
Regulamento 2ª Mostra de Arquitetura da AEASC 

 

A formação da memória histórica dos povos, inclusive com a formação da identidade 

dos mesmos, conta com uma participação especial da arquitetura, no conjunto de bens 

culturais produzidos pela humanidade. Através dela encontramos sedimentados os modos de 

vida do homem, não apenas daqueles que conceberam os projetos das edificações, mas 

também daqueles que viveram nos espaços e lhes atribuíram novos usos e significados. Muitos 

projetos alcançaram valor de monumentos, seja pelas suas características ou pela situação 

histórica que abrigaram. Alguns imóveis continuam resistindo ao tempo e abrigando novas 

histórias, mas é necessário preservá-los e buscar a sua integração com o cenário moderno. 

Essa é uma das atribuições da arquitetura, cuidar da preservação e restauro desses espaços e 

com isso garantir a proteção da memória dos povos e da própria profissão. 

 Diante dessa importância, a 2ª Mostra de Arquitetura da AEASC pretende reunir 

profissionais de São Carlos e realizar uma exposição que destaque essa função social, dedicada 

ao grande público e ao universo acadêmico. Além disso, trabalhos contemporâneos também 

poderão participar dessa exposição, para que possamos traçar um panorama da evolução da 

técnica e quiçá constatar a Atemporalidade Arquitetônica. 

 O objetivo é promover um evento dinâmico, amplo e aberto, onde além de conferir os 

trabalhos dos profissionais, inclusive analisando a amplitude de possibilidades será possível 

discutir as propostas e ideias que vem configurando as obras que percebemos no cenário 

urbano. Além disso, propiciar aos estudantes de arquitetura e urbanismo um contato com as 

obras que estão sendo realizadas pelos profissionais que já estão atuando no mercado. 

 Paralela à exposição dos profissionais, teremos alguns painéis com fotos de imóveis 

tombados ou de interesse do Patrimônio Histórico. A intenção é resgatar a história desses 

projetos e torná-los acessíveis a população que precisa e deve ser incorporada na discussão de 

preservação do patrimônio histórico-cultural.  

 

OBJETIVOS 

 A 2ª Mostra de Arquitetura da AEASC tem por objetivo mostrar a produção 

contemporânea dos Arquitetos e urbanistas de São Carlos, independente de sua área de 

atuação e promover uma discussão acerca da importância da valorização da profissão. 

 

LOCAL E DATA 

 A 2ª Mostra de Arquitetura da AEASC será realizada no Shopping Iguatemi São Carlos e 

terá sua abertura oficial no dia 15 de setembro de 2016 às 20h00. A exposição estará em 

evidência até o dia 25 de setembro de 2016. 



CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 Poderão se inscrever arquitetos e urbanistas, brasileiros, autônomos ou 

coordenadores de equipe, residentes ou com sede na cidade de São Carlos, e registrados no 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU. 

 Poderão ser inscritos projetos e obras que apresentem uma contribuição significativa 

para a arquitetura e urbanismo, especialmente nos quesitos sustentabilidade e inovação, e 

que tenham sido executados há no máximo 5 anos, exceto os trabalhos de revitalização de 

imóveis de Interesse Histórico. Os projetos poderão ser de qualquer área, desde que a mesma 

esteja compreendida nas atribuições do arquiteto, previstas nas Resoluções nº 15 e nº 21 do 

CAU/BR e tenham um RRT – Registro de Responsabilidade Técnica (o RRT não será exigida na 

Categoria Estudantes). 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES 

 Há um limite de 50 trabalhos inscritos a serem expostos, que se dividem em: 

- Categoria arquitetos/escritórios: 42 projetos inscritos; 

- Categoria Entidades públicas: 4 projetos inscritos; 

- Categoria estudantes: 4 trabalhos finais de graduação, sendo 2 por Universidade. Ficará a 

cargo do Coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo de cada Universidade escolher 

entre os trabalhos finais de graduação. 

 

INSCRIÇÕES E ENVIO DOS PROJETOS 

 A inscrição será feita por profissional ou equipe, no entanto, cada profissional poderá 

ter apenas um projeto inscrito. Temos um limite de 42 profissionais. Num primeiro momento 

aceitaremos 1 inscrição por profissional. Se não atingirmos o número de 42 participantes, 

então poderão ser inscritos mais de um trabalho. 

 Para inscrever o projeto, o arquiteto e urbanista deverá comparecer na Secretaria da 

AEASC e preencher a Ficha de inscrição. Será emitido boleto da taxa de inscrição que após o 

pagamento efetiva a participação. O profissional terá até dia 29 de julho de 2016 para enviar o 

projeto que pretender expor para que a Curadoria do evento analise a adequação do mesmo 

aos propósitos da 2ª Mostra de Arquitetura da AEASC. O projeto deve ser enviado no formato 

final, ou seja, 90cm(largura)x100cm(altura) respeitando o layout proposto disponibilizado no 

site da entidade: http://aeasc.net. 

O prazo de inscrições será de 09 de maio de 2016 a 10 de junho de 2016 das 8h00 às 

17h00, no entanto, caso o número de vagas seja preenchido antes do término do período, as 

inscrições serão suspensas. 



O participante poderá definir livremente a forma de expor o seu trabalho, mantendo 

somente a dimensão do banner e formato. Pode compor o espaço com desenhos técnicos, 

planta baixa, imagens 3D ou fotos. É importante lembrar que ele será apresentando ao público 

final, ao cliente. O  memorial descritivo pode ser apresentado ou não, depende do profissional. 

   

VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 Os inscritos pelas categorias Arquitetos e urbanistas e Entidades pagarão a taxa de 

inscrição no valor de: 

 R$ 300,00 (trezentos reais) para associados da AEASC 

 R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para não sócios da AEASC 

 Na categoria de estudantes há isenção de taxa, no entanto, cabe ressaltar que a 

inscrição será feita pelo coordenador ou professor responsável das universidades convidadas. 

 

APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS PROJETOS PARA A EXPOSIÇÃO 

 Os projetos deverão ser entregues em formato de imagem de alta resolução, com 90 

cm de largura e 100 cm de altura, acompanhados de uma foto do profissional e da ficha 

técnica distribuídos de acordo com o modelo fornecido, em um arquivo eletrônico. 

O arquivo contendo o material a ser exposto, deverá ser enviado respeitando as 

seguintes especificações:  

 Envio de imagem digital no formato .JPG ou .PDF 

 Imagem de alta resolução  

 Nome do arquivo: MAA_iniciaisdoautor_titulodo projeto 

 O prazo limite para entrega é dia 30 de julho de 2016. 

  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Cabe ao participante tomar todas as providências para que os trabalhos sejam 

enviados dentro do prazo estabelecido, em caso de não cumprimento poderá ser excluído da 

exposição sem direito a ressarcimento da taxa de inscrição ou qualquer outro montante. 

 Os trabalhos ficarão sob os cuidados da AEASC por um período de 6 (seis) meses 

podendo ser utilizados em outras exposições ou eventos, sem que haja necessidade de 

autorização do profissional. Após esse período, os profissionais serão notificados e terão um 

prazo de 20 (vinte) dias para retirar seu trabalho. Caso não sejam retirados no prazo estipulado 

serão enviados para reciclagem. Todas as despesas decorrentes da retirada dos trabalhos 

correrão por conta dos participantes. 

 A inscrição nessa exposição implica a total e absoluta concordância com os termos 

deste Regulamento. 


