
 

REGULAMENTO 
 
CONCURSO UNIVERSITÁRIO CONTAINER UMA CAIXA DE IDEIAS 
 
1. Considerações Gerais. 

 
1.1. A organização da Mostra Container Eco design, grupo sem fins lucrativos, localizado na cidade de Curitiba à Rua Angelo Pianaro, representada por Tatiana 
Hultmann Stavitzki, portadora de CPF. 289.503.698-50 apresenta o concurso cultural “Desafio Mostra Container Eco Design” (“Concurso”). Este Concurso possui caráter 
meramente cultural, não se sujeitando a quaisquer fatores aleatórios, modalidades de sorteio ou pagamento pelos participantes, nem vinculação destes ou dos 
contemplados à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço, sendo dispensado de autorização, nos termos do artigo 3º, II, da Lei 5.768/71 devidamente 
regulamentada pelo decreto nº 70.951/72; 

 
1.2. O Concurso tem como objetivo proporcionar aos estudantes de arquitetura, Curitiba, a oportunidade de elaboração e execução de projetos e assim inserí-los na 
realidade do mercado de trabalho; 

 
1.3. Os alunos deverão desenvolver um projeto para o concurso, através das informações contidas neste documento; 

 
1.4. Os projetos serão analisados por um júri qualificado, que será composto pelo núcleo de arquitetura representados por DC Arquitetura escritório de Daniela 
Cerbatto e Cláudia Novak. Por Tatiana Hultmann Stavitzki e pelos representantes da Delta Containers.
 
1.5. O Concurso observará o seguinte Cronograma: 

As inscrições estão abertas até o dia  25 de janeiro de 2016, sábado.

Prazo de entrega do projeto: 07 de março de 2016, sexta-feira às 23:00h.
Não serão aceitos projetos fora do prazo; inscritos que não apresentarem um projeto serão desclassificados automaticamente.

Os projetos devem ser entregues impressos ou enviados em arquivo digital (e-mail, wetransfer, pendrive) para a professora Bárbara Maia da UFPR: 
barbara.maia@ufpr.br   

ou para contato@mostracontainer.com.br

  
2. Inscrições: 
 
2.1. Poderão participar do Concurso estudantes de Arquitetura, da cidade Curitiba e São Paulo, do terceiro ano, quarto ano e quinto ano (mesmo que termine o 
curso no final do ano), que estiverem matriculados nos cursos técnicos, de Arquitetura e Urbanismo, reconhecidas pelo MEC (Ministério da Educação [http://
emec.mec.gov.br/]).  Em caso de grupos, poderão se inscrever estudantes do curso de design de interiores desde que haja participantes do curso de arquitetura no 
grupo.
 
2.2 A participação no Concurso é gratuita.  
 
2.3 Para participar do Concurso, os estudantes deverão se inscrever através do site www.mostracontainer.com.br ou através de ficha impressa, preenchendo a ficha 
de inscrição com todos as informações solicitados. O participante receberá mensagem através de SMS ou e-mail confirmando o recebimento de sua inscrição, 
juntamente com um número de registro que deverá constar em todos os materiais enviados, de acordo com o estabelecido na cláusula 3 (três) deste regulamento. 
 
2.4 O projeto deverá ser desenvolvido individualmente ou em grupos de até 04 pessoas, sendo todos estudantes da instituição, matriculados nos períodos autorizados 
para participação. 
 
2.5 Cada participante poderá contar com o auxílio de um coordenador. Poderá coordenar o projeto do aluno todo e qualquer profissional, formado em arquitetura, 
Design de interiores ou áreas correlatas, designado este para lecionar em Instituições aprovadas pelo MEC.  
 
2.6 O prazo de inscrição encerrará em 25 de janeiro de 2016.
 
3 Entrega dos Projetos: 
 
3.1 Os participantes do concurso deverão enviar para a análise do projeto: 
 
 Ficha de inscrição devidamente preenchida.  A ficha de inscrição que não estiver devidamente assinada, preenchida ou estiver incompleta, será desconsiderada 
e desclassificará automaticamente o projeto; 

 Projeto em PDF com no mínimo 300dpi contendo as pranchas descritas no item 7.4. 

3.2 Os projetos deverão ser entregues até dia 07/03/2016 conforme descrito no item 1.5 deste regulamento  
 
3.3 O material deverá ser enviado online para professora Bárbara Maia: barbara.maia@ufpr.br  ou para contato@mostracontainer.com.br 
O material poderá ser enviado por sistema de wetransfer ou entregue em pendrive e impresso.
 
3.4 Nas pranchas entregues para avaliação do Júri, deverá conter o número do registro fornecido na inscrição. Todo o mobiliário descrito no projeto deverá ser 
aplicado no momento da execução, não sendo permitidas quaisquer alterações.  

3.5 Anexada à prancha deverão constar nome de parceiros, patrocinadores ou maneira como o participante pretende viabilizar seu projeto. 

4 Avaliação dos Projetos: 

 
4.1 A avaliação dos projetos será realizada pelo júri, cujos membros são os especificados na cláusula 1.4. Os membros do júri poderão ser modificados a qualquer 
tempo pela MOSTRA CONTAINER ECO DESIGN, a seu exclusivo critério, não cabendo qualquer contestação do concurso em razão de eventuais alterações; 

 
4.2 A avaliação dos projetos se dará no período de 10 de março a 29 de março de 2016 e considerará os seguintes critérios: 

 
 Técnica: O projeto deverá estar de acordo com as normas previstas pela ABNT. 

 Criatividade: Será avaliado o desenvolvimento criativo juntamente com o atendimento ao briefing; 

 Utilização do espaço e especificações de materiais adequados: Será avaliado o modo como os participantes atenderam aos tópicos do briefing levando em 
consideração as cores, revestimentos, mobiliário entre outros. 
 Aplicação das tecnologias: A utilização das novas tecnologias aplicadas no ambiente, considerando aspectos sustentáveis e o uso inteligente de materiais 
recicláveis.
 Design e funcionalidade: Objetos funcionais e inovadores que tragam conforto ao espaço.
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4.3 No caso de haver algum empate técnico os jurados poderão recorrer de uma reunião onde os autores dos projetos irão defender os mesmos perante as 
indagações do júri. 

 
4.4 Serão escolhidos 2 (dois) finalistas pelo júri: 

 
  Os finalistas serão informados pela Mostra Container Eco Design através de telefonema e e-mail e serão convidados a se tornar membros oficiais do processo de 
construção da residência com um todo. 

  Toda e qualquer despesa que possa surgir em relação a transporte e alimentação durante o processo será dos participantes.
 
4.5 Caso o finalista convocado não possa comparecer a convocação, este será automaticamente desclassificado, assumindo assim a sua posição o próximo 
colocado.  

 
5 Premiação 

 
5.1 No evento de premiação, em Março de 2015, serão apresentadas as colocações conquistadas, bem como os prêmios correspondentes a cada uma delas. 

 
5.2 Os participantes tem ciência e estão de acordo que a Mostra Container Eco Design se preserva no direito de divulgar em mídias parceiras e mídias próprias todos 
os projetos dos participantes, principalmente os projetos dos finalistas; 

 
5.3   Os finalistas receberão os seguintes prêmios: 
 
1º Lugar: 
O projeto escolhido será desenvolvido pelo estudante ou equipe integralmente; o aluno vivenciará o processo de construção em containers e receberá um 
certificado da empresa DELTA containers sobre sua aptidão em executar projetos de interior nesse sistema arquitetônico.

Receberá convite para o coquetel de inauguração com direito a 02 acompanhantes; no caso de equipe, cada integrante poderá levar 01 acompanhante.

Terá seu nome e de seus parceiros divulgado em sinalização no seu ambiente.

Terá seu nome divulgado no site oficial da Mostra Container e redes sociais.

Participará do processo de montagem da residência no terreno e de visita diferenciada no depósito Delta.

Receberá o aporte de R$1500,00 (hum mil e quinhentos reais) para ser usado na execução de seu projeto. 
Haverá prestação de contas com a coordenação da Mostra.

Receberá 01 DVD com todo o material do processo de construção à inauguração da Mostra.
Receberá DVD de fotos dos ambientes.
Participará de sessão fotográfica para anuário.
Receberá 08 anuários da Mostra Container (total por inscrição, seja individual ou em grupo).

 
6 Disposições Gerais: 

  
6.1 A premiação atribuída aos projetos não será suscetível de recursos ou impugnações; 

 
6.2 A participação no Concurso implica o conhecimento e aceitação, pelos Participantes, de todas as disposições deste Regulamento; 

 
6.3 O preenchimento errôneo ou incompleto das fichas de inscrição acarretarão a desclassificação do Participante e seu coordenador; 

 
6.4 Serão desclassificados, em qualquer fase do Concurso, os projetos e os Participantes que não atenderem as regras desse Regulamento; 

 
6.5 Caso haja desclassificação, o prêmio que caberia ao Participante desclassificado será transferido para o próximo colocado, dentro das condições válidas de 
participação e premiação; 

 
6.6 Ao inscrever-se para participar deste Concurso, nos termos deste Regulamento, os Participantes estarão, automaticamente, reconhecendo e aceitando 
expressamente que a coordenação da Mostra Container Eco dEsign não é responsável, nem poderá ser responsabilizada, por qualquer dano ou prejuízo oriundo da 
participação neste Concurso ou da eventual aceitação do prêmio; 

6.7 O presente Regulamento e a sua premiação poderá ser alterado e/ou o Concurso suspenso ou cancelado, a qualquer tempo e por qualquer motivo, sendo que, 
nesta situação, a MOSTRA CONTAINER comunicará aos Participantes por meio de divulgação via e-mail e site oficial: www.mostracontainer.com.br

 
6.9 Todas as dúvidas e/ou questões surgidas deste Concurso serão solucionadas pelo Núcleo de Arquitetura da Mostra Container Eco Design e parceiros da ação, 
considerando a legislação em vigor. Das decisões da MOSTRA CONTAINER não caberá nenhum tipo de recurso. Os casos omissos serão analisados, sendo sua decisão 
soberana e irrecorrível; 

 
6.10 Fica eleito o Foro da Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, para dirimir eventuais questionamentos do presente Concurso, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

 
7 Briefing do Projeto: 

 
7.1 Os Participantes desenvolverão o projeto para um quarto multiuso, que serve diariamente como atelier da família mas também será usado como quarto de visitas 
para até duas pessoas simultaneamente
O  ambiente de 22,88m2 está inserido no primeiro andar da residência de 450m2, na região de Santa Felicidade, em condomínio fechado; no lote há bosque nativo 
com árvores e fauna como esquilos, tucanos, pica pau entre outros.
No lado direito de quem olha para a porta do ambiente há passagem para biblioteca, à frente encontra-se estúdio de música e produção de vídeos, à esquerda 
sala de estar íntima, banheiro completo e brinquedoteca.

A residência será ocupada por uma família de 05 pessoas e sua mascote, uma cadela vira lata.

A mãe de 37 anos é artista plástica, fotógrafa e roteirista, trabalha em casa e cuida das crianças; o pai de 34 anos é produtor e cineasta. O casal gosta de viajar, 
cozinhar, receber amigos, estar em família e de inventar atividades para as crianças; possuem uma filha adolescente de 12 anos que pinta, desenha e freqüenta 
escola com metodologia Waldorf, dois meninos de 3 e 4 anos que são criativos e bem humorados. 
A família passa bastante tempo em casa e aprecia pequenos detalhes que identificam suas personalidades.
O quarto atelier deverá possuir espaço para três pessoas trabalharem confortavelmente em atividades como pintura, costura, modelagem e feltragem.
Planejar um móvel seguro para guardar, tintas, tecidos, molduras em madeira, canetas e outros itens de artesanato.
Deverá haver espaço para duas pessoas dormirem no quarto quando houver visitas e armário para roupas.
Conforto térmico e iluminação para trabalhos minuciosos são importantes para a família e conforto ergonômico é um item primordial para quem fica sentado 
enquanto faz arte.
 
7.2. Os projetos enviados não poderão ferir direitos de propriedade intelectual ou qualquer sorte de direitos de terceiros. 
 



7.3. Para elaboração de seu projeto, o Participante terá a seu dispor os seguintes materiais no site da MOSTRA: 
 
a) Regulamento; 

b) Ficha de inscrição. 

c) Planta base (baixa, elétrica e estrutural) para a elaboração do projeto em AutoCAD.  

e) Guia de legenda com símbolos das funções. 

 
7.4. Descritivos das pranchas e nomenclatura obrigatória para os arquivos enviados: 
 Nas pranchas devem constar número de registro da inscrição e a folha correspondente; 
 
 1ª Prancha - Planta baixa (registro de inscrição_folha 01) 

Planta baixa com disposição dos móveis (humanizada).  
 
 2ª Prancha - Memorial descritivo (registro de inscrição_folha 02) 

Deverá conter a descrição de revestimentos, cores e texturas, detalhamento dos pisos, tecidos usados nos diferentes ambientes (sofá, cortinas, colchões, entre outros) 
entre outros (máximo de 2.000 caracteres, podem conter ilustrações explicativas). 
 
 3ª Prancha – Planta detalhada de Revestimento para container (registro de inscrição_ folha 03) 

Planta detalhada do forro utilizando os materiais pertinentes para uso em container. 
 
 4ª Prancha – Planta de marcação de pontos (código de inscrição_ folha 04) 

Planta de iluminação com localização e especificação de luminárias e lâmpadas e seus acionamentos, da marcação dos pontos de serviço de televisão, telefone, 
tomadas, entre outros. 
 
 5ª Prancha – Especificação de mobiliário (código de inscrição_folha 05) 

Descrição detalhada de móveis projetados pelo Participante do concurso. (Máximo de 1.500 caracteres, é necessário detalhamento de móveis planejados, 
embutidos ou adquiridos prontos em lojas). 
 
  6ª Prancha – Perspectiva 

Poderão ser feitas até 4 perspectivas em 3D do projeto seguindo a seguinte nomenclatura:  
 
         Perspectiva 1: registro de inscrição_folha 6a 
         Perspectiva 2: registro de inscrição_folha 6b  
         Perspectiva 3: registro de inscrição_folha 6c 
         Perspectiva 4: registro de inscrição_folha 6d. 
 
7.5 As pranchas 6 são opcionais. 
 
7.6 O projeto deverá ser elaborado com base em um empreendimento real, pertencente a Tatiana Hultmann Stavitzki, a ser construída à Rua Ângelo Pianaro, 
Condomínio Citá Verdi, lote 12, no bairro Butiatuvinha, Curitiba I PR. 
 
7.7 Deverá  ser contemplado o espaço existente e suas restrições técnicas conforme  
	  	  	  	  	  	  	  plantas fornecidas ( estrutural).  
 
7.8 NÃO será permitido a demolição de paredes e o avanço dos espaços internos estabelecidos. 
 


