
CONCURSO DE IDEIAS DE ARQUITETURA E URBANISMO PARA A REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO 
COMERCIAL E CULTURAL DE ITAÚNA.

1. INTRODUÇÃO: O CONCURSO / SEUS OBJETIVOS / ORGANIZAÇÃO:
A universidade de itaúna, em uma ação voltada para a comemoração dos 20 anos do curso de arquitetura e 
urbanismo da instituição, realiza em parceria com a cdl itaúna, a ace itaúna, o sindcomércio itaúna e o sicoob 
centro-oeste o concurso de ideias de arquitetura e urbanismo para a requalificação do centro comercial e cultural 
da cidade de itaúna.
O objetivo da competição proposta é de presentear o município sede da universidade com propostas voltadas 
para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que moram, trabalham, se divertem, empreendem e usam o 
centro cultural e comercial da cidade.
Da mesma forma, o concurso tem por objetivo mostrar à comunidade local a capacidade técnica, a criatividade 
e as propostas que os profissionais formados pela universidade, assim como os atuais estudantes do curso de 
arquitetura e urbanismo, têm para oferecer para itaúna, em particular, e para as demais cidades, em potencial.
Para tanto a universidade e as entidades parceiras se uniram para organizar esta competição que tem a única 
pretensão de ofertar a quem possa se interessar um conjunto de ideias voltadas para o bem viver na cidade que 
acolhe estudantes e profissionais da arquitetura e do urbanismo.
A coordenação geral do concurso fica sob a responsabilidade da universidade de itaúna, que indicará uma pessoa 
para exercer tal atividade.

2. QUEM PODE PARTICIPAR:
Poderão participar do concurso equipes formadas por, no mínimo, um bacharel em arquitetura e urbanismo 
graduado pela universidade de itaúna e um estudante de arquitetura e urbanismo, formalmente matriculado no 
referido curso da uit, no primeiro semestre de 2020.
Toda equipe deverá ser coordenada por um bacharel em arquitetura e urbanismo graduado pela universidade de 
itaúna.
Poderão integrar as equipes concorrentes profissionais, estudantes e pessoas interessadas pela construção, plane-
jamento e gestão das cidades.
As equipes poderão contar com estudantes e profissionais de outras instituições, os quais não poderão coordenar 
as mesmas.
Os participantes poderão se inscrever em uma única equipe e não poderão ter grau de parentesco com os mem-
bros do corpo de jurados.
3. INSCRIÇÕES:
Os participantes deverão fazer sua inscrição no site oficial do concurso...
A declaração de autoria, anexo i deste edital, preenchida e entregue com os devidos documentos anexados é a 
inscrição no concurso.
Após a inscrição os participantes receberão em seu email:
• Seu código de inscrição, que deverá ser indicado em suas pranchas;
• Seu login e senha que possibilitarão aos participantes enviar suas ideias.

4. PERGUNTAS E RESPOSTAS:
Os concorrentes poderão apresentar questões referentes ao concurso através do endereço eletrônico ...  Até a data 
limite definida neste edital.
As questões serão continuamente respondidas até a data estabelecida neste edital.
Todas as perguntas e respostas poderão ser visualizadas pelos interessados através do endereço eletrônico ...

5. ANONIMATO:
Os participantes deverão assegurar o anonimato de suas propostas. Os nomes dos membros das equipes (coor-
denador e demais membros) não deverão ser indicados em nenhuma parte do material apresentado. Todas as 
pranchas deverão conter somente o código de inscrição disponibilizado pela organização do concurso.



Todos os arquivos entregues para seleção não poderão conter qualquer nome, assinatura, logo e desenhos que 
possam ajudar na identificação dos autores da proposta.

6. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:
Não serão aceitas:
• Propostas entregues após da data limite;
• Propostas que não respeitem as regras de anonimato;
• Propostas que violem direitos autorais de terceiros;
• Propostas com indicação de links, animações, vídeos, gifs animados, códigos qr, códigos de barras, ou 
outras informações adicionais aos textos e imagens autorizadas por este edital. Qualquer possível irregularidade 
presente nas propostas será levada ao corpo de jurados para averiguação pelo coordenador do concurso, o que 
poderá levar à desqualificação da equipe proponente. Neste caso a decisão do corpo de jurados será publicada no 
site do concurso, através de comunicado oficial  da comissão julgadora.

7. O QUE ENTREGAR:
Declaração de autoria:
a. O coordenador da equipe deverá apresentar diploma da universidade de itaúna, ou outro instrumento 
que confirme sua graduação em arquitetura e urbanismo pela instituição;
b. Um dos estudantes membro da equipe deverá apresentar documento que comprove sua regular matrícula 
no curso de arquitetura e urbanismo da universidade de itaúna no primeiro semestre de 2020;
c. Todos os membros da equipe deverão estar incluídos na “declaração de autoria” como prova da sua par-
ticipação no concurso;
d. A “declaração de autoria” deverá ser devidamente preenchida pelo coordenador da equipe.
Pranchas:
a. As pranchas serão no máximo quatro (4);
b. Cada prancha deverá ter o formato a2 vertical (42.0 cm x 59.4 cm);
c. As pranchas serão em pdf com o máximo de 32 mb por prancha;
d. As pranchas deverão conter o carimbo anexo.
Material gráfico:
a. Deverá ser inserido sistema métrico como referência na apresentação do material gráfico;
b. A apresentação é livre e os autores estão autorizados a usarem quaisquer cores, colagens, desenhos técni-
cos, maquetes eletrônicas, etc. O uso da escala gráfica é recomendado, o que poderá possibilitar melhor vizual-
ização do projeto em monitores. Os candidatos devem prestar atenção à facilidade de leitura dos textos e desen-
hos, assim como da sua compreensão e avaliação;
c. Fotografias da área utilizadas na apresentação não poderão deixar serem identificados membros da equi-
pe participante e somente poderão ser de autoria dos mesmos.
Sugestão de desenhos para as pranchas:
a. Plantas;
b. Cortes;
c. Seções;
d. Fachadas;
e. Perspectivas;
f. Diagramas e gráficos;
g. Tabelas;
h. Fotografia de maquetes físicas.
Texto com descrição conceitual do projeto:
a. Um texto conceitual com no máximo 3000 caracteres deve ser incluído na proposta;
b. O texto deverá fazer parte de uma das pranchas apresentadas;



c. Seu conteúdo deverá conter conceitos e princípios do projeto;
d. Seu conteúdo deverá indicar aspectos relacionados à inovação;
e. Seu conteúdo deverá indicar a integração da proposta ao contexto urbano local;
f. Seu conteúdo deverá explicar aspectos relacionados à paisagem local;
g. Seu conteúdo deverá indicar aspectos relacionados à sustentabilidade ambiental e social da proposta.

8. O JÚRI INSTITUCIONAL:
O júri será composto por cinco membros indicados pelas instituições parceiras na organização do concurso:
• 02 representantes da uit;
• 02 representantes das entidades de classe parceiras;
• 01 representante da prefeitura municipal de itaúna.
Caberá á universidade de itaúna indicar o presidente do corpo de jurados.
As decisões tomadas pelo júri são finais e soberanas e não estarão sujeitas a reconsideração pelos organizadores 
do concurso, em parte ou no todo.

9. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS:
A avaliação das propostas será antecedida por uma etapa preliminar. Nesta fase os concorrentes terão suas in-
scrições aferidas pelos organizadores do concurso em relação ao atendimento das regras do mesmo. Somente as 
equipes que atenderem aos quesitos abaixo explicitados terão suas propostas encaminhadas para a avaliação do 
corpo de jurados:
a) Inscrição e entrega da proposta até a data limite com atendimento dos requerimentos formais;
b) Entrega dos detalhes complementares de apresentação do projeto.
Critérios de avaliação pelo júri oficial:
As propostas serão avaliadas de forma integrada, com foco na totalidade do projeto apresentado.  Os critérios de 
avaliação mencionados abaixo, entretanto, não incluem qualquer natureza eliminatória, ou classificatória.
a) Adequação do conceito arquitetônico e de desenho urbano;
b) Qualidade das áreas comuns;
c) Integração entre os contextos local e municipal;
d) Sustentabilidade ambiental, social e econômica;
e) Aspectos de inovação e criatividade presentes na proposta;
f) Potencial para melhorar a qualidade de vida dos usuários;
g) Pertinência conceitual;
h) Potencial de incremento da vitalidade econômica da área.
Processo de avaliação:
O processo de avaliação será dividido em duas etapas.
O primeiro estágio será feito pelo júri oficial, que deverá selecionar as propostas que serão levadas à avaliação 
popular.
A segunda fase do processo será a votação popular. Nesta etapa os interessados poderão escolher a proposta de 
sua preferência.
A proposta que obtiver maior votação será declarada a vencedora do concurso e as demais classificadas con-
forme o número de votos recebidos pelos votantes.
A votação popular poderá ser feita através do site ...

10. DOCUMENTOS:
Os documentos descritos abaixo estarão disponíveis para download no site do concurso ... Durante o período de 
inscrição do concurso (item 11).
Anexo I – declaração de autoria
Anexo II – prancha padrão
Anexo III – base em cad da área de intervenção



e) Limite para entrega dos trabalhos – 24/04
f) Habilitação e seleção das propostas pelo júri oficial – 27/04 a 30/04
g) Período de votação popular – 04/05 a 03/06
h) Anúncio e apresentação dos vencedores – 11/06

12. PREMIAÇÃO:
A votação popular classificará as propostas selecionadas pelo júri institucional em primeiro, segundo e terceiro 
lugar.
O júri institucional poderá apresentar quantas menções honrosas entender convenientes.
Nenhuma indenização será devida aos concorrentes em razão de sua participação e do resultado deste concurso.
As três ideias que receberem o maior número de votos populares receberão os prêmio que seguem:
Primeiro lugar: ...
Segundo lugar: ...
Terceiro lugar: ...

13. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA / PROTEÇÃO DE DADOS:
Todos os concorrentes e membros do juri, consultores especialistas, assessores, membros da comissão organi-
zadora e convidados declaram, pela sua participação e envolvimento neste concurso, que concordam com as 
condições de participação aqui estabelecidas.
A universidade de itaúna e o comitê organizador são as únicas autorizadas a publicar relatórios e informações 
relacionadas ao concurso em todas as suas etapas.
Todos os inscritos concordam com o uso e armazenamento dos seus dados pelas entidades parceiras para uso 
nos procedimentos vinculados ao concurso. Esta autorização deverá ser confirmada através da entrega da 
“declaração de autoria” (anexo i).
Fica reservada aos participantes a autoria dos projetos que apresentarem para a competição.

14. COPYRIGHT / DIREITOS AUTORAIS:
Os autores reterão seus direitos autorais e direito de publicar suas propostas. Nenhum dos projetos apresenta-
dos, tendo sido ele premiado ou não, poderão ser usados em sua totalidade ou em parte pelos organizadores do 
concurso ou por terceiros sem o consentimento explícito dos autores.
15. DIREITO DE PUBLICAÇÃO:
Concorrentes, quer sejam premiados ou não, poderão ter seus trabalhos e imagem utilizados em publicações 
feitas pelos organizadores do concurso.
Neste caso as publicações deverão ter por objetivo a divulgação do concurso e dos seus resultados.
Os autores dos projetos publicados não terão direito a nenhum tipo de remuneração em decorrência de tais 
publicações.
Os participantes darão tal autorização ao assinar a “declaração de autorização” – anexo i.
Os concorrentes não poderão publicar suas propostas, em qualquer tipo de veículo de comunicação, ou meio de 
divulgação, antes do resultado final do concurso ser anunciado.

16. ANÚNCIO DOS CLASSIFICADOS / EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS:
O relatório final contendo a decisão dos jurados com a lista de projetos selecionados e menções honrosas feitas 
será apresentado no site oficial do concurso...
A cerimônia de premiação ocorrerá no grande teatro da universidade de itaúna.
Caso necessário, a organização do concurso solicitará aos participantes novos arquivos de acordo com o previsto 
nas regras e prazos a serem estabelecidos no momento.

17. RESOLUÇÕES FINAIS:
As decisões do corpo de jurados serão soberanas, não passíveis de apelação e irrevogáveis.
A simples inscrição no concurso implica a tácita concordância com todas as condições e regras deste edital, 



assim como com o resultado da competição.
Não há por parte dos concorrentes e seus conselheiros a possibilidade de recorrerem ou mesmo apelarem das 
decisões tomadas pelos organizadores, assim como do resultado do concurso.
18. DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS:
Mapa 1 (área urbana de itaúna)

Viver uma cidade significa em grande medida experimentar aquilo que ela oferece em sua área central, de ocu-
pação original, onde as principais instituições se estabeleceram em um primeiro momento e muitas vezes ali 
permaneceram.
Viver itaúna, é possível dizer, pode ser traduzido em grande medida por usar a região onde se instalaram a igreja 
matriz de sant’ana, os poderes executivo e judiciário, as agências bancárias e grande parte dos estabelecimentos 
comerciais e de prestação de serviços do município, ou seja, aquilo que aqui delimitamos e chamamos de centro 
comercial e cultural da cidade.
Passadas décadas desde a ocupação inicial deste espaço mudanças têm ocorrido. A principal delas e mais recente, 
pode-se dizer, é a prevista mudança da sede do poder executivo e do fórum de justiça municipal para uma região 
de ocupação mais recente da cidade. Região esta que, nas últimas três décadas, tem se constituído como o novo 
centro comercial e cultural da cidade, assim como espaço de convivência da comunidade local.
O centro tradicional, conformado pela praça dr. Augusto gonçalves e algumas poucas ruas de acesso à mesma, 
tem perdido em qualidade, quantidade e variedade de usos ali instalados. Tal realidade tem comprometido a po-



larização exercida pelo espaço durante muitas décadas da história de itaúna. A evasão iniciada por bares, restau-
rantes e outros espaços de lazer noturno, tem sido acompanhada por outras atividades comerciais, assim como 
serviços públicos e privados os mais diversos. Além da referida variedade de atividades citada acima, este centro 
que tem levado ao esvaziamento do nosso objeto de trabalho, o centro tradicional de itaúna, acolhe também 
inúmeros imóveis voltados para o uso residencial. Desta forma, este novo centro tem desenvolvido um caráter de 
espaço voltado para atividades que ocorrem em um número maior de horas do dia. O novo centro, pelas carac-
terísticas que tem sido ali consolidadas, tem absorvido aquilo que a área objeto deste concurso tem perdido.
Desta forma, antes que o centro tradicional seja esvaziado em função e significado, é necessário intervir.
Assim, este concurso tem por objetivo principal oferecer ideias que permitam requalificar este espaço e possam, 
desta forma, servir de inspiração para quem usa, empreende, mora, trabalha, administra, se diverte e, por fim, 
vive este e neste lugar.
As ideias que surgirão a partir deste concurso serão as mais diversas. O fato de não terem um fim específico 
leverá a este resultado.  Isso permitirá aos interessados na requalificação da área o acesso a um leque abrangente 
de possibilidades de atuação.
Há que se considerar, entretanto, que apesar dos desafios expostos este espaço ainda sobrevive como um atra-
tor de pessoas e negócios. Ali públicos distintos se sentem em casa e devidamente acolhidos pela cidade. São 
crianças, jovens, adultos e idosos que dia após dia vão e voltam para este lugar de infraestrura e simbolismo tão 
significativo para itaúna.
Assim, quais são as necessidades deste lugar?
Quais ideias poderiam ser apresentadas para requalificar espaços públicos e privados, construídos e naturais, que 
juntos conformam o desenho urbano desta parte da cidade?
Uso do solo, ocupação do solo, acessibilidade, mobilidade, patrimônio, meio ambiente, tecnologia a favor das 
pessoas, mobiliário, poluição em suas mais diversas formas, empreendedorismo, potencialização de espaços e 
edifícios vazios e subutilizados, novos usos para velhas edificações...
São tantos os temas para os quais ideias podem ser apresentadas que fica difícil elencar.
Claro, sempre haverá mais um tema que aparecerá na cabeça de um dos participantes deste concurso.
O principal desafio colocado é o de encontrar soluções inovadoras para a requalificação e urbanização suste-
ntável deste espaço da cidade aumentando a qualidade do ambiente construído, desenvolvendo um ambiente 
propício ao encontro, ao lazer, aos negócios, à moradia e, por fim, fortalecendo aspectos que ajudaram a conferir 
importância a este lugar.
Portanto, sinta-se à vontade para apresentar suas ideias para a requalificação do centro comercial e cultural de 
itaúna. A cidade e seus cidadãos agradecem pelo seu empenho. As entidades organizadoras se sentem privilegia-
das por poderem contar com sua participação.


