


A graduação é uma jornada longa, trabalhosa, mas

prazerosa. Para valorizar essa jornada de experiência, o

concurso Jovem Talento da Arquitetura dá aos

estudantes e recém-formados em Arquitetura e

Urbanismo o protagonismo e a chance de divulgar tudo o

que aprenderam durante anos de estudo, prestigiando

principalmente o árduo trabalho realizado de forma

individual durante a graduação nos semestres 2018/1,

2018/2, 2019/1 e 2019/2.

O concurso será realizado anualmente, tendo sua

primeira edição no ano de 2019, e é organizado pela

Minimum, que inova ao dar aos participantes a

oportunidade de submeterem seus trabalhos de conclusão

de curso (TCC/TFG) ou trabalhos realizados durante a

graduação individualmente com professor orientador, de

forma independente, a fim de dar início a uma carreira

profissional de notoriedade desde cedo, já se destacando

no mercado arquitetônico, buscando ser o mais novo

jovem talento da arquitetura brasileira.



2.1 Dar a oportunidade ao estudante/recém-

formado de mostrar seu potencial como arquiteto

através de:

A) Seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

ou Trabalho Final de Graduação (TFG).

B) Trabalho acadêmico individual, realizado com

professor orientador.

2.3 Incentivar e inovar a prática e o

desenvolvimento da Arquitetura e Urbanismo por

todo o país.

2.4 Estimular a criatividade e os projetos

através da competição e concorrência sadia,

valorizando ao máximo o trabalho e empenho de cada

participante.



3.1 Participação individual. É obrigatório que o trabalho

inscrito tenha sido realizado nos anos de 2018 ou 2019, por

estudante ou recém-formado, de forma individual e sob

orientação de um professor.

3.1.1 Considera-se estudante: Aluno formalmente

matriculado em curso de Arquitetura e Urbanismo,

reconhecido pelo MEC, em instituição brasileira.

3.1.2 Considera-se recém-formado: Profissional que

concluiu a graduação em Arquitetura e Urbanismo em

curso reconhecido pelo MEC, nos semestres 2018/1,

2018/2, 2019/1 ou 2019/2 em instituição brasileira.

3.2 As inscrições só podem ser efetuadas através do

formulário disponibilizado pelo link de inscrição no site

oficial da Minimum (www.minimumpoa.com.br).

3.3 Período de inscrições: de 12 de dezembro de 2019

até as 23h59min (horário de Brasília) do dia 29 de março

de 2020;

https://www.even3.com.br/jovemtalentodaarquitetura2019
http://www.minimumpoa.com.br/


3.4 Valor da inscrição: Lotes de R$ 35,00 a R$ 65,00;

3.5 Para efetivá-la, o participante deve efetuar o

pagamento no link disponibilizado pelo site oficial da

Minimum (www.minimumpoa.com.br);

3.6 A falta de pagamento até a data limite (29 de março de

2020) implica na não efetivação da inscrição;

3.7 O participante que se inscrever, e, por qualquer motivo,

não entregar sua proposta, não terá direito de reembolso

do valor da inscrição;

https://www.even3.com.br/jovemtalentodaarquitetura2019
http://www.minimumpoa.com.br/


4.1 A entrega deve ser feita exclusivamente por meio

digital através de download de 02 arquivos na

plataforma Even3 (mesma plataforma da inscrição), no

campo de submissão.

4.2 O título do arquivo a ser preenchido na plataforma

Even3 será: JTA2019 - Número de inscrição (ingresso

nº) recebido no momento da confirmação de sua inscrição

pela plataforma Even3 (ver anexo B).

4.2.1 Exemplo: JTA2019 – 000001

4.3 Cada participante deverá entregar 02 (duas) pranchas

em formato A1 (59,4X84,1cm), com orientação retrato

(com maior dimensão na vertical).

4.4 As 02 (duas) pranchas serão iguais, mudando

apenas a informação de identificação;

4.4.1 Um arquivo será um “Trabalho não

Identificado” (ver item 4.10);

4.4.2 Outro arquivo será um “Trabalho Identificado”

(ver item 4.11);

4.4.3 Nomear as 02 pranchas igual ao título do

arquivo (item 4.2 deste edital), colocando 01 e 02 no final.

4.4.4 Exemplo: JTA2019 – 000001 – 01

JTA2019 – 000001 - 02



4.5 Prazo de entrega: até dia 29 de março de 2020 às

23h59min (horário de Brasília).

4.6 Formato do arquivo: JPG, JPEG ou PNG.

4.7 Tamanho do arquivo: máximo de 10MB.

4.8 A escala e a graficação são livres, ficando o

participante responsável pela melhor maneira de expor

suas ideias.

4.9 A língua oficial do atual concurso é o português.

Portanto, todas as informações da prancha devem estar

nesse idioma;

4.10 A prancha “Trabalho não Identificado” deve,

obrigatoriamente, conter as seguintes informações:

4.10.1 Nome do concurso: Jovem Talento da

Arquitetura 2019;

4.10.2 Número de inscrição (ingresso

nº) recebido no momento da confirmação de

sua inscrição pela plataforma Even3 (ver

anexo B).



4.11 A prancha “Trabalho Identificado” deve ser igual a

prancha “Trabalho não identificado”, porém com o nome

completo do autor ao invés do número de inscrição

(ingresso nº).

4.12 Se essas regras supracitadas não forem cumpridas,

resultará na desclassificação do participante, conforme

pré-seleção (item 5 desse edital) do concurso.

4.13 Modelo das 02 (duas) pranchas no Anexo A deste

edital.



5.1 Todas as propostas entregues passarão por uma pré-

seleção, a ser feita pela equipe da Minimum;

5.2 Os requisitos dos itens 1, 2, 3 e 4 deste edital devem

ser rigorosamente respeitados;

5.3 O participante que não atender cumulativamente aos

requisitos supracitados será imediatamente

desclassificado;

5.4 Após a pré-seleção, as propostas passarão por uma

avaliação feita por jurados qualificados e selecionados

pela Minimum (ver item 06 deste edital).

5.5 Critérios de avaliação:

o Inovação, criatividade, funcionalidade e

sustentabilidade,

o Escolha do tema;

o Partido geral;

o Inserção no contexto;

o Solução formal;

o Relação entre ideia inicial e o resultado final;

o Apresentação e diagramação na prancha.



6.1 Um corpo de jurados (cujos nomes serão divulgados

pela Organização durante o período de inscrições) será

responsável por avaliar as propostas;

6.2 Os profissionais realizarão uma avaliação online de

todas as propostas que passarem pela pré-seleção (item

05 desse edital);

6.3 Para compor o corpo de jurados, a Minimum seleciona

profissionais que vivenciam a arquitetura diariamente,

podendo ser arquitetos ou ter qualquer outra qualificação

que se identifique com o presente concurso;

6.4 Caso algum dos jurados selecionados não possa

realizar a avaliação, será nominado um suplente que tenha

a qualificação e o entendimento necessários sobre o

presente concurso.









9.1 O participante inscrito será desclassificado se não

comprovar a condição de estudante ou de profissional

recém-formado quando solicitado pelos organizadores.

9.1.1 Participantes que se classificarem como

estudantes deverão apresentar comprovante de

matrícula oficial em seu curso.

9.1.2 Participantes que se classificarem como recém-

formados deverão apresentar declaração oficial de

conclusão de curso superior (diploma) expedido pela

instituição de ensino.

9.2 Todas as informações e qualquer alteração realizada

neste edital serão divulgadas na página do Instagram da

Minimum (@minimum.poa). Assim, é responsabilidade

dos participantes acompanhar as notícias referentes ao

concurso.



9.3 Os participantes concedem aos organizadores do

concurso a publicação dos trabalhos em sites e páginas de

organizadores e parceiros;

9.4 Eventuais dúvidas sobre o concurso podem ser

esclarecidas através das redes sociais (Facebook e

Instagram), e-mail, no evento da plataforma Even3 ou site

da Minimum;

9.5 Os jurados do concurso têm total poder em suas

decisões, não podendo haver qualquer espécie de recurso

contra o resultado final;

9.6 Todos os participantes inscritos receberão via e-mail o

certificado de participação do concurso, em até 20 dias

após a divulgação dos vencedores;

9.7 Os cursos na área de arquitetura, de premiação, serão

selecionados pelos parceiros da Minimum.



A.1 É obrigatório conter na prancha “Trabalho não

Identificado” o nome do concurso e o número de

inscrição, conforme item 4.10 deste edital;

A.2 É obrigatório conter na prancha “Trabalho

Identificado” o nome do concurso e o nome completo

do autor, conforme item 4.11 deste edital;

A.3 A forma de disposição, na prancha, desses 02

elementos fica a critério do participante.
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JOVEM TALENTO DA ARQUITETURA 2019
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8
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JOVEM TALENTO DA ARQUITETURA 2019

TRABALHO NÃO IDENTIFICADO TRABALHO IDENTIFICADO



B.1 O título do arquivo a ser preenchido na plataforma

Even3 será: JTA2019 - Número de inscrição (ingresso

nº) recebido no momento da confirmação de sua inscrição

pela plataforma Even3.

B.1.1 Exemplo: JTA2019 – 000001

B.1 Nomear as 02 pranchas igual ao título do arquivo

colocando 01 e 02 no final.

B.2.1 Exemplo: JTA2019 – 000001 – 01

JTA2019 – 000001 - 02

B.3 A imagem abaixo mostra o modelo da confirmação de

inscrição pela plataforma Even3 com as informações que

devem conter quando solicitado.




