VI BIENAL JOSÉ LUTZENBERGER
CONCURSO DE IDEIAS DE PROJETO
Encontro Latino-Americano e Europeu sobre Edificações e Comunidades Sustentáveis 2017

O TEMA

A VI Bienal José Lutzenberger integra o II Encontro Latino-Americano e
Europeu sobre Edificações e Comunidades Sustentáveis (Euro ELECS
2017) que ocorrerá de 10 a 13 de maio de 2017 na Universidade do Vale do
Rio dos Sinos, em São Leopoldo/RS, Brasil. Durante o Euro ELECS 2017,
haverá uma apresentação sobre a Bienal e suas edições anteriores. Os
trabalhos participantes desta 6ª edição deverão ser submetidos até o dia 30
de novembro de 2017.

Nesta edição, o tema da VI Bienal José Lutzenberger tem como título:
“Comunidade Solidária: uma abordagem sistêmica”. O concurso tem
como objetivo estimular o enfoque sistêmico na busca por projetos mais
sustentáveis para comunidades, com ênfase na diversidade social e
econômica. Busca-se fomentar uma investigação sobre o planejamento e o
desenho de comunidades que incluam estratégias de sustentabilidade nos
processos, técnicas e materiais e na forma de apropriação e ocupação do
espaço. Assim como nas Bienais anteriores, os projetos deverão sempre
partir do inquestionável fundamento de que a sociedade humana e a
natureza são inseparáveis, o que se constitui em um pressuposto para a
sobrevivência de nossa espécie. Nesse contexto, a Bienal destaca a
importância de uma abordagem sistêmica para a compreensão dos
problemas de nosso tempo e para o desenvolvimento de soluções
inovadoras.

A 6ª edição da Bienal é promovida pelo Grupo de Trabalho em
Desenvolvimento Sustentável da Associação Nacional de Tecnologia do
Ambiente Construído (ANTAC), bem como pelo comitê organizador do Euro
ELECS 2017, com o apoio das instituições envolvidas no evento. A proposta
inicial para esta série de Bienais ocorreu durante o III Encontro Nacional
sobre Edificações e Comunidades Sustentáveis, realizado em 2003 em São
Carlos/ SP, Brasil, e foi aprovada em reunião do GT em Desenvolvimento
Sustentável, durante o X Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente
Construído, em 2004. A primeira edição aconteceu no ano de 2007.
Este concurso de ideias tem um caráter internacional e encoraja a
participação de equipes interdisciplinares. O nome da Bienal representa o
reconhecimento ao legado de José Lutzenberger, precursor do movimento
ambientalista e de iniciativas em direção à Sustentabilidade no Brasil.

A proposição deste tema visa ampliar a discussão sobre a interação entre a
natureza e o ambiente construído, sobre a criação de espaços que sirvam de
suporte a caminhos alternativos para o desenvolvimento, que incentivem a
promoção da equidade e que estimulem novas formas de pensar e fazer.
Espera-se intensificar a vivência em soluções que permeiam os aspectos
ambientais, sociais, econômicos e afetivos, no contexto de cada projeto.
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A BIENAL

CONCEITOS NORTEADORES
O tema da VI Bienal José Lutzenberger estimula a busca de soluções em
direção à harmonização do ser humano com a natureza, no contexto da
produção de assentamentos humanos.

Foto: Manoela Schmidt

Propõe-se que a busca por propostas sejam inspiradas por, pelo menos, três
conceitos chave: ABORDAGEM SISTÊMICA, SUSTENTABILIDADE E
COMUNIDADE SOLIDÁRIA.

VI BIENAL JOSÉ LUTZENBERGER
COMUNIDADE SOLIDÁRIA: UMA ABORDAGEM SISTÊMICA

EURO ELECS 2017

ABORDAGEM SISTÊMICA
A interdependência entre os processos que sustentam a vida nas cidades é
dificilmente percebida no cotidiano. Simples questões que envolvem
atividades habituais revelam essa dificuldade em estabelecer conexões
entre os processos: é conhecida a origem e a forma de produção dos
alimentos que são consumidos pelas pessoas? Compreendem-se os
processos de tratamento e abastecimento da água que as populações
bebem? É conhecido o destino dos resíduos gerados pelas pessoas? Qual a
relação dessas questões com os alagamentos nas cidades? Qual a relação
dessas questões com as mudanças climáticas?
Tais perguntas não apresentam respostas fáceis. Além disso, nossa
experiência cotidiana não proporciona a percepção das interconexões entre
os processos de maneira simples e direta. Contudo, os principais
problemas contemporâneos não podem ser compreendidos
isoladamente, eles são sistêmicos, ou seja, são interdependentes.

Hoje, a escala e a complexidade das atividades humanas no Planeta impõem
a necessidade crescente de uma abordagem sistêmica tanto para
compreender os problemas como para pensar as soluções para a
transformação. O enfoque sistêmico é, afinal, necessário à própria
compreensão da capacidade de sustentação da vida apresentada pelos
ecossistemas naturais, cujo princípio de funcionamento é a
interdependência.
Ver o mundo, portanto, como uma rede de relações interdependentes e nos
percebermos como corresponsáveis pela criação dos processos que
mantêm a nossa vida é fundamental para o avanço que se deseja produzir na
direção de uma comunidade humana mais sustentável. Assim, espera-se
que os trabalhos participantes desta Bienal demonstrem uma compreensão
sistêmica das questões propostas para cada projeto e das correspondentes
soluções desenvolvidas.
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O conceito de sustentabilidade é fequentemente referido a partir de cinco
pilares fundamentais: o ambiental, o econômico, o social, o político e o
cultural.
Ambiental: Preconiza a racionalização do aporte de recursos, com a limitação daqueles
esgotáveis ou danosos ao meio ambiente; a redução do volume de resíduos, por meio da
conservação de energia e práticas de reciclagem; as pesquisas em tecnologias
ambientalmente mais adequadas; e a implementação de políticas de proteção ambiental.
Propõe uma relação harmônica entre o ambiente construído, as pessoas e a natureza.

SUSTENTABILIDADE
O caminho na direção da sustentabilidade pressupõe a adoção de uma nova
forma de ver o mundo, de pensar e de fazer. Soluções mais sustentáveis
podem ser pensadas como aquelas desenvolvidas a partir de uma
abordagem sistêmica que compreende a interdependência e que propõe
processos que incorporam esse princípio. Devem ser consideradas a
interação entre as partes na composição do todo e o desdobramento de
impactos em diferentes escalas do território.
Especificamente, o conceito de sustentabilidade está relacionado à
promoção de modos de vida, negócios, economia, estruturas físicas e
tecnologias que não interfiram na capacidade inerente da natureza de
sustentar a vida (CAPRA; LUISI, 2014). Nesse sentido, a sustentabilidade diz
respeito à criação de processos e sistemas que conservem a energia e os
recursos naturais, que não sejam poluentes, que sejam economicamente
viáveis, seguros e saudáveis e socialmente gratificantes para todos os
envolvidos.

Econômico: Incentiva a realização do potencial econômico que contemple,
prioritariamente, a distribuição de riqueza e de renda associada a uma redução das
externalidades socioambientais, buscando-se resultados macrossociais positivos.
Considera, ainda, a busca de soluções economicamente viáveis, a curto, médio e longo
prazos.
Social: Preconiza a viabilização da distribuição equitativa de riquezas e de oportunidades,
combatendo-se as práticas de exclusão, discriminação e reprodução da pobreza e
respeitando-se a diversidade em todas as suas formas de expressão. Alguns autores
incluem, ainda, a busca por adequadas condições de conforto, segurança e qualidade de
vida dos usuários das edificações e cidades.
Político: Estimula a criação de mecanismos que incrementem a participação da sociedade
nas tomadas de decisões, reconhecendo e respeitando os direitos de todos, superando as
práticas e políticas de exclusão e promovendo a aprendizagem social e transformadora e o
desenvolvimento da cidadania.
Cultural: Incentiva a promoção da diversidade e identidade cultural em todas as suas
formas de expressão e representação, especialmente daquelas que identifiquem as raízes
endógenas, propiciando também a conservação do patrimônio urbanístico, paisagístico e
ambiental, que referenciem a história e a memória das comunidades.

CAPRA, F.; LUISI, P. L. A Visão Sistêmica da
Vida: uma concepção unificada e suas
implicações filosóficas, políticas, sociais e
econômicas. São Paulo: Cultrix, 2014.
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COMUNIDADE SOLIDÁRIA
Comunidade Solidária é abordada nesta Bienal abrangendo a diversidade
social e econômica, a conservação e o fomento de um rico tecido de
relações comunitárias, que sejam igualitárias e que se dêem no respeito às
diferenças e no reconhecimento das singularidades de cada pessoa.
Comunidade implica interagir socialmente, habitar um mesmo território,
compartilhar interesses e objetivos e gerar um determinado grau de
organização, colaboração e cooperação que viabilizem e promovam a vida
no grupo, em um lugar. O conceito de comunidade proposto nesta Bienal
também está relacionado à corresponsabilização na gestão de recursos,
à criação de espaços relacionais que vinculem as pessoas ao seu território,
a promoção da aprendizagem social e ao desenvolvimento da autonomia
dos indíviduos.
Espera-se que o projeto para a Comunidade Solidária contribua também
para uma nova visão sobre a nossa relação com a natureza, onde
sejamos restabelecidos como parte dela e não como algo separado. Nesse

sentido, são estimuladas estratégias de projeto que promovam uma vivência
mais integrada junto aos processos que dão sustentação a nossa vida no
ambiente construído. Estimula-se, assim, um planejamento integrado à
ecologia do local e a produção de um assentamento humano de reduzido
impacto ambiental em que haja otimização no uso de recursos; geração de
energia renovável; promoção de ciclos fechados de águas e de resíduos e
respeito às peculiaridades culturais do contexto de inserção. A
incorporação de uma abordagem sistêmica ao projeto é fundamental,
portanto, para demonstrar a teia de relações estabelecidas entre os
diferentes aspectos presentes na proposta.
Compreende-se, por fim, que o projeto para a Comunidade Solidária tenha a
capacidade de criar melhores condições ambientais e alavancar a
qualidade de vida geral da população, bem como promover oportunidades
para a coesão da comunidade e espaços para a geração de renda dentro dos
princípios da sustentabilidade e a partir de uma abordagem sistêmica. As
propostas para o concurso poderão ser desenvolvidas para diferentes
escalas de intervenção, como um agrupamento de edficações ou um bairro,
por exemplo. A área de projeto deve possibilitar, contudo, a inclusão de
atividades e relações espaciais que permitam o pleno desenvolvimento dos
conceitos norteadores aqui propostos. O objetivo é ampliar a investigação e
fomentar o debate sobre projetos para a transformação social, econômica e
ambiental nos assentamentos humanos.
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TEMAS ABORDADOS

Foto: Roberta Kardel

Os temas de abrangência da VI Bienal José Lutzenberger são inspirados nos
princípios apresentados pelo Living Community Challenge*. Essa iniciativa
tem como objetivo fomentar transformações na forma de pensar o projeto
do ambiente construído, de modo a gerar grande impacto positivo sobre
nossa relação com a comunidade da vida em geral e com o tecido cultural de
nossas comunidades humanas. Alinhados com os princípios do Living
Community, os projetos para esta VI Bienal devem assumir uma postura
crítica e fornecer soluções e ideias específicas em relação aos principais
temas abordados: LUGAR, ÁGUA, ENERGIA, MATERIAIS, SAÚDE e
FELICIDADE, EQUIDADE E ESTÉTICA. Cada um dos temas compreende
uma série de reflexões e diretrizes orientadoras para o desenvolvimento dos
projetos participantes desta Bienal.
* O Living Community Challenge 1.0 , 2014 foi desenvolvido pelo International Living Future Institute.
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LUGAR
Levantamento das condições da área de inserção do projeto e
compreensão do funcionamento dos ecossistemas locais, de modo
que a proposta contemple o desenvolvimento em harmonia com a
natureza local, no que diz respeito às densidades de ocupação, à
preservação da biodiversidade local e ao uso parcimonioso de água e
de recursos locais;
Inclusão de estratégias para a preservação e para restauração do
habitat natural e respeito a faixas de preservação mínimas ao longo
dos cursos d’água;

Previsão de espaços para a produção local de alimentos, compatível
com a escala e a densidade propostas no projeto;
Conexão da proposta com a história do lugar e com as características
únicas encontradas em cada comunidade;
Ênfase à dimensão humana do ambiente construído, priorizando o
acesso e os percursos peatonais e promovendo o uso de transporte
coletivo e alternativo, de baixo impacto ambiental;
Estratégias para o conforto no deslocamento dos pedestres e redução
do impacto negativo causado pelas áreas destinadas aos sistemas de
transporte individuais.
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Foto: Manoela Schmidt

O tema ‘Lugar’ reflete sobre a forma como as pessoas se relacionam e se
apropriam do local em que habitam. No âmbito dessa temática,
destacam-se os seguintes aspectos:

ÁGUA
Definição de padrões de uso de águas que respeitem as
características da hidrologia local e as necessidades específicas dos
ecossistemas nativos e atenção ao princípio de ciclo fechado das
águas no projeto;

Propostas econômicas e viáveis para reuso e reciclagem de águas
servidas, priorizando sistemas descentralizados de tratamento;
Propostas econômicas para a captação e uso de águas pluviais para
diversos fins, desde que respeitando as regulamentações locais sobre
qualidade e saúde;
Minimização de áreas impermeáveis e projeto de sistemas de
drenagem natural.
Foto: Roberta Kardel

O tema ‘Água’ tem como enfoque estratégias para conservação, redução do
desperdício e reuso, além da redefinição dos padrões de captação e de uso
e a garantia de qualidade da água. Os principais pontos destacados por esse
tema, são:

Soluções para a conservação de água potável através de estratégias
para a redução do uso;
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ENERGIA
O tema ‘Energia’ indica a redução e a otimização do uso de energia e prioriza
a geração de energia renovável, de modo descentralizado. Os tópicos
principais dessa temática, são:
Consideração do impacto da forma urbana sobre o microclima local e
sobre o padrão de consumo de energia no ambiente construído, no que
diz respeito à necessidade de sistemas de condicionamento artificial
devido às condições de implantação das edificações;

Sistemas locais para a produção de energia renovável para a maior
gama de usos possíveis na comunidade;
Desenvolvimento de estratégias para redução de energia consumida
para sistemas artificiais de condicionamento de ar e iluminação
artificiais (uso de estratégias passivas de resfriamento e aquecimento
e estratégias para maximizar a iluminação natural).
Foto: Roberta Kardel

Definição de estratégias para minimizar o consumo energético e evitar
a geração de poluentes e impactos ambientais a partir do uso de
fontes não renováveis de energia;
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MATERIAIS

Priorização de materiais com baixa energia embutida e consideração
do ciclo de vida (desde a extração de matéria-prima até o descarte), de
modo que práticas adequadas e de reduzido impacto ambiental sejam
estimuladas e que uma economia de materiais responsável possa se
desenvolver;

Especificação de materiais de construção e produtos com vista à
desconstrução e ao reaproveitamento, minimizando a geração de
resíduos;
Incorporação de soluções de base local e contribuição para a expansão
de uma economia enraizada em práticas sustentáveis de produtos e de
serviços;
Estímulo à separação dos resíduos sólidos gerados no ambiente
construído e incorporação dos resíduos orgânicos em processos de
compostagem, no próprio local.
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Foto: Roberta Kardel

O tema ‘Materiais’ enfatiza o uso de materiais não tóxicos, recicláveis,
renováveis, duráveis, com baixa energia embutida, de baixa manutenção e
de procedência local, produzido a partir de processos socialmente justos e
ambientalmente corretos. Além disso, destaca a otimização do projeto para
a obtenção de economia no uso de materiais. Essa temática apresenta
aspectos importantes, como:

SAÚDE E FELICIDADE
O foco do tema ‘Saúde e Felicidade’ é estimular a criação de espaços que
proporcionem a saúde psicológica e o bem-estar das pessoas em suas
comunidades. Constituem tópicos principais deste tema:
Cultivo do bem-estar da comunidade por meio da criação de espaços
de convívio, incentivando o contato social entre as pessoas,
impulsionando o senso de comunidade e o engajamento e as
iniciativas dos cidadãos;

Previsão de fácil acesso da comunidade às áreas de lazer e de
recreação públicas ao ar livre, com atividades para as diversas faixas
etárias (considerando distâncias adequadas para o percurso a pé desde
qualquer ponto da comunidade até as áreas de convívio).

Foto: Manoela Schmidt

Consideração do conceito de Biofilia, por meio da inclusão de
elementos e de espaços que promovam a interação entre o homem e
a natureza;
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EQUIDADE

Promoção de acesso universal aos espaços abertos e às edificações;
Estímulo à diversidade e às múltiplas funções que podem ser
desempenhadas pelos espaços públicos;

Projeto desenvolvido para a escala humana, espaços públicos
inclusivos, voltados para todos os membros da comunidade,
estimulando o uso, as interações sociais, o desenvolvimento da
cultura e a integração com a natureza.
Presença de mobiliário urbano adequado, arte urbana, áreas verdes
qualificadas e com fácil acesso a cursos d’água;
Estimulo a uma rede integrada de sistemas de transporte público, com
distâncias de acesso a s paradas de ônibus a distâncias adequadas
para o percuso à pé;
Fomento a atividades para a geração de uma economia solidária.
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Foto: Manoela Schmidt

A intenção do tema ‘Equidade’ é promover uma comunidade inclusiva, justa
e equânime, independentemente da origem, classe, raça ou gênero dos
indivíduos. Uma sociedade que concede igual acesso e tratamento justo a
todo ser humano é também uma sociedade que está na melhor posição para
tomar decisões que visem à proteção e à regeneração do ambiente natural
que sustenta a todos nós. Esse tema apresenta como destaques:

ESTÉTICA
O tema ‘Estética’ atenta para o projeto como um meio para a criação de
transformações sociais, a partir da compreensão do significado das formas
e das cores sobre o comportamento das pessoas.
O projeto deve integrar de forma significativa a arte urbana
incentivando a celebração da cultura e a identidade do lugar;

O projeto deve atentar para a qualidade estético-volumétrica e
compositiva como valor da proposição, reconhecendo essa dimensão
dimensão como fundamental para a geração de um ambiente urbano
qualificado.

Foto: Roberta Kardel

Estimular a disseminação de atividades culturais e a produção de
materiais informativos sobre os processos da comunidade, a fim de
promover trocas entre as pessoas e instigar o processo de
aprendizagem mútua;
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DESENVOLVIMENTO DAS
PROPOSTAS
A VI Bienal José Lutzenberger é um concurso internacional de ideias e tem
como foco o desenvolvimento de estudo preliminar para o projeto do
ambiente construído de uma comunidade. A área de intervenção deve ser
existente e é de livre localização. A seleção da área para o projeto, bem
como o programa de necessidades a ser resolvido, é de livre escolha das
equipes participantes. A seleção da área de intervenção deverá ser
balizada pela capacidade de aplicação dos conceitos norteadores
e temas abordados apresentados neste edital e devidamente justificada
pelas equipes participantes do concurso.
Os projetos poderão abranger, portanto, diferentes escalas (p. ex. bairro,
gleba ou quadra) e devem ser desenvolvidos a partir de uma abordagem
sistêmica das questões que envolvem a sustentabilidade. O objetivo é criar
soluções com foco em comunidades, criando oportunidade para as pessoas
e promovendo a solidariedade, a inclusão e a diversidade. Cada equipe
inscrita deverá especificar uma densidade de ocupação, considerando as
características da área de intervenção e um valor compatível com os
princípios de sustentabilidade aplicados.

PARTICIPANTES
O concurso contempla duas categorias, estudantes e profissionais. As
equipes devem incluir pelo menos um membro que atue em projetos de
arquitetura e urbanismo, sendo estimulado que as equipes integrem
profissionais de outros campos do conhecimento e que possam estabelecer
relações com os conceitos e temas abordados, de modo a promover a
interdisciplinariedade.
Categoria Estudantes: As equipes de estudantes (graduação ou
pós-graduação) deverão ser formadas por grupos entre quatro e oito
pessoas, sendo necessária a participação de, pelo menos, um estudante de
arquitetura e urbanismo. Cada equipe de estudantes deverá ser orientada
por um ou dois professores da área de arquitetura e urbanismo.
Categoria Profissionais: Poderá participar um profissional ou equipes
formadas por grupos de até oito pessoas, sendo necessário a participação
de, pelo menos, um arquiteto e urbanista.
Nota: Serão aceitos trabalhos desenvolvidos a partir de 2014, não
publicados em outros concursos, até a data vigente desta Bienal.
Estarão impedidos de participar desta Bienal os membros do Comitê
Organizador deste concurso e da equipe da comissão julgadora.
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CRONOGRAMA

INSCRIÇÃO | ENVIO PROJETOS

ETAPAS

RESPONSÁVEL

DATA

Lançamento do

Comissão organizadora

05/09/2016

concurso

euro elecs 2017

Publicação do edital

Comissão organizadora da

do concurso

VI Bienal José Lutzenberg

Inscrições das equipes

Equipes participantes

07/10/2016
30/10/2017

participantes

Caberá à equipe de projeto finalizar e efetivar a inscrição por meio do
preenchimento dos dados cadastrais de cada um dos integrantes da equipe,
em ficha de inscrição disponibilizada no site do evento
(http://www.unisinos.br/eventos/euro-elecs-2017-exelecs). As equipes
devem realizar inscrição através do site do evento até a data de 30
de outubro de 2017, mediante pagamento de taxa de inscrição
especificada.
O envio dos trabalhos será em formato digital, extensão PDF, via
internet, através de upload do arquivo digital do projeto pelo site:
http://www.unisinos.br/eventos/euro-elecs-2017-exelecs

Envio dos projetos

Equipes participantes

30/11/2017

Julgamento

Comissão julgadora

dez/2017

Divulgação dos

Comissão organizadora da

15/12/2017, no

resultados

VI Bienal José Lutzenberg

site do evento

Arquivo PDF da ficha de incrição deverá ser enviada conjuntamente com o
projeto.
Obs.: Todos os membros da equipe receberão certificado de
participação na VI Bienal José Lutzenberger.
Nota: O não envio do arquivo digital constituirá motivo de desclassificação
do trabalho.
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ITENS DE APRESENTAÇÃO
Cada trabalho deverá apresentar as normas de apresentação, abaixo
relacionadas, e contemplar os conceitos norteadores e os temas abordados,
estabelecidos neste edital, podendo incluir, adicionalmente, outros
aspectos, a critério de cada equipe inscrita.
Os itens de apresentação são definidos a seguir:
Planta de localização, apresentação e justificativa da área de
intervenção;
Diagramas explicativos, contendo: (a) síntese dos conceitos da
proposta, (b) programa; (c) público alvo e (d) análise da área de
intervenção;
Quadro síntese com área do terreno, áreas construídas e densidade
habitacional;
Implantação geral da área com entorno imediato;
Cortes gerais (mínimo dois);

Planta(s) baixa(s) e esquemas gráficos construtivos de no mínimo 1
tipologia habitacional ou outra edificação relevante da proposta;
Imagens tridimensionais da proposta, com entorno imediato, com no
mínimo: uma (1) imagem do conjunto e duas (2) do ponto de vista do
observador.
Todas as pranchas deverão ser identificadas com selo padrão
disponibilizado
para
download
através
do
site
http://www.unisinos.br/eventos/euro-elecs-2017-exelecs
Obs: Incluir escalas gráficas e demais elementos descritivos em todos
os desenhos, para facilitar a leitura da proposta.
Os projetos devem conter no máximo 10 (dez) pranchas A3 da ABNT
(297x420 mm).
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FORMATO DE APRESENTAÇÃO
Serão aceitos trabalhos nos idiomas português, inglês e espanhol. Os
projetos devem ser conter no máximo 10 (dez) pranchas A3 da ABNT
(297x420 mm), no sentido paisagem, enviados em uma única pasta
compactada, com até 30 MB, com arquivos em extensão PDF. A pasta deve
conter a ficha de inscrição também em extensão PDF. Recomenda-se ainda:
As pranchas não devem incluir qualquer referência que permita
identificar a autoria;
Cada prancha deverá ser identificada com selo padrão (disponível no
site do evento para download) e numerada no canto inferior direito,
indicando a sequência de pranchas (1/10, 2/10, 3/10, 4/10 e assim
sucessivamente);
As pranchas devem ser consideradas independentes para fins de
apresentação e leitura, ou seja, não deve ser utilizado o recurso de
continuidade do desenho de uma prancha para outra para fins de
visualização completa do objeto;

Utilizar no mínimo 70% de cada prancha para ilustrar o trabalho
produzido (desenhos, imagens etc.);
As equipes deverão atentar para a legibilidade dos textos e desenhos,
de modo que a sua perfeita compreensão e avaliação seja possível,
além da qualidade de definição do trabalho para eventual impressão
futura, a ser realizada à critério da organização;
O trabalho pode incluir fotos desde que essas apresentem a obtenção
de direitos para a reprodução;
Todos os materiais de apresentação do projeto deverão constar
obrigatoriamente apenas no material enviado pelo site do concurso.
Nota: Não é permitida a inserção de animação e/ou semelhantes no
arquivo.

VI BIENAL JOSÉ LUTZENBERGER
COMUNIDADE SOLIDÁRIA: UMA ABORDAGEM SISTÊMICA

EURO ELECS 2017

COMISSÃO JULGADORA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A Comissão Julgadora é formada por um presidente e seis profissionais
permanentes para cada categoria, sendo que poderão ser convidados outros
profissionais, conforme número de participantes e decisões da comissão
organizadora.

A Comissão Julgadora seguirá os critérios de avaliação estabelecidos
neste edital, incluindo:

Os jurados convidados serão nomeados pelo presidente da Comissão
Julgadora desta edição em curso, o Prof. Dr. Miguel Aloysio Sattler
(NORIE/UFRGS).

Atendimento aos “Conceitos Norteadores” e aos “Temas Abordados”
deste edital;
Qualidade do projeto e criatividade nas soluções;
Qualidade e legibilidade da apresentação;
Coerência na viabilidade da proposta;
Contribuição do projeto para o contexto de inserção proposto e para as
pesquisas na área de sustentabilidade.
Cumprimento dos itens de entrega e formato de apresentação.
Notas:
A critério exclusivo da Comissão Julgadora poderão, também, ser
concedidas Menções Honrosas adicionais às previstas.
A Comissão Julgadora poderá, ainda, não conceder a premiação em
qualquer dos níveis ou categorias, se considerar que os trabalhos
apresentados não possuem qualificação adequada para tal.
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DIVULGAÇÃO DOS
RESULTADOS
Os projetos premiados na VI Bienal de Sustentabilidade José Lutzenberger
serão divulgados no dia 15 de dezembro de 2017, através do site do EURO
ELECS 2017.
Durante o evento do Euro ELECS 2017, entre os dias 10 a 13 de maio de
2017, haverá uma apresentação sobre a Bienal e os projetos vencedores de
edições anteriores, assim como sobre a relevância dos trabalhos realizados
por José Lutzenberger para a área da sustentabilidade.

PREMIAÇÃO
Todos os participantes que enviarem projetos e, estiverem dentro dos
requisitos apresentados no edital, receberão certificado de participação na
VI Bienal José Lutzenberger.
Os projetos premiados serão os dois primeiros vencedores de cada
categoria, sendo que a equipe de jurados irá indicar quantas menções
honrosas achar pertinente, de acordo com os princípios que regem este
edital.
As premiações contemplarão 1º e 2º Lugar. Serão destacados, também,
trabalhos com Menção Honrosa. Os trabalhos premiados também serão
divulgados em publicações especializadas na área.
PREMIAÇÃO:
1º LUGAR CATEGORIA PROFISSIONAL: R$ 3.000,00*
2º LUGAR CATEGORIA PROFISSIONAL: R$ 2.000,00*
1º LUGAR CATEGORIA ESTUDANTE: R$ 3.000,00*
2º LUGAR CATEGORIA ESTUDANTE: R$ 2.000,00*
*Neste valor existe incidência de impostos.

VI BIENAL JOSÉ LUTZENBERGER
COMUNIDADE SOLIDÁRIA: UMA ABORDAGEM SISTÊMICA

EURO ELECS 2017

CONSULTAS

DISPOSIÇÕES FINAIS

Para o esclarecimento de dúvidas referentes a este edital, os inscritos
poderão enviar e-mail para: euro-elecs2017@unisinos.br

A participação na VI Bienal José Lutzenberger implica, por parte dos
inscritos, em estrita e integral anuência e aceitação plena deste Edital, das
bases do Concurso, em todos os termos e condições, com a expressa
renúncia a quaisquer outros direitos eventualmente arguidos, ressalvados
aqueles que a Lei lhes confere.

As respostas às consultas serão enviadas ao remetente no prazo máximo de
5 (cinco) dias após o seu recebimento.
Os esclarecimentos que possam interessar ao conjunto dos participantes
serão publicados no site.

Os concorrentes autorizam tacitamente a Comissão Organizadora da Bienal
o direito de exposição, publicação (em meio eletrônico e/ou impresso) e
divulgação dos projetos apresentados, assim como dos nomes dos
professores responsáveis e/ou equipe do concurso, a qualquer tempo, sem
que tal feito implique qualquer forma de remuneração a seus autores.
Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Coordenação da
Bienal.

Comissão Organizadora da Bienal:
Profª. MEng. Daniele Tubino Pante de Souza (UNISINOS); Prof. MSc. Glauco Pachalski (UNISINOS); Prof. MEng. Hilton Fagundes (UNISINOS) e Profª MEng. Patrícia Freitas Nerbas (UNISINOS)
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