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A ABAP lança em 09 de Junho a edição de 2020 do Prêmio Rosa Kliass, relativa ao ano letivo de
2019. A Premiação tem como objetivo reconhecer os melhores trabalhos de graduação finais em
Arquitetura e Urbanismo que tenham na Paisagem sua temática principal. Em sua 4ª edição o
Prêmio se consolida como um importante meio de reconhecimento e divulgação não apenas do
campo disciplinar e seus professores, mas da crescente visibilidade e importância dessa atribuição
profissional para a sociedade brasileira. Regiões e territórios, parcelamentos com ênfase nos
sistemas de espaços livres, são os protagonistas desses processos de desenho que participam
dando forma à infraestrutura verde das cidades, ao mesmo tempo em que constituem vital lugar de
convívio e fruição social. Em meio ao contexto atual de pandemia e reclusão, esses espaços tornam-
se vitais e nossa expectativa é conseguir reunir uma vez mais um conjunto de projetos
paradigmáticos de forma a reeditar aquilo que vem se tornando um testemunho anual do que
professores e estudantes têm sido capazes de elaborar em relação ao futuro: paisagens de
experiências memoráveis em cidades mais justas e sãs.

Luciana Bongiovanni Martins Schenk

Mensagem da Presidente da ABAP



Para quem? 
A participação é aberta aos formandos que tenham
desenvolvido seu trabalho final de graduação e concluído o 
curso de Arquitetura e Urbanismo no ano de 2019, em
cursos brasileiros devidamente autorizados pelo Ministério da 
Educação (MEC).



Reunir projetos de arquitetura paisagística produzidos na
universidade de modo a investigar quais iniciativas de projeto
sobre o tema vem sendo realizadas, incentivando, assim, a
participação conjunta das universidades ao evento que relacionem
a produção do homem junto `a paisagem. Participe e abap-se !

OBJETIVO



• Promoção da arquitetura paisagística de modo geral;

• Fortalecimento da disciplina nas escolas, inclusive como tema
para trabalhos finais de graduação;

• Os estudantes têm contato com a ABAP pela primeira vez;

• Valorização do esforço dos alunos, dos professores
orientadores e das instituições de Ensino;

• Apoio aos jovens talentos em início de carreira.

IMPACTO



• As escolas devem indicar os trabalhos de graduação
(apresentados do ano anterior) que vão concorrer ao prêmio;

• Podem ser indicados até dois trabalhos por escola,
independente do número de alunos;

• O coordenador do curso ou do grupo de disciplinas ou mesmo
o professor responsável pelos trabalhos de conclusão solicita a
inscrição da escola e senha e, com ela, o aluno pode fazer
upload do trabalho, nos prazos definidos no cronograma.

OPERAÇÃO



• Todos os participantes recebem certificados de participação;

• Vencedores e menções honrosas recebem certificados de
premiação;

• Os orientadores e as faculdades dos alunos vencedores também
recebem certificados;

• Os nomes dos alunos e trabalhos são divulgados.

PREMIAÇÃO



2017: 1a. edição



2018: 2a. edição



2019: 3a. edição



CRONOGRAMA

JUNHO
05/06 Publicação do edital;  
05/06 Início da divulgação nas escolas de Arquitetura e 
Urbanismo, autorizadas pelo MEC de todo território
nacional. 

AGOSTO
01/08 Início do envio dos trabalhos de 2019 dos alunos
indicados. Os coordenadores dos cursos devem fazer a 
indicação. 



OUTUBRO
16/10 Encerramento do prazo para envio de trabalhos de 2019 dos 

alunos indicados; 

19/10 Início da avaliação pela comissão julgadora formada por

professores, arquitetos paisagistas e especialistas da área. 

NOVEMBRO
15/11 Divulgação dos vencedores; 

Data a definir Premiação do 4º Prêmio Rosa Kliass – Concurso

Universitário Nacional de Paisagismo (local da Premiação a definir).



COMISSÃO ORGANIZADORA  

Diretoria Abap
Alessandro Filla Rosaneli
André Tostes Graziano
Camila Gomes Sant'Anna
Gabriel Francisqueti
Lúcia Veras

Presidente Abap
Luciana Bongiovanni Martins Schenk 

Coordenadora do Prêmio
Francine Sakata 



COMISSÃO ORGANIZADORA  
• Danielly Cozer Aliprandi
• Eduardo Barra
• Felipe Neres
• Francine Sakata
• Gabriel Francisqueti
• Josiane Santos 
• Lana Jubé
• Letícia De Castro Gabriel
• Lúcia Helena Moura Ferreira 
• Lúcia Veras
• Luciana Bongiovanni Martins 

Schenk
• Karenina Cardoso Matos
• Karin Schwabe Meneguetti
• Paulo Cássio Gonçalves
• Paulo Nobre
• Renata Benedetti Mello Nagy 

Ramos
• Raquel Tardin
• Suzy Pereira Simon 



COORDENADORES DA COMISSÃO AVALIADORA 

Marta Enokibara(UNESP-BAURU) 

Aline de Figueroa Silva(UFBA)

Ivete Farah(UFRJ) 

Luis Guilherme Pippi (UFSM)

Graciete Guerra da Costa(UFRR)



Mais informações : https://premiorosakliass.abap.org.br

PARTICIPEM!

Abap-se ! 


