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l. CONSmERACeES GERA購

1.l. E dever do Couselho de Arquitetura e Urbanismo, Pela Lei 12.378/2010, Zelar pela

foma嘩O PrOfissional e estabelecer dialogo constante com as Institui96es de Eusino Superior

que oferecem cursos de gradua9aO em Arquitetura e Urbanismo e, nO CAU-MS cabe a
Comiss叙o de Eusino e Forma9aO (CEF/MS) o compromisso de a∞mPa血ar e participar

efetivanente das discuss6es e realiza95es de a96es que envoIvam o ensino e a foma9ac

Profissional no Estado de Mato Grosso do Sul.

1.2. A Premia肇O Academica de Arquitetura e Urbanismo do MS 6 destinado, asSin, aO dialogo

COm OS alunos concludentes dos cursos de Arquitetura e Urbanismo do Estado de MATO

GROSSO DO SUL, realizado pelo Conse皿o de Arquitetura e Urbanismo - CAU/MS e

Organizado por sua Comissfb de Ensino e Forma9aO (CEF).

O Conse皿o de Arquite血ra e Urbanismo de MATO GROSSO DO SUL - CAUMS

∞munica a abertura da PREMRACÅo ACADEMICA DE ARQUITETURA E URBANTSMO

DE MATO GROSSO DO SUL, confome regulamento a seguir:

2. OBJETIVOS

2.1. Sao Objetivos da PREMRACÅo:

a) Estimular e difundir a pratica do pi旬eto e produ9fo de co血ecimento cientffi∞ nOS

Trabalhos de Conclusfro de Curso de Graduaeao em Arquitetura e Urbanismo no Estado

de MATO GROSSO DO SUL, buscando destacar aspectos inovadores e de ex∞1encia

em sua elabora9aO;

b) Premiar os melhores TRABALHOS DE CONCLUSÅo DE CURSOS _ TCC dos

estudantes de graduapao dos cursos de Arquitetun e Urbanismo de MATO GROSSO

DOSUL;

C) Promover a valoriza9aO da profissao e do egresso de Arquitetura e Urbanismo por meio

da premia9叙o e da exposi9aO do seu trabalho para a sooiedade;

d) Proporcionar a discussao sobre a qualidade dos tral)alhos ∞m O intuito de suscitar a

reflex都o sobre o ensino da Arquitetura e Urbanismo.

3. COND重CeES

3・l. Poder釦) Participar da PREMIACÅo estudantes das institui96es de ensino superior (岨S),

P請Iicas e privadas dos cursos presenciais de Arquitetura e Urbanismo do Estado de MATO

GROSSO DO SUL, que tenhan obtido aprovapfo dos seus Trabalhos de Conclusfb de Curso

de Gradua9あけCC), Para Obten碑O do grau de Bacharel em Arquitetura e Urbanismo, nO anO

de2022.

3.2 O TCC inscrito deverd ter ∞mO Orientador un professor com vinculo na Instituicao de

Ensino Superior em tempo nao inferior a defesa do trabalho na institui9aO.
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Par軸血ico: Sendo o orientador arquiteto e urbanista este deve estar ∞m Seu registro

regular perante o conselho.

33. A participa9fb podera ser individual ou ∞m tral)a皿os desenvoIvidos em equipe.

3.4. Cada trabamo inscrito devera apresentar, Obrigatorianente, O nOme de pelo menos un

PrOfessor orientador e, CasO Se aplique, CO+Drientadores.

3"5. Serfb aceitos no concurso apenas os trabalhos de conclusao de curso aprovados em

PrOCeSso de avalia9着O Pr6prio da肥S, POr banca avaliadora ou outra forma, dos cursos de

Arquitetura e Urbanismo presenciais do Estado de MATO GROSSO DO SUL, atendidas as

nomas intemas destes quanto a tematica e orienta9aO Pedag6gica.

3.6. Os trabalhos inscritos deverao ter sido desenvoIvidos em confomidade com os campos de

atua9aO e atribui96es do profissional Arquiteto e Urbanista disciplinados pela Lei 1 2.378/20 1 0

e resolu96es do CAU.

3.7. N肴o poderあparticipar do concurso tral)a皿os ja publicados ou premiados em quaisquer

seletivos, ∞nCurSOS Ou Premia印es nacionais ou intemacionais.

4.重NSCR重曹Å0

4.1. As inscri96es para a PREMRACÅo serao gratuitas, nfo havendo cobranca de qunlquer taxa

Para Sua efetivacfb.

4.2. Todos os autores e orientadores com inscri96es homoIogadas receberao Certificado de

Participa9fb emitido pelo CAU-MS.

43・ As inscri95es deverfめser realizadas exclusivamente pelas IES, POr meio digital, atraVds do

E-mail “secretariageral@caums.org.br", reSpeitando a obrigatoriedade da docunenta車)

discriminada no item 5.7. deste Edital em duas etapas, Sendo a primeira o envio da ficha de

inscri9叙o ( 1O a 20 de dezembro de 2022 e a segunda o envio dos trabalhos e docunento

comprobat6rio de 9 a 23 dejaneiro de 2023.

4.1.1. N蚤o serfb aceitas inscri96es via coneio, nem PreSenCial.

4.4・ A ficha de inscri9aO dos trabalhos dever各ser fimada’Obrigatoriamente, pela Coordena9aO

do respectivo Curso de Arquitetura e Urbanismo, Pelo aluno/autor e pelo orientador do traba皿o.

4.6. Serfro ∞usiderados inscritos e hal)ilitados a PREMRACÅo (homologados) somente os

trabalhos entregues no prazo estabelecido pelo cronograma e em ∞nfomridade ∞m aS regras,

ambos estabelecidos neste regulamento.

5. CREDENCIAMENTO E OBRIGA(toES DAS IES E CURSOS
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5.1. O envio dos trabalhos que irfro participar da PREMRACÅo ser各　realizado,

Obrigatoriamente, POr meio das coordena96es do curso de Arquitetura e Urbanismo de肥S do

Estado de Mato Grosso do Sul.

5.2. A inscri9都o de cada trabalho …n∞rrente Ser各conSiderada valida deede que a肥S e

respectivo curso tenhan sido cadastrados, Credenciados e reconhecidos pelo CAU-MS.

5.2.1. Serd aceita a inscri9fb proveniente de IES em processo final de reco血ecinento, Cl直

Pendchcia existente se de por a商O que independa da肥S e nao tenha sido gerada por perda

de prazos pela instituicao.

53・ Cabefa a帽S e respectivo curso de Arquitetura e Ufoanismo fazer a pre-selecあdos

trabalhos para posterior envio ao concurso, em quantidade confome definido neste

regulamento.

5.4. Compete a IES e respectiva ∞Ordena9fb do curso de Arquitetura e Urbanismo defiI血os

言霊露語雲等霊‡謹霊悪霊蒜器説法.que oo鵬i血

5.5. E de responsabilidade da IES e respectivo curso de Arquitetura e Urbanismo a 。Onfe.en。ia

e o envio dos trabalhos nos prazos e em ∞nfomidade com as regras deste reg山amento, SOb

Pena de desclassifica碑O.

5.6. A rela9aO dos estudantes’PrOfessores orientadores e escolas participantes com inscri9des

homoIogadas, Sefa publicada pela Comissao de Ensino e Foma9aO - CEF, nO Sitio eletr6nico

do CAU/MS, em ate lO (dez) dias uteis ap6s o encerramento do prazo para recebimento dos

trabalhos, dando, desta foma’tranSParenCia ao processo e pemitindo o ∞ntrole sooial dos

Participantes e concorrentes aos pr台mios.

5.7. As inscric6es serao obrigatoriamente acompanhadas de:

I etapa　- Ficha de inscri9aO devidamente preenehida e assinada pelo aluno e pelo

Orientador do traba皿o (Anexo l );

II etapa - Docunento comprobat誼o que …ntenha a data de apresentacao do traba皿o e

a ∞mPOSi亨着O da banca avaliadora do traba皿o de conclusfo de curso (ata de defesa);

Todos os TCCs’devem ser apresentados no formato de paineis indicado no anexo 2

deste edital.

5.8. Sob ne血un pretexto serao homoIogados os trabalhos que nfo forem entregues de acordo

com as condi96es, nOmaS de apresenta9aO, de e血ega e prazos determinados neste Edital.

5.9. Nao cabefa recurso para tral)a皿os com iuscri96es nfro homoIogadas.

6. APRESENTACÅo E ENTREGA DOS TRABALHOS
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6.1" Os trabalhos dever昌o seguir padroniza9des especfficas, de modo a se obter uma

unifomiza肇o na apresenta確O e PreServa9fo do sigilo da autoria dos trabalhos at6 o final do

julganento. Procura-Se eStabelecer esta padronizacao na apresenta9aO tamb6m para facilitar a

leitura e avaliapao ∞mParativa dos trabalhos nas atividades do j血i.

Pardgrafo血ico: Os TCCs (te6rico e de prQieto) devem ser apresentados sem qualquer

infoma9fro que identifique o estudante’O PrOfessor orientador ou representante do curso ou

ainda a IES.

6.2. Os TCCs deverao ser orgarしizndos e apresentados em 4 (quatro) pain6is, em meio digital,

no fomato A2 da ABNT (Orientacao paisagem), na eXtenSaO, PDF.

6.4・ Os paineis dever肴o ser nunerados de foma sequencial no canto superior direito, indicando

O Seu n血lerO e O n血nero total de paineis (1/4, 2/4, 3/4 e 4/4).

6.5. O titulo do trabalho devera constar obrigatoriamente em todas os pain6is.

6.6. Deverfo constar nos paineis:

Paine1 1 - Apresentapao gr組ca geral da proposta’implanta碑O’breve texto explicativo

com contextualiza9aO do prQjeto, Partido arquitetchico e conceito prqjetual.

Paine1 2 - Plantas e esquemas explicativos relacionados as mesmas.

Paine1 3 - Cortes e eleva96es. Em caso de pr垂to aIquitet6ni∞ adicionar esquema do

Sistema estrutural adotado.

Paine1 4 - Perspectivas’esquemaS e/ou croquis do prc河o que o (a) autor (a) julgar

necess各rios ao bom entendimento da proposta.

6.7. Nos paineis nfro poder豹aparecer o nome ou o logotipo do autor, Orientador, universidade,

CurSO Ou eScola, aSSim como e proibida qualquer marca, SimboIo ou assinatura de desenhos ou

Crdditos de imagem que possibilitem a iden舶ca確O do estudante, do professor orientador ou

da es∞la, sob pena de desclassificacao.

6.8. A autorizapfro para inclusao de fotos e imagens de terceiros 6 de responsal)ilidade do autor.

6.9. Informap6es necess如ias a compreensao do trabalho e que nao impliquem sm identifica鋒O

autoral podem ser apresentadas, …mO a localiza碑O, bairro・ bibliografia, arquivos de referencia,

transcri95es ou cita96es.

6.10・ Os textos, memOriais’explicac6es ou especificap6es deverao constar obrigatoriamente

apenas nos pain6is para os casos de TCCs de PrQjeto e restringir-se aO docunento a。reSentado

a banca da institui9aO nOS CasoS de TCCs Te6ricos’nfo podendo ser entregue texto ou

docunentos avulsos para fius de avaliac釦o.

6.1 1. Os pain6is devem ser considerados independentes para fius de apresenta9aO e leitura, n肴O

devendo ser utilizado o recurso de con血uidade do dese血o de uma para outra para fius de
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6.12. Respeitadas as restri96es de ndmero, tamanho e diagrama9aO basica dos pain6is, a

apresenta9aO 6 1ivre, Pemitindo-Se O uSO de quaisquer t6cnicas de desenho, fotografia, COr,
COlagens, maqueteS eletr6nicas etc., desde que sej a mantido o plano bidimensional dos paineis.

6.13. Os autores s肴o respons各veis pela legibilidade dos textos e desenhos do trabalho em escala

gr紬ca adequada e resolu9fb das figuras, que POSSibilitem sua perfeita compreens肴o e

avalia9fb, meSmO que em fomato digital, POis poder紛ser expostas em fomato impresso.

6.14. Os trabalhos que estiverem em desconformidade com os criterios de apresenta9奮O

estabelecidos neste Edital ser各o automaticamente desclassificados.

6.15. Cada IES de Arquitetura e Urbanismo poder各inscrever e enviar o n竜mero ate O3 (tres)

trabalhos por area, tOtalizando, nO m各Ximo O5 (Cinco) trabalhos sendo: PrQjetos de arquitetura,

Prqietos de urbanismo, Prg蒔tos paisagisticos e Trabalhos te6ricos.

6.16. Ser着o aceitos apenas os trabalhos recebidos, impreterivelmente, ate aS 23h59min (hor各rio

Iocal) do dia limite de recebimento dos trabalhos, COnforme estabelecido no cronograma.

7. RECEB賞MENTO DOS TRABALHOS

7.1. Vencida a data do recebimento a CEF-MS far各a contagem dos trabalhos recebidos e emitir各

declarapfb do n心mero oficial de participantes.

7.2. A identifica9為O dos trabalhos relacionados a cada autor ser各mantida sob sigilo absoluto e

SOmente Ser各divulgada ap6s a emissfo da Ata Final da Comissao Julgadora.

7.3. Caso sQja constatada alguma tentativa de identifica9肴O de algum trabalho no processo de

recebimento ou o descumprimento do presente regulamento’a COOrdena9aO enCaminhar各para

a Comissao Julgadora, reCOmendando sua desclassifica9釦o.

7.4. Ap6s o encerranento das inscri96es, atendido o credenciamento das IES e respectivos

CurSOS, e Verificada a confomidade dos trabalhos inscritos com que estabelece este

regulamento, Ser各Publicada pela CEF-MS, nO Sitio eletr6nico do CAU/MS, a rela9aO COnStando

OS nOmeS dos estudantes autores dos trabalhos inscritos, PrOfessores orientadores e IES, dentre

OutraS infomap6es as quais julgar pertinentes.

8. COMISSÅo JULGADORA n JULGAMENTO

8・1. O julgamento dos trabalhos sera efetuado por Comissao Julgadora composta por 5 (Cinco)

membros ti山lares e id合ntico ndmero de suplentes, indicados pela Comissあde Ensino e

Foma9aO - CEF do CAU/MS, e homoIogados pela Plenaria, que Observar負o nos trabalhos

inscritos os critうrios de avaliap為o mdicados neste Regulamento.

8.2. A lista com a nominata dos jurados, titulares e suplentes, Ser各Publicada no sitio eletr∂nico

do CAU/MS na data definida no cronograma da Premia9fb, PreVisto neste regulamento.
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83. Os membros da Comiss釜o Julgadora receberfb un e mail com os tratalhos a serem

avaliados, terfo un prazo de l O (dez) dias uteis para fazerem a avalia9ab individual, PreenCher

as fichas com os crit6rios t6cnicos e informar a Comiss為o de Ensino e Fomapao - CEF as notas

definidas para cada tral)amo, ∞m aS conSidera96es que justifiquem a nota ∞nCedida.

8.4. Ap6s o recebimento das avalia96es individuais, a Comissあde Ensino e Foma9あ- CEF

COnVOCara a Comiss釦o Julgadora para uma reunifb’On line ou presencial, na qual sera proferida

a decisao ∞letiva. A Comissao de Ensino e Foma9fo - CEF n詠o participara dessa reuni奮o.

8.5. Os integrantes da Comissao Julgadora dever豹observar, fielmente, tOdas as disposi96es

estabelecidas neste Regulamento assumindo a responsal)ilidade pelas ap6es individuais e/ou

coletivas deliberadas.

8.6. Os trabalhos ser肴o classificados por ordem decrescente de nota e verificado as tres melhores

coloca des, sendo que a quarta colocapfo sera definida como men確o honrosa.

8.7. Todos os doounentos de registro∴elaborados pelos membros da Comissfb Julgadora

referentes ao julganento deverfb ser assinados.

8.8. As decis es da ComissあJulgadora serao tomadas por maioria simples de voto e

fundamentadas com a emissao de Ata Final de Julgamento, que Sera elaborada pelo

Coordenador Geral da Comissao Julgadora, eleito entre os membros.

8.9. Os membros da Comissao Julgadora tem direito a rever e alterar seus pare∞reS e SeuS

VOtOS, ate a elaborapao da respectiva Ata Final de Julgamento.

8.10. As avalia96es elaboradas por cada membro da Comiss執o J山gadora dever釦o dis∞rrer

sobre as qualidades e insuficiencias dos trabalhos selecionados, conSiderados os crit6rios de

avalia9fb’ident描cando os mesmos pelo cedigo alfinun6ri∞ recebido quando da inscri9款o.

8.11. A Comiss釦o Julgadora dever各explicitar em Ata cada etapa de sele9fb do processo de

julgamento, a嶋m de outras considera96es que o membro considere importante para elucidar

suas decis6es.

8.12. Ao鯖nal do julgamento serao classificados 3 (tr6s) trabalhos seleeionados∴a

receberem a premia碑oタCOm Ordem de classifica碑oI POr meio de pontua碑O em

formuldrio criado pela Comissao de Ensino e Forma碑O - CEF) asSim como) POr

entendimento da Comissao Ju獲gadoraタPOderao ser indicados os trabalhos que receberfro

%Men碑o Honrosa".

8.13. A Comissfb J山gadora sera dissolvida quando for entregue oficialmente, a CEF-MS, a

Ata Final de Julganento, conforme estabelece este Regulamento.

8.14. Nao poder為o fazer pa巾e da Comissfo Julgadora:

I - Professores orientadores ou ∞m Orientadores de tral)alhos insc証os;

Ⅱ - Membros da banca de apresentapao do TCC de quaisquer dos tral)alhos inscritos;
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IV - ParerlteS de primeiro ou seg皿do grau de autores de trabalhos inscritos;

V - Conselheiros Titulares e Suplentes do CAU-MS.

8.15. N欲) havendo merecimento nos traba皿os apresentados, a conceSSaO do Premio ser各

negada pela Comissfb J山gadora.

8.16. A Comiss豹Julgadora emitira parecer sobre os traba皿os vencedores, O q脚l constal毛em

Ata

9. PREMIACÅ0

9.1. Os Premios a serem ∞nferidos pela Comissfo Julgadora serao pela ordem: Primeiro,

segundo e terceiro lugares e men肇O hourosa.

9.2. Os trabalhos vencedores farao jus aos seguintes premios:

1O lugar Monitor LED de 24 polegadas

2O lugar Impressora M山tiftmciona1

3O lugar Trena a Laser

Paragrafo血ico: Os orieutadores dos TCCs premiados, bem …mO aqueles em “Men9fro

Honesa” receberao certificado em referencia ao mesmo.

9.3. A divulga印dos traba皿os premiados sera realizada mes de mar印de 2023.

9.4. A entrega da premia9aO OCOrrera Preferencialmente em ato p同li∞ que Ser各PrOmOVido

pelo CAU/MS’∞nfome data prevista no cronograma deste Regulamento, em local e hordrio

a serem divulgados.

9.5. A crit6rio da Comissao山gadora podera ser concedida uma ou mais M諦めHo研osa a

trabalhos nfb premiados.

9.6. Caso sQja identificada qunlquer inegularidade que desclassifique algun dos trabalhos

Premiados, a entrega do premio nfo sera efetunda.

9.7. Apds a homoIoga9aO do resultado, OS trabalhos premiados e as men96es honesas (se

houver) poderao ser expostos ao p的li∞ em expOSicao itinerante a ser organizada pelo CAU-

MS.

10. DISPOS重COES FINAIS

lO.1. Todos os trabalhos inscritos sfo cousiderados ∞mO eXerCicio da pratica academica,

POrtanto, n豹serao re∞血ecidos, POr Parte do CAU/MS, comO comPrOmisso de contrata9fo,

exeou印, aPlicapfro ou qunlquer outra foma de seguimento apresentada ou proposta por ele ou

Pelos seus autores.
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10.2. A pa血da inscri9fb e de pleno direito, OS Participantes autorizam o CAU/MS, de modo

expresso e em carater ir]evOg短el e irretratavel, a eXPOr e divulgar os traba皿os, em qualquer

meio e modo de divulga9fb, Sem direito a qualquer tipo de remunera豹aos seus autores.

103. Os alunos inscritos, VenCedores ou n着o, Ceder為o os direitos de publicapao e de exposi亨fo

dos traba皿os para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul - CAU/MS,

a qualquer tempo, Sem que tal feito implique em qualquer forma de remunera確O a SeuS autOreS.

10.4. Os trabalhos premiados serfb mantidos como acervo do Conse皿o de Arquitetura e

Urbanismo de Mato Grosso do S山- CAU/MS.

10.5. Os trabalhos premiados ser豹publicados no sitio eletr6nico do Conselho de Arqultetura

e Urbanismo de MATO GROSSO DO SUL (WwWJ3aumS4OV.br).

10.6. Dentncias fundamentadas e devidamente identificadas deverめser dirigidas a CEF-MS,

que as avaliara e encaminhara a Plen鉦ia do CAU伽S para tomada de providencias cal)王veis.

10.7. A Comissao Onganizadora nfb se responsal)iliza por problemas de∴aCeSSO a rede de

Intemet, interven9fめde hackers, Vinrs, manuten確o do site, queda de energia, falhas de software

Ou hardware, PrOblemas com os servidores ou provedores dos participantes ou do pr6prio CAU-

MS, quando das etapas de inscri9fo nesta PREMRACÅo, enVio dos trabalhos ou de e-mails

Para eSClarecimentos que ve血an a ser utilizados, bem como em razfo de caso fortuito ou forや

maior, nfo sendo devida qualquer indeniza9aO Ou ∞mPenSapaO aOS Participantes e/ou aos

eventuai s terceiros pr句udicado s.

Campo Grande工7 de outubro de 2022.

Comissao de Ensino e Forma辞O - CEF

Olinda Beatriz TrevisoI Meneghini (Coordenadora)

Neila Janes Viana Vieira (Coordenadora a小皿ta)

Eduardo Lino Duarte (Membro)

Rubens Moraes da Costa Marques (Membro)

Rosane Ines Petersen (Membro)

孟l。uqu。rqu。 S。ar。S
itetura e Urbanismo de MATO GROSSO DO SUL -

CAU/MS
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