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O Concurso nacional de projeto de paisagismo para estudan-
tes de arquitetura e urbanismo tem por objeto a apresentação 
de propostas paisagísticas, em área escolhida pelos integrantes, 
ampliando assim, a discussão dos procedimentos adotados para 
intervenções paisagísticas. 

OBJETIVO
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O projeto deve estar inserido em uma área de 1/2 a 10 
hectares.
 
Deve conter em sua elaboração, elementos que 
favoreçam a melhoria da qualidade ambiental do espaço, 
a acessibilidade e a mobilidade, bem como a adequada 
apropriação da possível vegetação existente.

Deve considerar o contexto da comunidade local e as 
características do suporte físico.

Deve ser um espaço público ou com potencialidade de 
se tornar um espaço público, cuja dimensão, programa e 
inserção no contexto urbano deverão ser justificados em 
um memorial a ser inserido nas pranchas. 

CONTEÚDO DO TRABALHO
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a) Adequação da proposta nos contextos urbano e ambiental;

b) Profundidade/ detalhamento na apresentação da proposta;
c) Caráter inovador da proposta;

d) Potencial da proposta em promover a renovação de valores na 
sociedade, quanto à importância da conservação e qualificação 
dos espaços livres; e

e) Expressão clara das bases conceituais adotadas e legibilidade 
da proposta.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
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O presente Concurso é dirigido, exclusivamente, a estudantes de 
Cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo, com atividade 
no Brasil e reconhecidos pelo Ministério da Educação – MEC, con-
correndo com projetos oriundos de disciplinas do curso de arquite-
tura e urbanismo, concluídas em 2013 ou a concluir em 2014.

A participação pode ser individual ou em equipe.

As equipes poderão ser formadas por estudantes de diferentes 
instituições de ensino.

É vedada a participação de um mesmo estudante em mais de uma 
equipe.

É vedada a participação de profissionais nas equipes.

Os alunos poderão ter auxílio de professores. Neste sentido, o 
professor deve ter seu nome inserido na ficha de inscrição como 
professor orientador. O professor pode atuar em mais de uma 
equipe.

PARTICIPAÇÃO
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Os trabalhos desenvolvidos devem ser apresentados em nível de 
Estudo Preliminar.

As pranchas deverão seguir rigorosamente as dimensões e a 
formatação definidas pela Comissão Organizadora do Concurso 
do 120 ENEPEA. O modelo padronizado está disponível para 
download no site do evento.

As pranchas deverão ser apresentadas em um único arquivo 
digital, no formato PDF com até 20 MB, com no máximo 8 
pranchas no tamanho A3 da ABNT (42cm de largura x 29,7 cm 
de altura), com o lado maior na horizontal. As pranchas deverão 
ser numeradas no local indicado 1/8, 2/8, 3/8 e sucessivamente, 
apresentando o seu número e o número total de pranchas.

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
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As pranchas não poderão conter marcas, símbolos, nomes 
ou qualquer outro elemento que permitam identificar 
seus autores, sob pena de desclassificação. O pseudônimo 
também deve obedecer este critério, não caracterizando seus 
integrantes.

A legibilidade do trabalho, as definições de resolução de imagens 
em formato digital são de responsabilidade do(s) integrante(s). 
Espera-se que o material apresentado se caracterize pela boa 
qualidade das informações apresentadas (textos e imagens) e 
que todos os elementos estejam plenamente legíveis.

Recomenda-se o uso de textos sucintos e a valorização de 
ilustrações por meio de figuras, fotos, tabelas, gráficos e 
esquemas. 
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A inscrição estará aberta a partir de 20 de fevereiro de 2014 e 
acontecerá inicialmente por um cadastro. Para tanto, deverá ser 
preenchida a Ficha de Inscrição e enviada para o endereço eletrô-
nico enepea2014.concurso@gmail.com, até o prazo estipulado 
no cronograma abaixo.
 
Será enviado um e-mail de confirmação da inscrição num prazo 
de até 48 horas após o recebimento da ficha de inscrição devida-
mente preenchida, considerando dias úteis.
  
A ficha de inscrição da equipe deverá conter apenas os dados do 
integrante que irá representá-la.

A inscrição no Concurso (equipe ou individual) não credencia 
o(s) integrante(s) a participar das demais atividades contidas 
na programação do evento. Para tanto, deve(m) inscrever-se no 
evento 120 ENEPEA.

A participação do aluno ou da equipe no Concurso será confir-
mada através de e-mail, após a análise da documentação enviada. 

INSCRIÇÕES
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Os arquivos com o projeto a ser inscrito no Concurso deverão ser 
enviados única e exclusivamente para o e-mail: 
enepea2014.concurso@gmail.com, impreterivelmente até a data 
apresentada no cronograma abaixo. Nenhuma outra forma de 
entrega de trabalho será aceita.

Para o envio do projeto é necessário que a inscrição no Concurso 
tenha sido feita, respeitando a data estabelecida.

Deve ser criado um pseudônimo para a identificação do projeto. 
Este não deve fazer referência ao(s) integrante(s) ou ao trabalho 
em hipótese nenhuma, sob pena de desclassificação. O pseudô-
nimo deve ser colocado em todos os locais indicados, tanto nas 
fichas como nas pranchas do projeto.  As pranchas enviadas não 
poderão ter outra identificação além do pseudônimo.

ENVIO DO PROJETO
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Além do projeto, devem ser enviados:
• Termo de Identificação do(s) integrante(s), disponível para 
• download;
• Autorização para Publicação e Divulgação do Trabalho Concor-

rente, preenchida e assinada por todos os integrantes da equi-
pe, disponível para download;

• Comprovante de matrícula de 2014 na disciplina em que o pro-
jeto se encontra em desenvolvimento; ou histórico escolar con-
siderando projeto relacionado à disciplina concluída em 2013.

• Declaração do professor da disciplina, disponível para 
download.

Será enviado um e-mail de confirmação do recebimento do proje-
to num prazo de até 48 horas após o recebimento, considerando 
dias úteis.

A identificação do(s) integrante(s) nas pranchas implicará a des-
classificação do trabalho no concurso. 
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A Comissão Julgadora do Concurso irá julgar os trabalhos confor-
me os Critérios de Avaliação descritos neste edital.

A Comissão Julgadora será composta por 03 membros, arquitetos 
e urbanistas, sendo ao menos 02 professores, obrigatoriamente 
não envolvidos na organização deste Concurso e que não possuam 
qualquer vínculo com membros das equipes inscritas.

A Comissão Julgadora será nomeada pela Comissão Organizado-
ra do 120 ENEPEA.

Os membros da Comissão Julgadora serão responsáveis pela aná-
lise e pela indicação dos trabalhos classificados em primeiro, se-
gundo e terceiro lugar.

Os membros da Comissão Julgadora poderão atribuir a seu crité-
rio, no máximo, três Menções Honrosas, cabendo a esses traba-
lhos, a título de premiação, apenas o correspondente Certificado 
de Menção Honrosa.

COMISSÃO JULGADORA
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Caberá à Comissão Julgadora a elaboração de pareceres de avalia-
ção das propostas premiadas e das Menções Honrosas.

Em caso de empate, caberá à Comissão Julgadora proceder uma 
avaliação de desempate.

Os nomes dos integrantes da Comissão Julgadora serão divulga-
dos no site do evento em data oportuna.

As Comissões Julgadora e Organizadora são soberanas em suas 
decisões não cabendo recurso sob nenhuma forma. 
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O resultado oficial do Concurso será divulgado durante o 120 

ENEPEA e publicado no site do evento.

Serão premiados os trabalhos classificados em primeiro, segun-
do e terceiro lugares. O prêmio para os vencedores será definido 
posteriormente e divulgado no site do evento.

Podem ser atribuídas até três Menções Honrosas, as quais rece-
berão certificado pela premiação.

Caso a Comissão julgadora entenda não haver trabalhos de rele-
vância, o prêmio não ser concedido.

Os  prêmios  deverão  ser  retirados  durante  o  evento  ou  em  um  
prazo  máximo  de  30  dias  após  a  divulgação  dos  resultados,  
na secretaria do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Federal do Espírito Santo -   PPGAU/ 
UFES.

Todos os trabalhos inscritos e aceitos neste concurso receberão 
certificados de participação, assim como, os premiados com cer-
tificados específicos.

RESULTADOS E PREMIAÇÃO 
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Prof. Dra. Cristina Engel de Alvazez

Prof. MsC. Edna Aparecida Nico Rodrigues

Prof. MsC. Márcia Bissoli Dalvi

Apoio:

Gleica Guzzo Bortolini

Soyana Corrêa Ferres

COMISSÃO ORGANIZADORA 

DO CONCURSO
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Os integrantes no presente Concurso, individuais ou em equipes 
autorizam o ENEPEA a publicar e divulgar seus trabalhos, no todo 
ou em parte, em forma a ser definida, com a devida menção de 
autoria.

Os trabalhos apresentados para o Concurso Nacional de Paisagis-
mo para Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do 120 ENEPEA 
considerados habilitados pela Comissão Julgadora, serão expostos 
em local público durante o Evento. 

A inscrição no Concurso implica na aceitação completa e irrestrita 
das condições deste regulamento e do seu conteúdo, em todos os 
seus termos. Sendo soberanas e irrevogáveis as decisões da Comis-
são Julgadora. 

dISPOSIÇÕES GERAIS
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Eventuais dúvidas deverão ser enviadas à Comissão 
Organizadora do Concurso do 120 ENEPEA por meio do 
endereço eletrônico enepea2014.concurso@gmail.com, 
no período estipulado pelo cronograma. As respostas às 
dúvidas serão enviadas a todos os inscritos no concurso, 
num prazo de até 48 horas após o recebimento da 
mensagem, considerando dias úteis.

DÚVIDAS

17



25/ ago. /2014 a 29/ ago. /2014 Resultado e premiação (durante o 120 ENEPEA)

CRONOGRAMA 
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Lançamento do Concurso no site do 120 ENEPEA

Período de inscrição no Concurso

Prazo de envio de dúvidas

Prazo final para recebimento dos projetos

Julgamento dos projetos

20/ fev. / 2014 a 10/abril /2014

20/ fev. / 2014

10/abril /2014 a 18/ jul. /2014

25/ jul. /2014

26/ jul. /2014 a 05/ ago. /2014



Arquivos disponíveis para download no site do ENEPEA na página
referente ao Concurso:

Etapa de inscrição:

• Ficha de inscrição 

Etapa de envio do projeto:
 

• Termo de identificação do(s) integrante(s)

• Termo de autorização para publicação e divulgação do 
trabalho concorrente

• Modelo padronizado de prancha

• Declaração do professor da disciplina

ARQUIVOS PARA DOWNLOAD
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