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1 O CONCURSO
O Arquiforma apresenta o concurso inaugural da 
plataforma: o melhor portfólio de estudante de arquitetura 
do Brasil, em 2019.

Criado por estudantes, o Arquiforma é a única plataforma 
do país que conecta oportunidades a estudantes de 
arquitetura que buscam se aperfeiçoar academicamente, 
em tempos de ausência de meios eficientes.

Apresentaremos neste edital as diretrizes para o primeiro 
concurso da plataforma, que premiará o melhor portfólio 
entre os mais votados, e posteriormente, eleito pela nossa 
excepcional banca de jurados, formada por Marcio Kogan, 
Pedro Vada e Jeffrey Kenoff.

O prêmio para o vencedor é outro diferencial do 
Arquiforma, que deseja agregar conhecimento e cultura a
oportunidades únicas. Em parceria com a Roda Mundo, o 
vencedor ganhará um curso de inglês de 2 semanas em 
Dubai.

Leia o edital com atenção, capriche no seu portfólio e boa 
sorte!



2 PRÉ-REQUISITOS
Um dos principais valores do Arquiforma é que as 

oportunidades sejam para todas/todos.

A partir disso, os pré-requisitos são simples e não 

demandam burocracia:

1) O estudante deve estar matriculado em uma instituição 

de ensino de arquitetura e/ou urbanismo OU ter se 

formado no segundo semestre de 2018;

2) As seguintes informações deverão estar contidas no 

portfólio ou CV do inscrito: nome, data de nascimento, 

cidade, estado, instituição de ensino inscrito,  semestre 

atual e email de contato. 

3) O conteúdo publicado deve ser de autoria própria. Caso 

contrário, deve-se mencionar corretamente a fonte e/ou 

o autor(a). Projetos em grupo podem estar contidos no 

portfólio, desde que o autor(a) faça parte do grupo.

4) O estudante deve ter condições de comprovar sua 

matrícula;

5) Ter mais de 18 anos a partir de junho de 2019 (devido à 

premiação)

6) Será válido apenas 1 portfólio por CPF. Portfólios com CPF 

duplicados serão desconsiderados;

7) O arquivo do portfólio deve conter, no máximo, 50mb;

8) O estudante deve estar residindo no Brasil.

Lembramos que todas informações cedidas devem ser 
verdadeiras, sob responsabilidade da/o autor(a) do portfólio.



2 PRÉ-REQUISITOS
RESTRIÇÕES DE INSCRIÇÃO

1) Estudantes formados até Julho/2018;

2) Estudantes de pós-graduação (independente do 

curso);

3) Estudantes que não consigam comprovar sua 

matrícula ativa ou retroativa no segundo semestre 

de 2018;

4) Estudantes de qualquer outro curso, além de 

arquitetura e/ou urbanismo;

5) Estudantes em intercâmbio entre fevereiro e junho 

de 2019, e que portanto não estejam residindo no 

Brasil durante o processo do concurso.



3 CALENDÁRIO

Lançamento da plataforma e início das inscrições 
gratuitas

Início do período para votação popular
Prazo final para inscrições gratuitas

22/01

15/04

13/05
Fim do período de votação

14/05
Anúncio dos 50 portfólios mais votados

21/05
Anúncio do portfólio vencedor

30/04
Prazo final para inscrições

* Todos anúncios acontecerão através do nosso site e de nossa conta no Instagram (@arquiformabr)



4 INSCRIÇÕES
Para se inscrever, basta publicar seu portfólio (estando de 
acordo com nossos pré-requisitos) e na tela de 
confirmação de publicação, aceitar os termos do edital. 
Simples assim.



4 INSCRIÇÕES
Entre o período de 23h59 de 15/04/2019 e 23h59 de 

30/04/2019, as inscrições serão realizadas mediante o 

pagamento de uma taxa de R$ 49,90. 

Portfólios com conteúdos julgados inapropriados pela 

direção do Arquiforma estão sujeitos a exclusão, tanto 

do concurso quanto da plataforma.

A partir da aceitação e realização do pagamento da 

inscrição, não é possível solicitar reembolso da taxa de 

inscrição.

Portfólios que não estejam de acordo com os pré-

requisitos do concurso e com os termos e condições de 

utilização da plataforma não serão considerados aptos 

a participar da votação, e consequentemente, da 

banca de jurados e premiação.



5 VOTAÇÃO
A fim de tornar o concurso o mais democrático possível –

mantendo a qualidade dos portfólios vencedores –

contaremos com uma votação popular, em que qualquer 

pessoa pode contribuir com seu voto!

Os votos serão realizados na página de cada portfólio, e 

só serão validados através de um email existente e uma 

verificação contra votos fraudulentos.

Os 50 portfólios mais votados pelo público serão 

encaminhados para nossa excepcional banca de jurados.

Em caso de empate de votos entre portfólios que estejam 

entre os 50 mais votados, os portfólios empatados serão 

classificados para avaliação do júri.

O período de votação aberta ao público se inicia as 00h00 

de 15/04/2019, e se encerra as 23h59 do dia 13/05/2019.

Os inscritos podem – e devem - promover e divulgar seus 

portfólios á vontade através das redes sociais : ) 



6 JÚRI
A banca de jurados do concurso é um dos diferenciais do 

Arquiforma. Contamos com arquitetos mundialmente 

reconhecidos, e que são referência para todo e qualquer 

estudante que um dia deseja triunfar na carreira.

Ter o portfólio avaliado por estes nomes é um dos 

benefícios que apenas o Arquiforma é capaz de oferecer 

aos estudantes de arquitetura do Brasil.



6 JÚRI

JEFFREY KENOFF

Membro do Instituto Americano de 

Arquitetos (AIA) e diretor do escritório 

global KPF. Kenoff representa o alcance

que o Arquiforma pode oferecer aos 

estudantes.

MARCIO KOGAN

Um dos arquitetos brasileiros mais 

renomados mundialmente. Sócio-

fundador do Studio Mk27, Kogan

representa a qualidade da 

arquitetura brasileira mundo afora.

PEDRO VADA

Editor de projetos do ArchDaily

Brasil e professor da Escola da 

Cidade – SP. Vada representa a 

conexão entre tecnologia e 

educação, pilares do Arquiforma.



7 CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO

Após a votação popular, os 50 portfólios mais votados serão 

encaminhados ao júri, que julgará o portfólio que melhor se 

enquadra nos critérios de avaliação., descritos a seguir:

ORGANIZAÇÃO  E  INFORMAÇÃO

O portfólio deve conter uma organização clara e compreensível, 

desde o sumário as legendas. Letras legíveis e cuidado com as 

cores. Não esquecer das informações obrigatórias, conforme a 

seção pré-requisitos. Recomendamos uma página para CV.

CRIATIVIDADE / ORIGINALIDADE

Seu portfólio é a melhor representação da sua carreira 

arquitetônica até aqui. Seja criativo, assim como na vida.

SOLUÇÕES PROJETUAIS

Os projetos devem representar as habilidades técnicas do(a) 

autor(a), a partir de soluções arquitetônicas.

APRESENTAÇÃO

Representação gráfica correta, desenhos técnicos 

compreensíveis, fotos com boa qualidade...uma boa 

apresentação dispensa comentários.



8 PREMIAÇÃO O desejo da equipe do Arquiforma com a premiação é oferecer 

uma ótima oportunidade ao vencedor de agregar 

conhecimento e enriquecer culturalmente. Por isso não 

premiamos quantias em dinheiro.

Em parceria com a Roda Mundo Intercâmbios 

(www.rodamundo.tur.br), premiaremos o vencedor do concurso 

com um CURSO DE INGLÊS DE 2 SEMANAS EM DUBAI! Uma 

cidade multicultural, capaz de reunir as mais diversas 

nacionalidades. O vencedor estará em contato com diferentes 

idiomas e pessoas, tornando o dia a dia um aprendizado para 

toda a vida.

No pacote, está incluso:

1) 2 semanas de curso de inglês de 15 aulas semanais na 

escola ES Dubai;

2) Passagens aéreas Brasil – Dubai;

3) 2 semanas de acomodação estudantil em residência 

estudantil Uninest, quarto duplo e uso da cozinha;

4) Transporte de ida e volta escola-residência em horários 

pré-estabelecidos;

5) Seguro-viagem pelo período determinado;



O Arquiforma não arcará e não se responsabilizará com 

quaisquer outros custos, além dos mencionados acima.

Não estarão inclusos os seguintes itens:

1) Gastos pessoais ao longo da viagem (alimentação, 

passeios, compras, etc.);

2) Despesas com passaporte e outras documentações;

Para permanência de até 90 dias no Emirados Árabes Unidos, 

não é necessário solicitar visto no Brasil. O visto é concedido na 

entrada do país.

ATENÇÃO: as datas da viagem serão combinadas com o 

vencedor após a premiação, para que a mesma não seja 

prejudicial ao aluno com relação a sua instituição de ensino.

As datas disponíveis são entre os meses de julho e novembro 

de 2019. 



SOBRE DUBAI

Dubai é um um dos 7 emirados que juntos formam os Emirados 

Árabes Unidos. Com cerca de 3,1 milhões de habitantes, Dubai 

é uma cidade global: 85% da população de Dubai é formada 

por estrangeiros e apesar do árabe ser a língua oficial, o inglês 

é o idioma mais falado na cidade. Nas empresas, nas 

instituições de ensino e no turismo as pessoas se comunicam 

principalmente em inglês.

Os cursos nas universidades de Dubai são inclusive lecionados 

em inglês. As placas de ruas e rodovias, os cardápios dos 

restaurantes e os folhetos turísticos são escritos em inglês, 

além do árabe. 

Dubai é uma cidade amigável e muito segura. O índice de 

violência na cidade é extremamente baixo, tornando-a um 

destino extremamente seguro. 



A temperatura média em janeiro é de 24ºC e em julho é de 41ºC, 

quando a umidade do ar costuma ser alta. Os meses mais 

quentes, no período de verão, são entre junho e setembro e as 

temperaturas podem chegar a 45ºC.  

Mesmo sendo um país de religião islâmica, os Emirados Árabes 

respeitam outras religiões. Pode-se praticar suas próprias 

religiões sem algum problema. Há templos hindus, igrejas 

católicas, anglicanas e protestantes, então visitantes e 

intercambistas podem seguir a sua religião e devem, como em 

qualquer outro lugar, respeitar as demais religiões. 

Mesmo com uma população predominantemente estrangeira, 

o intercambista em Dubai verá homens e mulheres árabes 

vestidos com suas tradicionais dishdashas e abayas e ouvirá o 

som das mesquitas no momento da reza. 



SOBRE A ESCOLA ES DUBAI

A escola onde acontecerá o curso é a ES Dubai, que possui 

excelente infraestrutura, com professores nativos e 

estrangeiros (normalmente de países de língua inglesa, como 

Canadá e Inglaterra) e certificados. Com relação aos colegas 

de estudos, a ES costuma receber mais de 40 nacionalidades 

diferentes.

A escola está localizada no coração do bairro New Dubai no 

prédio comercial Jumeirah Lakes Towers – JLT.  

O vencedor realizará um teste de inglês online e, a partir do 

resultado, será locado em uma classe correspondente ao seu 

nível do idioma. Há classes para todos os níveis, desde o 

iniciante até o avançado e datas de início durante todo o ano. O 

curso será de inglês em geral, com carga horária de 15 aulas 

semanais. As aulas são de 2 horas e 15 minutos, com mais 30 

minutos de intervalo, e acontecem nos seguintes horários 

(variam de acordo com o nível):

Das 9:00am às 12:00pm ou;

Das 12:00pm às 15:00hs ou;

Das 15:00hs às 18:00hs.



SOBRE A RESIDÊNCIA ESTUDANTIL

O vencedor irá se acomodar na Uninest Student Residences

(para mais informações, acesse 

https://unineststudents.ae/locations/dubai/dubailand/).

A residência, que fica a cerca de 30 minutos de ônibus da 

escola,  conta com uma infraestrutura completa: academia, 

piscina no rooftop, wifi, lavanderia, ar condicionado, etc.

Há transporte de ida e volta da residência todos os dias, em 

mais de um horário. Dessa forma, o estudante tem a opção de 

voltar mais tarde para a acomodação, caso prefira permanecer 

mais tempo na escola, usar a biblioteca ou ir para a praia ou 

shopping. 

O estudante ficará em uma suíte compartilhada, com outro 

estudante.  O uso da cozinha é compartilhado com todos os 

moradores.  É também disponibilizada a roupa de cama, porém 

roupa de banho e utensílios pessoais de banho e cozinha são 

de responsabilidade do aluno.



ATENÇÃO: os quartos estão sujeitos a disponibilidade, portanto 

a confirmação das datas da viagem se darão apenas após a 

aprovação da estadia pela  residência.

CUSTO DE VIDA NA CIDADE

A moeda oficial nos Emirados Árabes é o Dirham, e sua 

abreviatura oficial é AED. 

As notas de Dirham que circulam em Dubai são geralmente de 

5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 e 1000. 

É possível trocar facilmente dólares e euros em Dubai em casas 

de câmbio espalhadas pela cidade. Cartões de crédito e débito, 

principalmente Visa e Mastercard, são bem aceitos. 

Para se ter uma ideia de câmbio, atualmente (21/01/2019): 

US$1,00 (dólar americano) correspondente a cerca de AED3,67 

(Dirham), ou BRL 1,02.



Abaixo, separamos alguns itens essenciais e uma média de 

preço (em Dirham). Os números podem sofrer alterações de 

acordo com a temporada:

✓ Almoço básico com bebida na região central da cidade: 

AED49,00  

✓ Jantar para duas pessoas em um pub: AED186,00 

✓ Combo no Mc Donald’s: AED20,00 

✓½ Kg de peito de frango: AED17,00 

✓ 1 litro de leite: AED6,00 

✓ 0.5 litros de cerveja em um supermercado: AED9,00 

✓ 1 garrafa de vinho: AED79,00 

✓ 2 litros de coca cola: AED4,72 

✓ Pão para duas pessoas: AED4,39  

✓ Ingressos para o cinema: AED40,00 

✓ Um café: AED15,00 

✓ Transporte publico (ticket mensal): AED295,00 



9 PARCEIROS
Agradecemos aos nossos parceiros que viabilizaram e se 

responsabilizaram pela premiação:

RODA MUNDO INTERCÂMBIOS

http://rodamundo.tur.br

@rodamundo

UNINEST RESIDÊNCIA ESTUDANTIL

https://unineststudents.ae/

@uninestdubai

ES Dubai

https://esdubai.com/pt/

@es_dubai

http://www.rodamundo.tur.br/
https://unineststudents.ae/
https://esdubai.com/pt/


Boa sorte a todas(os)!

Todo conteúdo descrito neste documento pertence à Arquiforma Arquitetura 

Construção e Incorporação LTDA-ME. 


