser enviados os seguintes elementos, 
          pela plataforma “We transfer”:
          - até 3 (três) pranchas síntese, formato a3 (420mm X 297mm), na horizontal (formato PDF), 
            com os elementos gráficos suficientes para a caracterização e apresentação do projeto, podendo   
            incluir desenhos técnicos, perspectivas, maquetes, fotografias (obrigatório), esquemas explicativos, 
            memorial descritivo, informações acerca do projeto (localização, implantação, data de finalização 
            do projeto, data de finalização da obra, área do terreno, área construída);
          - Memorial descritivo com máximo de 3.000 caracteres (com espaços), formato a4 (extensão .doc);
          - 2 (duas) fotografias da obra construída, com resolução 72 dpi (formato JPeG);
          - texto síntese com máximo de 1.500 caracteres (com espaços), que poderá ser 
            um excerto do memorial descritivo, para efeitos de publicação (extensão .DOc); 
          - Digitalização dos documentos relativos ao arquiteto responsável: rG, caU e cPF.

3.1.1  todos os arquivos devem ser nomeados com o código de identificação seguido 
          do número do arquivo, pela ordem em que é enviado. (exemplo: cI000-1).

3.   nOrMas De aPresentaÇÃO DOs PrOJetOs

2.   InscrIÇões
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4.   seLeÇÃO DOs PrOJetOs Para eXPOsIÇÃO
4.1.    a seleção compreenderá a análise e seleção, por parte do Júri, dos 
          materiais enviados pelos candidatos. Poderão ser  selecionado até 10 
          (dez) projetos, os quais serão convidados a participar de uma exposição 
          no Instituto tomie Ohtake, conforme detalhado no item 5 (cinco) deste edital. 

4.2.    Júri

4.2.1. Os membros do Júri do Prêmio de arquitetura 
          Instituto tomie Ohtake akzonobel 2015 são:
          arquiteto abílio Guerra  
          arquiteto carlos teixeira 
          arquiteta Priscyla Gomes
          arquiteto shundi Iwamizu 

4.2.2. 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.

4.2.3. 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, esse membro do Júri 
          deverá ser substituído por outro jurado.

4.3.    selecionados:

4.3.1. a comunicação dos selecionados será realizada durante a 
          segunda semana de maio de 2015, por meio de divulgação pública.

4.3.2. Os selecionados deverão enviar para o endereço de e-mail do Prêmio 
          (premiodearquitetura@institutotomieohtake.org.br) outros materiais 
          e objetos relevantes para a montagem da exposição, a definir com a 
          equipe de produção do Prêmio após a divulgação dos 10 projetos finalistas.

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

5. eXPOsIÇÃO nO InstItUtO tOMIe OHtaKe
5.1.    Os materiais necessários para a produção da exposição serão 
          definidos pelo Instituto e requeridos aos arquitetos responsáveis
          logo após a divulgação dos 10 selecionados.

5.2.    a data de abertura da exposição e sua duração serão definidas 
          posteriormente à seleção pelo Instituto tomie Ohtake e divulgadas 
          pelos meios adequados.
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6. PreMIaÇÃO
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Lançamento do edital e abertura das inscrições .......................................2/FeV
encerramento do prazo de inscrições ...................................................22/abr 
Divulgação dos 10 (dez) projetos selecionados para exposição ..................11/MaI
Período para envio dos materiais para exposição pelos 10 selecionados .......11– 29/MaI
abertura da exposição e divulgação dos premiados ...................................JUL
Viagem dos premiados .........................................................................set

7. crOnOGraMa

8. sObre Os casOs OMIssOs

9. InFOrMaÇões

6.1     serão premiados 3 (três) arquitetos responsáveis pelos projetos mais destacados 
          entre os até 10 (dez) selecionados para a exposição.

6.2     a seleção dos premiados será realizada a partir de entrevista, presencial ou por skype, dos 
          arquitetos responsáveis pelos projetos selecionados para a exposição. a entrevista, realizada 
          pelos membros do Júri, deverá realizar-se nos dias anteriores à abertura da exposição.

6.3     a premiação acontecerá durante a abertura da exposição dos até 10 (dez) projetos 
          selecionados, os quais também serão publicados no catálogo do Prêmio.

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

6.5     Os prêmios dos 3 (três) arquitetos responsáveis consistem em todos os premiados irem para 
          amsterdam, cidade sede da akzonobel, e de lá partirem para os seguintes destinos: 

6.5.1  1º Lugar PrÊMIO De arQUItetUra InstItUtO tOMIe OHtaKe aKZOnObeL 2015
              •Seul, Coreia do Sul. 
6.5.2  2º Lugar PrÊMIO De arQUItetUra InstItUtO tOMIe OHtaKe aKZOnObeL 2015 
              •Doha, Qatar.

6.5.3  3º Lugar PrÊMIO De arQUItetUra InstItUtO tOMIe OHtaKe aKZOnObeL 2015
              •Bogotá, Colômbia.

6.6     além da viagem, os 3 (três) primeiros premiados também receberão um troféu, em cerimônia  
          oficial, e destaque no catálogo PrÊMIO De arQUItetUra InstItUtO tOMIe OHtaKe 
          aKZOnObeL 2015.

6.7     Os premiados comprometem-se a fornecer, em sistema de empréstimo, o material 
          escolhido para a exposição do PrÊMIO De arQUItetUra InstItUtO tOMIe OHtaKe 
          aKZOnObeL 2015.

6.8     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 terceira edição do prêmio.

6.9     É de total responsabilidade dos premiados a obtenção de vistos e documentação 
          referentes às viagens internacionais.

9.1      Para informações ou dúvidas: premiodearquitetura@institutotomieohtake.org.br
           Ou, se preferir, telefone para: 11 2245 1920.

8.1      Os casos omissos neste edital serão analisados e deliberados pelo Instituto tomie Ohtake.



arQUItetO abíLIO GUerra – arquiteto (FaU PUc-campinas), mestre 
e doutor em História pelo (IFcH Unicamp), professor adjunto de FaU 
Mackenzie (graduação e pós-graduação). com silvana romano santos, é 
editor da romano Guerra editora e do Portal Vitruvius. coordenador do 
Workshop rios Urbanos, promovido pelo consulado da Holanda (são 
Paulo, 2003). como idealizador de salas especiais e coordenador do 
Fórum de Debates, participou das 3ª, 4ª e 5ª edições da bienal de 
arquitetura de são Paulo bIa, promovidas pela Fundação bienal de são 
Paulo/Instituto de arquitetos do brasil (são Paulo, 1997, 1999, 2003). 
Foi jurado ou delegado brasileiro das 5ª, 6ª e 7ª edições da bienal 
Iberoamericana de arquitectura y Urbanismo (Montevidéu, 2006; Lisboa, 
2008; Medellín, 2010). curador das exposições arquitetura brasileira: 
viver na floresta (Instituto tomie Ohtake, 2010) e, com Marta bogéa, de 
território de contato (sesc Pompeia, 2002). É autor e organizador de 
diversos livros.

arQUItetO carLOs teIXeIra – Formado em arquitetura (ea-UFMG) 
e mestre em urbanismo (distinction, architectural association). Fundou o 
estúdio Vazio s/a, onde desenvolve pesquisas urbanas com grupos 
interdisciplinares e projetos arquitetônicos. Publicou os livros “em Obras: 
História do Vazio em belo Horizonte” (cosac naify, 1999), “O 
condomínio absoluto” (c/ arte, 2009), “espaços colaterais” (como um 
dos organizadores, cidades criativas, 2008) e “entre: architecture from 
the Performing arts” (black Dog Publishing, 2012). expôs seus trabalhos 
na IV bienal de arquitetura de sP; Pavillion de l’arsenal (Paris), IX bienal 
de arquitetura de Veneza, rIba (Londres), Victoria & albert Museum 
(Londres), 29ª bienal de arte de sP, MoMa (nova York) e proferiu 
palestras sobre seu trabalho na architectural association, Universidad san 
Francisco de Quito, London Metropolitan University, rIba, colegio de 
arquitectos de Madrid etc.

arQUIteta PrIscYLa GOMes - arquiteta formada pela Faculdade de 
arquitetura e Urbanismo da Universidade de são Paulo. Desde a 
graduação, pesquisa a relação entre a arquitetura e as demais artes, tema 
atual de sua pesquisa de Mestrado na Universidade de são Paulo. 
atualmente integra o núcleo de Pesquisa e curadoria do Instituto tomie 
Ohtake, onde curou exposições como Medos Modernos, V Mostra 3M de 
arte Digital e atuou como produtora e assistente editorial em uma série de 
exposições e publicações dentre elas arquitetura brasileira, Louise 
bourgeois, Jasper Johns e 50 anos Depois de brasília, tema do Pavilhão 
brasileiro da 12a bienal de Veneza de arquitetura.

arQUItetO sHUnDI IWaMIZU - arquiteto formado pela Faculdade de 
arquitetura e Urbanismo da Universidade de são Paulo, em 1999. Mestre 
pela mesma instituição com a pesquisa “a estação rodoviária de Jaú e a 
dimensão urbana da arquitetura”, em 2008. entre 2000 e 2007, foi 
sócio-fundador do escritório estúdio 6 arquitetos e, desde 2007, dirige 
o escritório sIaa, premiado em primeiro lugar nos concursos públicos de 
arquitetura para a casa caramuru e para as unidades sesc de Franca e 
ribeirão Preto. atualmente, é docente na aeaUsP l escola da cidade na 
disciplina arquitetura IV e desenvolve uma tese de Doutorado junto ao 
Programa da Pós-Graduação na FaUUsP.

10. cUrrícULO resUMIDO DOs MeMbrOs DO JÚrI
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agenciamentoapoio de mídia


