
Regulamento Prêmio EA 80 anos

DISPOSIÇÕES GERAIS

1 - A Comissão curadora da exposição de 80 anos da Escola de Arquitetura da UFMG realizará 

seleção das propostas mais relevantes para o tema  01 ideia para Belo Horizonte,  que será 

regido pelo presente regulamento.

2 - O Prêmio EA 80 anos será dirigido à comunidade da Escola de Arquitetura da UFMG.

3 - O prêmio tem por objetivo a escolha de trabalhos, selecionados na forma deste regulamento, 

por  um júri  composto  pela  Comissão  curadora  da  exposição,  que  serão expostos  na  galeria 

Mari'Stella Tristão do Palácio das Artes.

4 - Serão aceitos diferentes formatos (mídias) - desenhos, fotos, projetos, vídeos, objetos, história 

em quadrinhos, fotonovela, diagramas, performances etc;

5 - O espaço máximo que poderá ser ocupado pelo trabalho final na galeria é de 1,5m de largura x 

1,5 m profundidade x 2,5 m altura;

6 - O Prêmio EA 80 anos será dividido nas seguintes etapas:

a) Inscrição dos participantes;

b) Envio de propostas em arquivo digital;

c) Seleção das propostas e anúncio dos trabalhos que irão participar da exposição;

d) Execução e entrega dos trabalhos finalizados para a exposição;

e) Premiação dos três primeiros colocados e menções honrosas.

INSCRIÇÕES DOS PARTICIPANTES

7 - Cada participante poderá inscrever uma única proposta para o tema; 

Parágrafo único: As propostas poderão ser desenvolvidas individualmente ou em grupos, contudo 

só serão aceitas inscrições de uma pessoa física representante do mesmo;

8 - O cadastro e a inscrição serão realizados gratuitamente até o dia 11 de fevereiro de 2011, 

através do site http://ea80anos.blogspot.com;

9 - Estão habilitados a participar do prêmio EA 80 anos todas as pessoas que tiveram algum tipo 

de  vínculo  com  a  instituição  no  decorrer  de  sua  história.  Sendo  assim,  alunos,  ex-alunos, 

funcionários  e  ex-funcionários,  ex-professores,  professores  na  ativa  e  aposentados  poderão 

participar;

ENVIO DE PROPOSTAS 

http://ea80anos.blogspot.com/


10 - Cada participante inscrito deverá enviar arquivo eletrônico em formato A2 (420mm x 594mm) 

na extensão .pdf, com no máximo 5MB com sua  proposta  para o tema, contendo informações 

técnicas necessárias para o entendimento da ocupação do espaço na galeria;

11 - O espaço máximo que poderá ser ocupado pelo trabalho final na galeria é de 1,5m de largura 

x 1,5 m profundidade x 2,5 m altura;

12 - As propostas deverão ser enviadas até o dia 18 de fevereiro 2011.

SELEÇÃO DE PROPOSTAS 

13 - A seleção das propostas será feita por júri composto por membros convidados pela Comissão 

curadora da exposição de 80 anos da Escola de Arquitetura, cujo resultado será divulgado pelo 

site http://ea80anos.blogspot.com;

14 - O júri promoverá a seleção em reunião única e conjunta de seus membros presentes; 

15 - Para selecionar, os membros do júri levarão em conta os seguintes critérios: 

I - criatividade;

II – expressividade; 

III – apresentação;

IV – pertinência. 

16 - Os trabalhos selecionados serão expostas na galeria Mari'Stella Tristão do Palácio das Artes 

durante a exposição "Escola de Arquitetura da UFMG: lembrança do passado, visão do futuro";

17 - O anúncio das propostas selecionadas será realizado no dia 25 de fevereiro de 2011.

EXECUÇÃO E ENTREGA DOS TRABALHOS FINALIZADOS

18 - Cada participante selecionado será responsável pela execução de sua respectiva proposta e 

deverá entregá-la até o dia 25 de março de 2011, na secretaria geral da Escola de Arquitetura, na 

Rua Paraíba, 697 - Funcionários, Belo Horizonte – MG.

19  -  Serão  aceitos  diferentes  formatos  (mídias)  -  desenhos,  fotos,  projetos,  vídeos,  objetos, 

história em quadrinhos, fotonovela, diagramas, performances etc;

Parágrafo único: Recomenda-se a não utilização de desenhos técnicos para a apresentação das 

ideias tendo em vista que o público visitante da exposição é predominantemente leigo.

PREMIAÇÃO

20 - Serão premiados os três primeiros colocados e os trabalhos dignos de destaque receberão 

menções honrosas.

21 - Serão distribuidos R$7.000,00 (sete mil reais) em prêmios divididos do seguinte modo:
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R$4.000,00 (quatro mil reais) para o primeiro colocado;

R$2.000,00 (dois mil reais) para o segundo colocado;

R$1.000,00 (hum mil reais) para o terceiro colocado.

Além disso serão distribuídas menções honrosas para propostas dignas de destaque.

22  -  No  caso  de  empate,  os  selecionados  dividirão  entre  si  o  montante  do  prêmio  em sua 

respectiva colocação.

23 - A solenidade de premiação será realizada no dia da abertura da exposição no Palácio das 

Artes.

CRONOGRAMA

24 - As etapas do prêmio EA 80 anos serão dispostas da seguinte maneira:

11/02/2011 - Último dia para ralização de cadastro e inscrição

18/02/2011 - Último dia para entrega de propostas

25/02/2011 - Anúncio dos selecionados e início dos trabalhos de montagem

25/03/2011 - Último dia para entrega dos entrega dos trabalhos

DISPOSIÇÕES FINAIS

25 - Das decisões da Comissão Organizadora e do Júri não caberá qualquer recurso;

26 - Caso menos de 10 trabalhos sejam selecionados, o concurso será cancelado;

27 - A Comissão Organizadora poderá realizar reuniões periódicas para encaminhamento dos 

problemas e dirimir dúvidas na preparação e execução do presente Concurso;

28 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 


