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qual é a cidade que queremos? como as atividades efêmeras 
dentro de um lote pode inspirar a criação de lugares urbanos 
identitários, especiais?

este concurso de ideias nasce em um momento pós-pandemia, 
onde a vontade de inspirar a cidade a ser um espaço mais 
inventivo, humano e vivo se intensificou. Produzir a cidade é 
também um "durante", um processo, e não apenas o produto 
final - ou seja: enquanto a cidade se (re)faz é necessário pensar a 
qualidade dos espaços para atividades efêmeras, atividades que 
não ficarão ali para sempre, mas que podem inspirar outras 
formas de vida urbana, outros formatos do habitar, do pertencer.

é nesta direção que o concurso de ideias "de dentro pra fora: 
espaço de experiências urbanas coletivas" se abre para que, 
democraticamente, as ideias possam ser plantadas neste terreno 
que, em médio prazo, se transformará em nova morada para 
muitas famílias.  Até lá, este local abre espaço para que de forma 
coletiva, inventiva e inédita, seja palco de ações, eventos, 
experiências múltiplas e livres de rótulos/temáticas fixas, capazes 
de inspirar possibilidades de como pode ser este novo modo de 
morar no centro de Curitiba. 

de dentro pra fora - é um convite para que uma nova lógica de 
cidade desperte a partir de ideias nascidas do coletivo e para o 
coletivo, que busquem construir um lugar identitário para a 
comunidade e inspire a cidade entre soluções ambientalmente e 
culturalmente responsáveis.

em cada semente, encontra-se a 
promessa de uma floresta . deepal chopra

em cada lote, encontra-se a promessa de 
um novo jeito de habitar a cidade . urbideias
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o lote se encontra em um ponto 
estratégico da cidade de 
Curitiba. Posicionado na rua 
Sete de Setembro, no limite 
entre duas diferentes zonas 
urbanísticas, o terreno carrega o 
potencial de inaugurar novos 
significados do modo de morar 
na região central da cidade.

as imagens capturam apenas 
alguns fragmentos deste local 
para se construir novas 
memórias a partir das ideias 
coletivas do concurso. O 
reconhecimento completo de 
seus aspectos e demais dados 
de análise serão 
disponibilizados para os 
representantes de cada equipe. 
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quanto ao “programa de necessidades”, as equipes são 
totalmente livres para criar de acordo com as demandas abaixo 
apresentadas. Ou seja: não se trata de um programa rígido, mas 
sim uma referência das necessidades mínimas que este espaço 
terá e que, a partir destas , as espacialidades criadas podem ser as 
mais diversas possíveis:

 solução de acesso ao terreno e alojamento priorizando  
 mobilidade ativa (pedestre, skate, bicicleta, patinete)
 mobiliários mutáveis/adaptáveis a diferentes tipos de  
 arranjos espaciais para abrigar múltiplas formas de uso 
 espacialidade(s) que permita(m) a apropriação por perfis  
 diversos de atividades - exemplo (mas não limitado a):
  oficinas práticas a céu aberto (diversas temáticas)
  espaço de debate
  cinema ao ar livre
  atividades com  foco infantil
  atividades com o foco em jovens
  atividades com o foco em adultos
  atividades com o foco familiar

 

 soluções de espaço que prevejam possível apropriação  
 noturna
 acessibilidade 

Obs.:  
1. considerar referência de orçamento máximo de R$ 11.000 reais para a execução 
das ideias
2. facultativo considerar na proposta: a existência de 30 cadeiras de praia como 
parte possível parte dos cenários
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conceito: parágrafo de 50 palavras + ícones e/ou esquemas, 
montagens que representem o conceito

diagrama de setorização dos usos e fluxos 

diagrama(s) 3D demonstrando a variação/adaptabilidade de 
layout/cenários das diversas formas de apropriação do espaço 
(com livre uso de legenda e linhas de chamada com tópicos compactos de 
explicação)

diagramas/esquemas que expressem as soluções da 
materialidade (com livre uso de linhas de chamada com tópicos compactos 
de explicação)

perspectivas (número e técnica livre)

referências visuais dos 3 primeiros itens (mas não limitado a):
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1 do layout principal outros de quantas variações de configuração
forem possíveis a partir da proposta 
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1 prancha A1 PDF vertical total dos 5 itens. Nesta prancha, 
deve conter apenas o número da inscrição e o nome do 
concurso “De Dentro pra Fora” no carimbo

 ATENÇÃO . (qualquer menção de nome de membros, escritório,  
 foto, ou informação que de algum modo permita identificar as  
 pessoas autoras do projeto, desclassificará imediatamente a   
 proposta). 

 Peso máximo do arquivo PDF - 30MB

2 imagens .PNG representativas da proposta em alta resolução 
para publicação em dois formatos:

  1 (uma) em formato landscape - 1080 x 608 pixels para post 
  1 (uma) em formato 1080 x 1920 para stories). 

 Peso máximo de cada imagem: 5MB

Texto em português de 150 palavras explicando de forma 
sintética a proposta para possível publicação online. Buscar ao 
máximo relacionar os "porquês" da proposta a partir dos dados 
e análises disponibilizados
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equipes de no máximo 3 pessoas (podendo também ser individual 
ou dupla)

estudantes a partir do 1o ano dos cursos: arquitetura e urbanismo; 
publicidade ou design

recém formados em até 2 anos completos. Considera-se 
recém-formado: Profissional que concluiu a graduação em um dos 
cursos elegíveis reconhecido pelo MEC, nos semestres 2019/2, 
2020/1, 2020/2 ou 2021/1 em instituição brasileira

as equipes podem ser multidisciplinares considerando membros dos 
3 cursos elegíveis
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link de inscrição e postagem dos arquivos: 

https://www.even3.com.br/dentroparafora/

período de inscrições: de 28 de julho de 2021 até as 12h00min 
(horário de Brasília) do dia 28 de agosto de 2021.

valores
lote 1 (28.07 - 04.08)  R$ 35,00/ equipe
lote 2 (05.08 - 11.08) R$ 50,00/ equipe
lote 3 (12.08 - 28.08) R$ 65,00/ equipe

observações
*cada pessoa pode participar apenas de 1 proposta

*ao realizarem a inscrição, o representante da equipe receberá 
o email com a confirmação da inscrição, o número da equipe 
e o link de acesso para os arquivos do concurso de acordo com 
o cronograma

*a falta de pagamento até a data limite implica na não 
efetivação da inscrição

*o participante que se inscrever, e, por qualquer motivo, não 
entregar sua proposta, não terá direito de reembolso do valor 
da inscrição

*o representante da equipe será o responsável por todas 
questões que envolvem o concurso

*são critérios de desclassificação: 
 o descumprimento dos aspectos de programa e/ou a  
 incompletude dos itens do produto final

 a publicação da proposta por parte de qualquer   
 membro da equipe em qualquer tipo de mídia antes do  
 anúncio dos finalistas
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relação do conceito da proposta com o local, o 
diagnóstico oferecido do entorno e o tema do concurso

capacidade de variação de layout para diferentes 
atividades a partir do mobiliário e/ou outros elementos 

soluções que contemplem o alinhamento entre plástica e 
funcional

criatividade e 
concepção

acessbilidade
soluções que considerem um espaço inclusivo a todo 
tipo de público

ergonomia, conforto térmico e autonomia de uso do 
público
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critério macro indicadores

sustentabilidade

baixo impacto (otimização, zero ou baixo desperdício de 
material)

durabilidade das soluções a intempéries e à recorrência 
de uso

rapidez de execução das soluções

representação

qualidade gráfica das peças - em termos de composição, 
técnica, legibilidade

completude de representação gráfica dos itens do edital

autenticidade no modo de expressão
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os vencedores do concurso receberão:

 R$ 1000,00 reais para a equipe

 assessoria técnica da equipe urbideias para    
 desenvolvimento do projeto executivo da proposta

 1 planner urbideias do ano 2022 para cada membro da  
 equipe

 execução do projeto pela incorporadora WeeFor (dos   
 elementos da proposta que atenderem à viabilidade financeira)
 

 os 3 primeiros colocados terão certificado de vencedor  
 e/ou menção honrosa

as duas equipes em segundo e terceiro lugar receberão:

 desconto especial no curso de edição gráfica de   
 cartografias do urbideias
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28.07   abertura das inscrições e edital.

31.07   live de visita virtual in loco e tira dúvidas do concurso
 envio do link dos documentos de base para o concurso

04.08   fechamento lote 1 das inscrições

11.08   fechamento lote 2 das inscrições

18.08   fechamento lote 3 das inscrições

28.08   prazo final de envio da proposta até 12:00 (meio dia)

30.08   divulgação das 3 melhores propostas pelo júri 

31.08   votação pública

01.09   evento final (banca com apresentação online)

*caso tenha alguma alteração de data por motivo de força 
maior, os representantes das equipes receberão notificação
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no presente concurso existem os seguintes momentos de 
avaliação 

momento 01: avaliação técnica de todos os projetos pelos 
profissionais do urbideias, a partir dos critérios apresentados 
neste edital, para ao final selecionarem os 3 melhores trabalhos

momento 02: votação popular dos 3 projetos em formato a ser 
divulgado no instagram do urbideias. Esta votação popular 
computará 1,0 (um) ponto para a escolha do vencedor

momento 03: banca final (evento final) com um corpo de jurados 
(entre 3 e 5 técnicos) responsável por avaliar as propostas das três 
equipes finalistas, o que se dará no Evento Final.

para compor a mesa avaliadora (como avaliador ou jurado), o 
urbideias seleciona profissionais que vivenciam a arquitetura 
paisagística e urbanística, podendo ser arquitetos ou ter qualquer 
outra qualificação que se identifique com o presente concurso;

caso algum dos avaliadores/jurados não possa realizar a avaliação, 
será nominado um suplente que tenha a qualificação e o 
entendimento necessários sobre o presente concurso.

escolha do vencedor
o urbideias e o corpo de jurados utilizará os critérios técnicos 
apresentados neste edital

para o momento 1 (escolha dos 3 melhores trabalhos) a nota se 
dará: cada critério macro  computa um total de 10,0 pontos. A nota 
final será o resultado da soma dos 4 critérios macro / 4,0

para o momento 2 + 3
 . a votação do público computa um total de 1,0 ponto, que apenas 
o projeto mais votado computará
 . a votação do juri computa um total de 10,0 pontos. A nota do juri 
será o resultado da soma dos 4 critérios macro / 4,0

a equipe vencedora será aquela que computar a maior nota do 
vencedor será o resultado da soma da nota final do juri com a 
nota da votação popular
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o evento final se tratará de uma banca online com link a ser 
divulgado onde as 3 equipes finalistas farão  apresentação final para 
os jurados

será sediado em Curitiba no dia 01 de setembro de 2021, mas com 
participação apenas online das equipes e do público 

a apresentação de cada equipe terá duração máxima de 15 
minutos, devendo ter como objetivo principal a explicação do 
projeto em si. Fica a critério da equipe como e quem apresentará a 
proposta

cada equipe poderá criar uma apresentação no computador para 
usar na hora de apresentar a proposta (item não obrigatório)

não é obrigatória a presença de todos os integrantes da equipe na 
apresentação

após as 03 (três) apresentações, o júri se reunirá com a organização 
do concurso e, juntos, decidirão a equipe vencedora e a 
classificação final
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critérios de desempate

os critérios acima estão ordenados de acordo com o peso de 
importância no caso da necessidade de critério de desempate
no caso dos critérios não serem suficientes para o desempate, a 
equipe que tiver mais acadêmicos do que recém-formados, será a 
escolhida

divulgação dos finalistas

a divulgação dos finalistas acontecerá oficialmente no dia 30 de 
agosto de 2021 na página oficial do Instagram do urbideias. As 03 
(três) equipes finalistas receberão um e-mail com a notificação do 
resultado, contendo as orientações e informações  e sobre o 
Evento Final.

  

divulgação dos ganhadores e premiação

a divulgação dos ganhadores será realizada 1 hora após o término 
da banca dos jurados, na página instagram do urbideias

a premiação ocorrerá a partir de comunicação com o 
representante da equipe para coleta de informações (como conta 
bancária e demais dados necessários para a efetivação da 
premiação). 

o processo de consultoria para o projeto executivo terá calendário 
próprio após o fechamento deste concurso e será acordado 
diretamente apenas com a equipe vencedora
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coordenação
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viabilização

urbideias
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