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As Inscrições já estão abertas no site da entidade e poderão ser feitas
até 24 de julho

“Solução para Cidades e Comunidades Sustentáveis”  é o tema da
13º edição do Concurso para Estudantes de Arquitetura. O projeto é
promovido pelo Centro Brasileiro da Construção em Aço no Brasil –
CBCA. As equipes interessadas devem se inscrever pelo
site  https://www.cbca-acobrasil.org.br/arquitetura/  até o dia 24 de
julho. Para participar a equipe deve ser formada por uma dupla ou ter
no máximo quatro alunos. O grupo deve ser orientado por um
professor da mesma universidade dos alunos. Cada equipe também
poderá contar com um coorientador.

O tema de 2020 é baseado no 11º Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável (ODS 11 –  https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/),
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dos 17 anunciados recentemente pela ONU, que pretende tornar as
cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes
e sustentáveis. A equipe deverá elaborar uma proposta que contribua
nesse sentido, pesquisando e analisando os problemas de uma
cidade, município, bairro e/ou comunidade. De�nindo um problema e,
a partir disso, gerando uma ação que supere tal questão. Dessa
forma, o projeto a ser desenvolvido é de livre escolha dentro do local
indicado, desde que remeta ao objetivo buscado pelo ODS 11. A partir
dessa análise e identi�cação do problema, os participantes irão
propor um tema especí�co para cada projeto e irão desenvolver seu
próprio programa de necessidades, que será incorporado ao relatório
descritivo do mesmo. O projeto deve ser concebido, pensado e
estruturado em aço, considerando as inúmeras possibilidades desse
sistema construtivo, dentro das bases técnicas especi�cadas pelo
regulamento do Concurso.

O prêmio para o primeiro lugar será de R$ 8 mil (oito mil reais)
distribuídos entre os alunos responsáveis pelo projeto vencedor e o
professor orientador, que ainda irá receber diversas publicações sobre
construção em aço, edições da revista Arquitetura & Aço e ainda
vouchers para cursos online oferecidos pela entidade que representa
o setor da construção industrializada em aço no Brasil. O resultado
será anunciado no site do CBCA em 27 de agosto.

O Concurso do CBCA, que em 2019 teve 154 equipes de 82
universidades inscritas, com representantes de 22 estados
brasileiros, já é considerado o mais importante concurso para
estudantes de arquitetura do Brasil. A competição é a etapa nacional
do Concurso Alacero de Diseño en Acero para Estudiantes de
Arquitectura, organizado pela Associação Latino-Americana do Aço  –
ALACERO.

Dois representantes da equipe vencedora irão viajar para São Paulo,
onde representarão o País na fase internacional da competição,
concorrendo com equipes argentinas, chilenas, colombianas, entre
outras, e irão disputar os prêmios de US$ 6.000 (1º colocado), US$
3.000 (2º colocado) e US$ 1.000 (3º colocado).

Participar do Concurso para Estudantes de Arquitetura do CBCA é
uma excelente oportunidade para alunos e professores
desenvolverem seus potenciais criativos através de projetos
utilizando o aço como o principal componente de sistemas
construtivos. Os professores, inclusive, costumam  trabalhar com o
programa do Concurso como disciplina de projeto em sala de aula.

Para mais informações sobre a competição acesse  www.cbca-
acobrasil.org.br/arquitetura.

http://www.cbca-acobrasil.org.br/arquitetura
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