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1. APRESENTAÇÃO

O “BRA-2020-022 IDB Technical Assistance for Urban95” é um projeto colaborativo
realizado por meio de parceria técnica entre o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB)
e a Fundação Bernard van Leer (FBvL). Tem por objetivo desenvolver, implementar e
ampliar soluções inovadoras e sustentáveis   de mobilidade e espaço público, com foco
no desenvolvimento de crianças entre 0 e 6 anos através da incorporação do conceito
de primeira infância nas estratégias de planejamento urbano e na construção de
edificações implementadas pela cidade.

No âmbito desse projeto, a Direção Nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil
(IAB/DN) e a FBvL, em parceria com a Federação Panamericana de Associações de
Arquitetos (FPAA), a Agrupación Arquitectura y Niñez de América (ANDA), e o
programa Architecture & Children da União Internacional de Arquitetos (UIA),
tornam público para todos os países da América Latina o edital de chamamento para
a seleção de ações de boas práticas relacionadas à Primeira Infância para integrar a
plataforma virtual do IAB.

2. OBJETIVO DO CHAMAMENTO

Selecionar por meio de curadoria propostas nas mais variadas áreas de atuação da
arquitetura e urbanismo, executadas ou não, com o intuito de fomentar a divulgação
de ações de boas práticas relacionadas à Primeira Infância nos países da América
Latina e incorporá-las na plataforma virtual do IAB.
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3. ESCOPO

A primeira infância como prioridade absoluta

A primeira infância é uma etapa fundamental do ser humano para que ele possa
desenvolver seu potencial ao longo da vida. É no período entre a gestação e o sexto
ano de idade que ocorrem as maiores possibilidades de formação das competências
humanas. Durante essa fase, o cérebro se desenvolve rapidamente, sendo muito
sensível aos cuidados e estímulos ambientais, janela em que a aprendizagem de
habilidades e o desenvolvimento de aptidões e competências acontecem com maior
facilidade. O que o bebê aprende no início da vida tem impactos profundos no futuro.

O Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) reconhece a importância do acolhimento
humano desde o início da vida. Sob essa ótica, portanto, defende a produção, a
implementação e a ampliação de soluções técnicas com foco no desenvolvimento de
crianças entre 0 a 6 anos por meio da incorporação do conceito de primeira infância
em projetos, ações e políticas que envolvem a arquitetura e o urbanismo.

Potencializar a participação das crianças em idade de primeira infância no meio
urbano fortalece seu protagonismo no debate público e alerta sobre a importância de
sensibilizar esses indivíduos sobre seu papel como sujeitos ativos na construção de
uma sociedade mais justa. Escutar e garantir o reconhecimento de crianças pequenas
como cidadãos promove a construção de cidades inclusivas para todos.

A rede Urban95

A Urban95 é uma iniciativa internacional da FBvL que visa incluir a perspectiva de
bebês, crianças pequenas e seus cuidadores no planejamento urbano, nas estratégias
de mobilidade e nos programas e serviços destinados a eles. Gestores públicos e
técnicos recebem apoio e capacitação sobre formas de contribuir com o
desenvolvimento integral das crianças a partir da experiência das cidades,
identificando e atuando nos territórios onde os bebês e suas famílias estão, em
especial aqueles mais vulneráveis.
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Convida assim líderes, gestores públicos, arquitetos e urbanistas a pensar as cidades
sob a perspectiva de quem tem 95 cm – a altura média de uma criança de 3 anos. A
iniciativa visa incorporar as lentes da primeira infância na gestão das cidades, a partir
de ações efetivas que promovam interações positivas, contato com a natureza nos
espaços urbanos, proximidade entre serviços e mudanças duradouras nos cenários
que moldam os primeiros anos da vida de nossos cidadãos.

É preciso uma cidade inteira para educar uma criança. Uma cidade boa para crianças
pequenas será boa para todos. A Rede Urban95 também está presente em Israel,
Peru, Turquia, Holanda, Jordânia e Índia.

A rede Urban95 no Brasil

A Rede Urban95 Brasil surgiu com o objetivo de promover, desenvolver e fortalecer
programas e políticas públicas voltadas ao bem-estar e qualidade de vida das
crianças de 0 a 6 anos nas cidades brasileiras.

O projeto apoia os municípios na elaboração de diagnósticos locais sobre a
experiência e o acesso do público infantil e seus cuidadores aos espaços urbanos,
disponibilizando dados para embasar a construção de políticas públicas mais
assertivas para a primeira infância e alinhadas a outras agendas estratégicas locais.

Os Bairros Amigos da Primeira Infância (BAPIs)

O conceito de Bairro Amigo da Primeira Infância (BAPI) está ligado a um espaço
urbano que pode fornecer um cenário de imaginação e aventura, nutrindo e
prolongando a vida intuitiva e criativa das crianças. Existem muitas qualidades que
um bairro pode ter para que as crianças se desenvolvam mental e fisicamente,
diferentes maneiras e combinações de elementos. Os objetivos e os resultados da
implantação desta visão nos projetos e políticas públicas fornecem uma estratégia
comum às cidades e táticas adequadas ao processo de design. Para atingir
integralmente os objetivos de modo a se tornarem amigos da primeira infância, os
bairros precisam ser seguros; verdes e livres, acessíveis e lúdicos.

Plataforma virtual de boas práticas do IAB

A Plataforma virtual do IAB é uma ferramenta tecnológica para divulgar e conectar as
boas práticas em projetos, programas e políticas públicas que se utilizam de
estratégias voltadas à atuação do arquiteto e urbanista. Tem por objetivo publicar
projetos, pesquisas e documentos nas diferentes áreas de conhecimento e aplicação
da arquitetura como projetos que atuem sobre a primeira infância, a qualidade dos
espaços públicos, a mobilidade urbana, o meio ambiente e a habitação de interesse
social, por exemplo. Todos vinculados ao atendimento dos Objetivos do
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Desenvolvimento Sustentável (ODS) e da implantação da Nova Agenda Urbana
difundidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

A plataforma tem como principal objetivo formar parcerias de articulação do
conhecimento para que os gestores de instituições públicas e privadas possam
encontrar bons exemplos, aprender novas práticas e entender as mudanças urbanas
e sociais e econômicas que estejam voltadas à prática da arquitetura e do urbanismo,
quando da necessidade de se implantar projetos e programas. A plataforma se coloca
como um ambiente virtual para aproveitar as tecnologias que temos ao nosso favor
para que as pessoas possam se aprofundar nesse arcabouço, dentro do nosso
território, da nossa linguagem e das nossas diferentes complexidades culturais e
territoriais.

4. PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar pessoas físicas, autônomas, organizadas em escritórios,
assessorias técnicas, coletivos, cooperativas, grupos de pesquisa, grupos de
extensão e outras formas de organização coletiva, desde que atendam ao
escopo deste edital, com propostas direcionadas às ações de boas práticas
relacionadas à Primeira Infância e ao Urban 95;

4.2. Poderão participar Organizações não governamentais, órgãos e empresas
públicas, empresas privadas e coletivos, devendo a proposta ser submetida
pela pessoa encarregada por responder pela ação de boas práticas e desde
que atendam ao escopo deste edital, com propostas direcionadas às ações de
boas práticas relacionadas à Primeira Infância e ao Urban95;

4.3. É permitido que um proponente inscreva mais de uma ação em uma mesma
categoria, assim como é permitida a inscrição de ações em diferentes
categorias. Não há limite de quantidade de ações a serem inscritas por
proponente.

4.4. Poderão participar projetos localizados em países da América Latina;

4.5. O idioma de participação nesta primeira edição do edital de chamamento
público será o português (Brasil);

4.6. A participação é gratuita e o edital de chamamento público não prevê
nenhuma contrapartida financeira às propostas selecionadas, que serão
contempladas com a sua publicação na plataforma virtual do IAB.
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5. CATEGORIAS DAS AÇÕES

Os proponentes poderão inscrever ações de boas práticas relacionadas à Primeira
Infância em 06 (seis) tipos de categorias:

Tipo 01: Projetos e Obras;

Tipo 02: Políticas Públicas;

Tipo 03: Estudos Técnicos, Pesquisas Acadêmicas e Atividades de Extensão, ou
Publicação Específica;

Tipo 04: Projeto de Mobiliário;

Tipo 05: Comunicação Visual e Design; e

Tipo 06: Ações, Programas e Intervenções Educativas e Culturais.

5.1. Como parte de sua política institucional, o IAB encoraja fortemente a
participação de pessoas que se autodeclaram pretas, pardas e/ou indígenas;

5.2. As propostas deverão ser submetidas por meio de Formulário Eletrônico
disponível na plataforma virtual do IAB, que será lançada no dia 06 de maio de
2021 (ver ANEXO para ter conhecimento sobre todas as perguntas e poder
preparar o rascunho do preenchimento final);

5.3. No ato do preenchimento do Formulário Eletrônico, o proponente deverá dar
ciência que aceita os termos de publicação na plataforma virtual.
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6. COMISSÃO AVALIADORA

6.1. A Comissão Avaliadora será formada por profissionais de reconhecida atuação
e experiência buscando conferir um caráter de diversidade de opiniões, olhares
e representatividade;

6.2. A composição da Comissão Avaliadora será divulgada na plataforma virtual do
IAB, que será lançada no dia 06 de maio de 2021;

6.3. Serão considerados seis avaliadores, sendo cinco titulares e um suplente. A
ausência de qualquer membro da Comissão Avaliadora durante o processo de
avaliação autoriza o IAB a convocar e efetivar o respectivo suplente;

6.4. Os trabalhos da Comissão Avaliadora serão realizados em hora e local, e
plataforma determinados pelo IAB;

6.5. O IAB recomenda, reservada a autonomia e independência da Comissão
Avaliadora de cada categoria, que sejam privilegiadas no processo de avaliação
àquelas propostas que apresentem qualidades decoloniais, disruptivas,
contra-hegemônicas e que promovam profundas reflexões conceituais e sobre
o contexto social, econômico, ambiental, urbano e político latinoamericano
contemporâneo;

6.6. Os membros da Comissão Avaliadora deliberarão por maioria simples e suas
decisões serão definitivas, não cabendo quaisquer recursos;

6.7. Os membros da Comissão Avaliadora não poderão participar com propostas
no âmbito deste edital, na categoria da qual são avaliadores.
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7. SELEÇÃO

7.1. As propostas serão analisadas em relação à aderência aos princípios da
primeira infância e serão avaliados em uma ordem de 1 (um) a 10 (dez), de tal
modo que apenas as propostas que tiverem nota maior que 6 (seis) serão
divulgadas na plataforma como uma boa prática relacionada à Primeira
Infância.

7.2. O processo de seleção realizar-se-á em Etapa Única, que emitirá notas finais
entre 0 (zero) e 10 (dez), considerando as seguintes pontuações:

7.2.1. 0 (zero), quando o critério não for alcançado;

7.2.2. 1 (um), quando o critério for alcançado;

7.2.2.1. A pontuação referente ao item 7.2.2 é exclusiva para os critérios A) 7.3.1 e B)
7.3.2.

7.2.3. 1 (um),  quando o critério for alcançado em parte;

7.2.4. 2 (dois), quando o critério for plenamente alcançado.

7.2.4.1. As pontuações referentes aos itens 7.2.3 e 7.2.4 são exclusivas para os critérios
C) 7.3.3, D) 7.3.4, E) 7.3.5 e F) 7.3.6.

7.3. As propostas serão aprovadas em ordem decrescente, conforme média obtida
após pontuação de cada membro da Comissão Avaliadora para cada critério.
Serão considerados critérios:

7.3.1. A) A relação da proposta com ações que fomentem e valorizem soluções para a
primeira infância, isto é, se está de acordo com o escopo do edital (até 1 ponto);

7.3.2. B) A consistência técnica das informações fornecidas a respeito da proposta (até 1
ponto);

7.3.3. C) O impacto da ação e sua relevância social (até 2 pontos);

7.3.4. D) Perenidade da proposta, se trata-se de ação única, pontual, ou se possui
continuidade em médio ou longo prazo (até 2 pontos);

7.3.5. E) Participação e escuta das crianças e ou membros da comunidade no processo (até 2
pontos);

7.3.6. F) Gestão e governança comunitária no processo de definição, desenvolvimento,
implementação e apropriação (até 2 pontos).

7.4. Será considerado recusado a proposta que obtiver nota 0 (zero) em pelo
menos um dos critérios do item 7.3. Será considerado recusado a proposta
que obtiver média inferior a 6 (seis).
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8. RESULTADOS

8.1. Os resultados da seleção serão divulgados nos e-mails dos proponentes, em
cronograma conforme item 9 deste chamamento. As ações selecionadas serão
publicadas na plataforma virtual de projetos do IAB.

9. CRONOGRAMA

DATA ETAPAS

23/03/2021 (ter) ● Divulgação do chamamento.

06/05/2021 (qui) ● Lançamento da plataforma virtual do IAB.
● Início do período de submissões de propostas.

16/05/2021 (dom) 23h59 Horário de Brasília (BR) ● Prazo final para submissão de propostas.

17/05/2021 (seg) - 27/05/2021 (qui) ● Período de análise da submissões.

28/05/2021 (sex) ● Divulgação do resultado da seleção de
propostas.

31/05/2021 (seg) ● Divulgação dos projetos selecionados na
plataforma virtual do IAB.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. A seleção será conduzida pela Comissão Avaliadora deste edital, com o
acompanhamento da Coordenação do Projeto “BRA-2020-022 IDB Technical
Assistance for Urban 95”. Todas as dúvidas e informações adicionais deverão
ser direcionadas ao e-mail urban95@iab.org.br.

10.2. Para conhecer melhor o trabalho desenvolvido pela Fundação Bernard van Leer
e a linha de atuação do projeto Urban95, recomenda-se acessar o site:
bernardvanleer.org/pt-br/solutions/urban95-pt/.
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11. EXPEDIENTE

Instituto de Arquitetos do Brasil, Direção Nacional (IAB/DN)

Maria Elisa Baptista – MG

Presidente Nacional

Rafael Pavan dos Passos – RS

Vice-Presidente Nacional

Cláudio Listher Bahia – MG

Secretário Geral

Rosilene Guedes Souza – MG

Diretora Administrativo-Financeiro

Luiz Eduardo Sarmento Araújo – DF

Diretor Cultural

Maria da Conceição Alves de Guimaraens – RJ

Solange Araujo de Carvalho – BA

Odilo Almeida Filho – CE

Conselho Fiscal  – Titulares

Aida Paula Pontes de Aquino – PB

Claudia Cristina Taborda Dudeque – PR

Rael Belli – SC

Conselho Fiscal  – Suplentes

Fernando Túlio Salva Rocha Franco – SP

Vice-Presidente Extraordinário de Relações
Institucionais

Luíza Rego Dias Coelho – DF

Vice-Presidente Extraordinária de Ações Afirmativas

Laís Petra Lobato Martins – DF

Vice Presidente Região Centro-Oeste

Carla de Azevedo Veras – MA

Vice Presidente Região Nordeste

Marcelo Borborema – AM

Vice Presidente Região Norte

Marcela Marques Abla – RJ

Vice Presidente Região Sudeste

Tânia Nunes Galvão Verri – PR

Vice Presidente Região Sul

Nivaldo Vieira de Andrade Junior – BA

Vice Presidente de Relações UIA 2021 Rio

João Virmond Suplicy Neto

Coordenador da Comissão de Assuntos Internacionais

Grupo de Trabalho Arquitetura e Infâncias (IAB Nacional)

Representantes Nacionais Membros

Beatriz Goulart

Claudia Pires

Rodrigo Mindlin Loeb

Samy Lansky

Ursula Troncoso

Beatriz Goulart

Carla Veras

Caroline Nogueira

Clarissa Maia

Claudia Pires

Elso Moisinho

Graciete Guerra da Costa

Macaé Evaristo

Maria José

Renata Sachs

Rodrigo Mindlin Loeb

Samy Lansky

Ursula Troncoso
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Comissão Especial do Conselho
Superior do IAB para
acompanhamento do Projeto
IAB/BvLF/Urban95

Fernando Túlio Salva Rocha Franco

Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil,
Departamento de São Paulo – IAB/SP

Graciete Guerra da Costa

Conselheira Superior do Instituto de Arquitetos do
Brasil, Departamento de Roraima – IAB/RR

Renata Dantas Rosário Sachs

Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil,
Departamento de Sergipe – IAB/SE

Coordenação do Projeto
IAB/BvLF/Urban95

Gustavo Partezani Rodrigues

Coordenador Geral

Pedro Freire de Oliveira Rossi

Coordenador Técnico

Flávia Cristina Bassan Saldanha

Representante Local da Coordenação do Projeto em
Aracaju

Viviane Luise de Jesus Almeida

Estagiária de Arquitetura e Urbanismo

Emerson Fioravante

Secretário

Bernard van Leer Foundation

Claudia de Freitas Vidigal

Representante da BvLF no Brasil

Thaís Sanches Cardoso

Coordenadora de Programas da BvLF no Brasil

Belo Horizonte, Minas Gerais, 23 de março de 2021

Maria Elisa Baptista

Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Direção Nacional (IAB/DN)
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