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BICICLETARIO

Para comemorarmos nosso 
primeiro aniversário, lançamos 
o Prêmio CURA, uma série de 
concursos de ideias com temas 
que se alinham às discussões 
atuais da cidade. Nesta primeira 
edição, focamos neste período 
transformador de São Paulo: a 

1. Escolha do local ou dos locais 
de implantação;
2. Interação do design do 
bicicletário e a cidade;
3. Interpretação do programa de 
necessidades;
4. Sistema construtivo;
5. Vagas das bicicletas;
6. Outros programas propostos 
acoplados ao bicicletário;
7. Qualidade gráfica e clareza da  
apresentação (técnica livre).

- Podem participar estudantes de arquitetura e 
arquitetos formados entre 2014 e 2015.
- Individual ou equipe com até 5 integrantes.
- Estudantes de design ou designers formados 
entre 2014 e 2015 poderão integrar equipes 
junto a estudantes ou arquitetos formados.
- Valor da inscrição: R$100,00
- Inscrições individuais ou em equipes com ex-
alunos do CURA terão 50% de desconto.
- solicitar ficha de inscrição via:
premiocura@cursocura.com.br.

1º Prêmio R$ 2000 + publicação do 
projeto no Anuário 2015 e outras mídias 
+ certificado;
2º Prêmio R$ 1500 + publicação do 
projeto no Anuário 2015 e outras mídias 
+ certificado;
3º Prêmio R$ 1000  + publicação do 
projeto no Anuário 2015 e outras mídias 
+ certificado;
Menções Honrosas publicação do 
projeto no Anuário 2015 + certificado; 

05/08 Lançamento

12/08 Abertura das inscrições

21/09 Prazo final para inscrições

28/09 Prazo final para envio

21/10 Divulgação do resultado

- Daniel Corsi (Corsi Hirano Arquitetos)
corsihirano.com

- Eduardo Gurian (SIAA Arquitetos)
siaa.arq.br

- Fernando Viegas (UNA Arquitetos)
unaarquitetos.com.br

- Pedro Barros (Apiacás Arquitetos)
apiacasarquitetos.com.br

- Pedro Vada (ArchDaily Brasil)
archdaily.com.br

• comportar 100 bicicletas;
• armários para os ciclistas 
guardarem capacetes e outros 
acessórios;

• as vagas e os armários devem 
ser cobertas;

• acessível 24 horas por dia;

O participante tem liberdade 
para escolher o local, ou 
locais, para a implantação. É 
fundamental que as peças 
gráficas expressem claramente 
a relação do bicicletário com 
seu entorno.

- Entrega via email: premiocura@cursocura.com.br;
- 1 Prancha A1 (horizontal ou vertical), sem identificação, 
formato PDF tamanho máximo do arquivo: 10Mb.
- Ficha de inscrição preenchida;

rede cicloviária deu certo e as 
bikes vêm ocupando as ruas. 
Acreditamos que seu uso deve 
ser ainda mais estimulado por 
conta dos benefícios que pode 
oferecer. Por isso, o tema do 
prêmio será um bicicletário 
público, objeto relativamente 
simples, mas que envolve temas 
relacionados ao espaço público, 

• sistema construtivo pré-
fabricado, replicável, modular 
e  que permita expansão;

• outros programas podem ser 
acoplados ao bicicletário de 
modo a qualificar a proposta, 
desde que não prejudiquem o 
funcionamento do bicicletário.

mobilidade, mobiliário urbano, 
design, técnica, qualidade de 
vida, meio ambiente, saúde, ou 
seja, a bicicleta envolve todos 
os temas que qualificam a vida 
nas cidades. 
Para estimular o debate de modo 
mais amplo possível, o edital é 
simples, tornando cada escolha 
critério de avaliação.

1
o
 premio

EDITAL | apresentacao

premiacaojuriCRITERIOS DE AVALIACAO


