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EDITAL 01/2019 
REGULAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO  

DE CURSO DE ESTUDANTES DAS INSTITUIÇÕES DE  
ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DO PIAUÍ 

 
 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
1.1 Os esforços para se atingir níveis de excelência na prática da Arquitetura e 

Urbanismo no Brasil, e fazer com que essa prática seja um elemento realmente 
transformador da realidade brasileira de forma qualificada exigem uma participação 
conjunta e solidária de todos aqueles que estão envolvidos nesse processo. Isto significa 
dizer que a cooperação deve começar desde a formação profissional, integrando os futuros 
arquitetos aos profissionais em efetivo exercício.  

 
1.2 Soma-se ao esforço solidário, o dever instituído ao Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo pela Lei 12.378/2010 de zelar por essa formação e estabelecer interlocução 
constante com as Instituições de Ensino Superior que oferecem cursos de graduação em 
Arquitetura e Urbanismo. Cabe ao CAU/PI o compromisso de acompanhar e participar 
efetivamente das discussões e realizações de ações que envolvam o ensino e a formação 
profissional no Estado do Piauí. 

 
1.3 O Prêmio CAU Jovem é uma iniciativa do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

Jovem do Piauí (CAU Jovem/PI), responsáveis pela realização e coordenação do concurso, 
juntamente com o Conselho de Arquitetura do Piauí (CAU/PI).  

 
2. OBJETIVOS 
 
2.1 O objetivo deste concurso é avaliar e premiar Trabalhos de Conclusão de Curso 

(TCC), apresentados no: primeiro e segundo semestre de 2017 e 2018 ou primeiro 
semestre de 2019, por acadêmicos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo de Instituições 
de Ensino Superior do Estado do Piauí (IES) (Universidades, Centros de Ensino Superior 
ou Faculdades) que estejam regularmente credenciadas e cadastradas no MEC.  

2.2 Esta premiação tem como objetivos principais:  

a) Premiar os melhores trabalhos de conclusão de curso (TCC) dos acadêmicos de 
graduação dos cursos de Arquitetura e Urbanismo do Piauí;  

b) Contribuir com o aperfeiçoamento do ensino através da premiação de Trabalhos 
de Conclusão de Curso (TCC) desenvolvidos por acadêmicos dos cursos de Arquitetura e 
Urbanismo das IES do Piauí; 
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c) Promover a valorização da profissão e do egresso dos respectivos cursos, através 
da premiação e exposição do seu trabalho para a sociedade; e  

d) Proporcionar a discussão sobre a qualidade dos trabalhos, a fim de oportunizar 
reflexão sobre o ensino da Arquitetura e Urbanismo no Piauí.  

2.3 Cumpridas as exigências legais deste regulamento, os Trabalhos de Conclusão 
de Curso (TCC) selecionados receberão a premiação, conforme previsto, também, neste 
regulamento.  

2.4 Todos os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) apresentados, incluindo os 
premiados, serão considerados como exercício da prática acadêmica, portanto, não existe 
e nem deve ser considerado, por parte do CAU/PI e CAU Jovem/PI, na forma que for, o 
compromisso de contratação, execução, aplicação ou qualquer outra forma de 
prosseguimento apresentada ou proposta pelos seus autores. 

3. PARTICIPAÇÃO 

3.1 A premiação é destinada aos trabalhos finais de graduação e trabalhos de 
conclusão de curso selecionados pelas Instituições de Ensino Superior, dentre os 
estudantes que colaram grau durante o primeiro e segundo semestre de 2017 e primeiro e 
segundo semestre de 2018 e 2019, com nota acima de 7,0 (sete) em sua apresentação 
final, em curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo devidamente reconhecido pelo 
Ministério da Educação – MEC; 

3.2 Os trabalhos finais de graduação ou trabalhos de conclusão de curso deverão 
obedecer aos critérios internos e à orientação didática dos respectivos cursos, no que se 
refere ao tema, conteúdo e desenvolvimento. 

3.3 Os trabalhos deverão ser obrigatoriamente individuais. 

3.4 Os trabalhos deverão ser, obrigatoriamente, projetos arquitetônicos, projetos 
urbanísticos ou projetos especiais, não havendo em nenhum dos casos, limitações quanto 
ao porte dos projetos. 

3.5 Não serão aceitos trabalhos apenas teóricos. 

3.6 Não existem impedimentos para a apresentação de trabalhos que tenham 
concorrido ou estejam concorrendo em outras premiações, tanto internacionais como 
nacionais ou regionais. 

3.7 Não será permitida a participação no Concurso, sob qualquer pretexto, seja na 
condição de estudante, professor orientador, colaborador, consultor ou outra forma 
qualquer vinculada ao desenvolvimento do trabalho, as seguintes pessoas: 
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a) Membros da Comissão Organizadora, Comissão Julgadora, Consultores, 
Colaboradores do órgão realizador – CAU/PI; 

b) Sócios, parentes em primeiro grau, funcionários e estagiários dos profissionais do 
órgão realizador – CAU/PI. 

 

4. INSCRIÇÃO DOS TRABALHOS 

4.1 A inscrição dos trabalhos no Concurso deverá ser realizada mediante 
preenchimento de formulário eletrônico e envio dos trabalhos em arquivos digitais. 

4.2 O link para o preenchimento do formulário eletrônico e envio dos trabalhos será 
disponibilizado no sítio eletrônico do CAU/PI (www.caupi.gov.br), em conformidade com o 
calendário deste Edital. 

4.3 O órgão organizador fica automaticamente autorizado a publicar os trabalhos 
enviados, com o nome dos autores e das IES, em redes sociais, revistas, sites e blogs, bem 
como quaisquer outros meios digitais e/ou impressos. 

 
5. NORMAS DE APRESENTAÇÃO  

5.1 Considerando a diversidade de temas possíveis e a complexidade dos mesmos, 
os trabalhos deverão ser apresentados de forma a contemplar todos seus aspectos, 
inclusive em relação à temática, levantamentos, localizações, considerações preliminares 
e/ou problemática abordada.  

5.2 Os trabalhos deverão ser entregues em meio digital, e devem constar:  

a) Resumo do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), em formato A4 e PDF, com 
fonte tamanho 12, espaçamento simples e com 500 a 1000 palavras, sendo suprimida toda 
e qualquer identificação da Instituição de Ensino Superior, autor, orientador, coorientador, 
colaborador, coordenador ou qualquer outro envolvido. Esse texto deverá ser a síntese 
explicativa do trabalho final de graduação; 

c) O projeto, junto com todas as informações relevantes do mesmo devem ser 
organizado e enviados em meio digital junto ao formulário de inscrição no site, sendo 
suprimida toda e qualquer identificação dos envolvidos.  

5.3 Os trabalhos deverão estar em conformidade com os itens referentes à 
legibilidade dos textos e resolução adequada. 
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6. COMISSÃO JULGADORA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

6.1 A Comissão Organizadora designará uma Comissão Julgadora, a ser composta 
por no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) integrantes, Arquitetos e Urbanistas. Todos 
os profissionais escolhidos deverão estar em dia com as suas obrigações perante o CAU/PI. 

6.2 Os nomes dos membros da Comissão Julgadora serão divulgados em data 
definida pelo Cronograma previsto nesse edital. 

6.3 Caso ocorra o impedimento de participação de algum jurado, será convocado um 
jurado suplente, definido em lista estabelecida pela Comissão Organizadora. 

6.4 A Comissão Organizadora fará a validação das propostas, que consiste em 
conferir se os trabalhos inscritos seguem todos os requisitos estabelecidos neste Edital. Os 
trabalhos em desacordo com o disposto neste Edital serão previamente eliminados, não 
sendo classificados para a etapa seguinte. 

6.5 A Comissão Organizadora reunir-se-á em seção secreta, com objetivo de 
proceder ao julgamento dos 03 (três) melhores trabalhos, que deverão ser apresentados 
em formato de banner no dia 12 de dezembro. 

6.6 Os 03 (três) autores selecionados serão comunicados pela Comissão 
Organizadora e terão o prazo de 01 (uma) semana para confecção do banner de 
apresentação do seu projeto. 

6.7 No dia 12 de dezembro, concomitante às palestras em comemoração ao Dia do 
Arquiteto, a Comissão Julgadora avaliará as apresentações dos banners, onde cada autor 
terá 05 (cinco) minutos para explicar seu projeto, resultando na classificação do 1°, 2° e 3º 
lugar. 

6.8 No julgamento do concurso serão adotados, para todas as categorias, os 
seguintes critérios de avaliação, considerando as especificidades de cada categoria: 

- Explicitação do conceito; 

- Adequação: tema, lugar e programa; 

- Coerência entre programa e proposta; 

- Clareza, adequação e viabilidade; 

- Materialidade plástico formal; 

- Materialidade técnica construtiva; 

- Comunicação visual das pranchas; e 
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- Representação gráfica. 

6.9 As decisões da Comissão Julgadora serão tomadas por maioria simples de voto 
e fundamentadas, com a emissão de Ata das reuniões, a qual deverá ser assinada por 
todos os membros. 

6.10 As decisões da Comissão Julgadora são inapeláveis e irrecorríveis. 

6.11 A Comissão Julgadora será dissolvida quando for entregue oficialmente à 
Comissão Organizadora a Ata da Sessão final de Julgamento, conforme estabelece este 
Edital. 

 

7. PREMIAÇÃO  

7.1 O primeiro colocado receberá o valor de 1.000,00 reais e o troféu referente a sua 
colocação nessa edição concurso; o segundo colocado receberá o valor de 500,00 reais e 
medalha referente a sua colocação; o terceiro colocado receberá menção honrosa e 
medalha referente a sua colocação. 

7.2 Caso seja identificada qualquer irregularidade que desclassifique algum dos 
trabalhos premiados, a entrega do prêmio não será efetuada.  

7.3 A entrega do prêmio acontecerá em ato público no evento em homenagem ao 
Dia do Arquiteto que será comemorado dia 12 de dezembro de 2019 realizado pelo CAU/PI. 

7.4 Após a homologação do resultado, os responsáveis por desenvolver os trabalhos 
selecionados através da Comissão Organizadora receberão seus certificados de 
participação Prêmio CAU Jovem (se houver), que serão divulgados ao público no site do 
CAU/PI.  

 

 

8. CRONOGRAMA 

DATA ATIVIDADE 
22/11/2019 Publicação do Edital e link da inscrição 

22/11 a 06/12/ 2019 Recebimento dos trabalhos 
07/12 e 08/12/2019 Seleção dos trabalhos 

09/12/2019 Divulgação dos trabalhos finalistas 
10/12/2019 Divulgação dos jurados 
12/12/2019 Apresentação dos trabalhos finalistas e 

Solenidade de Premiação 



 
 

e-mail: piauicaujovem@gmail.com   I   Telefone: (86) 9 9402-5084 
R. Areolino de Abreu, 2103 - Centro (Sul), Teresina - PI, 64000-180 

CONSELHO DE ARQUITETURAE URBANISMO 

JOVEM DO PIAUÍ 
 

 
 
9. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
9.1 Os participantes autorizam a Comissão Organizadora, desde já e de pleno direito, 

de modo expresso e em caráter irrevogável e irretratável, a expor e divulgar os trabalhos, 
em qualquer meio e modo de divulgação, sem direito a qualquer tipo de remuneração aos 
seus autores. 

9.2 A Comissão Organizadora não se responsabiliza por problemas de acesso à rede 
de Internet, intervenção de hackers, vírus, queda de energia, problemas com os servidores 
ou provedores dos participantes, quando das etapas de inscrição neste Prêmio, ou qualquer 
impedimento da impressão do banner do trabalho, bem como em razão de caso fortuito ou 
força maior, não sendo devida qualquer indenização ou compensação aos participantes do 
Prêmio e/ou aos eventuais terceiros prejudicados. 

9.3 A participação no presente concurso implica em total conhecimento, anuência e 
aceitação plena deste Edital e demais documentos anexos, com a expressa renúncia a 
quaisquer outros direitos, ressalvados aqueles que a Lei lhes confere irrenunciabilidade. 

9.4 Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos pelo CAU Jovem/PI e 
CAU/PI. 

 
 

Teresina, 28 de outubro de 2019. 
 

 
 


