MOSTRA E PRÊMIO INTERNACIONAIS
AADAIH – IFHE À QUALIDADE ARQUITETONICA NOS EDIFÍCIOS PARA A
SAÚDE

1. CONVOCATÓRIA

No marco do 23° Congresso Mundial IFHE 2014, AADAIH e IFHE
convidamos a profissionais relacionados com o projeto de edifícios para a
saúde a apresentar trabalhos com a finalidade de participar no mencionado
concurso.
O sentido deste prêmio é o de destacar aquelas obras de arquitetura para a
saúde que proponham novos e melhores caminhos em um campo temático da
disciplina, designado fortemente pelo rigor funcional e tecnológico.
Entende-se que o citado rigor não debe ser um obstáculo para a elaboração de
propostas mais valorosas a partir do ponto de vista arquitetônico-espacial.
Serão levados em conta, como um valor agregado, os projetos que cheguem a
inovações e avanços em um ou varios aspectos que contribuam à
sustentabilidade.

2. OBJETIVOS
•
•
•

Destacar a capacidade de resposta aos problemas que coloca a Arquitetura
para a Saúde em distintos meios.
Estimular a valorização do projeto arquitetônico e a qualidade espacial em
edificios altamente comprometidos com a funcionalidade e a tecnologia.
Valorizar os trabalhos que realizem uma contribuição significativa nos
diferentes aspectos da sustentabilidade.

3. CATEGORÍAS
Obra Nova
A1. Obras até 5.000 m2
A2. Obras de mais de 5.000 m2
Refuncionalização
B1. Obras até 5.000 m2
B2. Obras de mais de 5.000 m2
4. ORGANIZADORES
De forma conjunta a Associação de Arquitetura e Engenharia Hospitalar
(AADAIH) e a Federação Internacional de Engenharia Hospitalar (IFHE).

5. CALENDÁRIO
Abertura
Inscrição até
Entrega de trabalhos
Exposição de trabalhos
Entrega de prêmios

01-01-2014
30-04-2014
31-07-2014
14 al 16-10-2014 no 23° Congresso
16-10-2014 no Ato de Encerramento 23º Congresso

6. CURADOR DA MOSTRA
Será o Arq. Alberto Marjovsky em representação dos organizadores.
7. COMISSÃO AVALIADORA DO PRÊMIO
7.1. Composição
•
•
•
•
•

Arq. Alberto Marjovsky (Presidente)
Arq. Luis González Sterling (Espanha)
Arq. Per Christian Brynildsen (Noruega)
Arquiteto de ser indicados pelo patrocinador
Arquiteto de ser indicados pelo licenciamento de arquitetos

7.2. Atribuições da Comissão Avaliadora
•
•
•
•

Avaliar os trabalhos e outorgar os prêmios, e dar menções nas distintas
subcategorias.
Declarar nulo algum ou todos os prêmios.
Recusar propostas por descumprimento das bases do edital.
Considerar a entrega de uma ou várias Menções Especiais.

O veredicto da Comissão será inapelável.
8. PARTICIPANTES
8.1. Trabalhos
Obras finalizadas a partir de 1° de janeiro de 2004, realizadas por arquitetos,
em alguma das categorias detalhadas no ponto 3, com as datas devidamente
documentadas.
Debe-se esclarecer se a obra se apresenta para a Mostra e o Prêmio ou
somente para a Mostra.
8.2. Profissionais
•
•

Diretamente os projetistas, individualmente ou por equipes.
Organismos públicos ou privados interessados em tornar públicas suas
obras, com menção explícita do ou dos profissionais atuantes.

•
•
•

Cada participante poderá enviar material referido a uma ou duas obras
construídas.
Os organizadores não se responsabilizam por erros que se possam cometer
na menção ou não de profissionais que tenham intervindo nas obras
apresentadas.
Os membros da Comissão Diretiva da AADAIH assim como os membros do
Comité Executivo e do Council Meeting da IFHE não poderão participar do
Prêmio, mas sim da Mostra.

8.3. Inscrição
Os interessados deverão inscrever-se mediante
muestraypremio@ifhe2014buenosaires.com.ar.
Assunto: Inscrição Mostra e Prêmio Internacional
incluindo a seguinte informação:
• Nome da obra
• Cidade e País
• Ano de finalização
• Profissionais participantes
• Pessoa e correio eletrônico de contato

correio

eletrônico

a

Requisitos:
• Haver sido concluídas durante o período pormenorizado no ponto 8.1.
• Ajustar-se a alguma das categorias especificadas no ponto 3.
8.4. Obrigações
Conhecer, aceitar e cumprir com as bases do edital.
A simples apresentação ao presente concurso dá conformidade por parte dos
participantes às exibições e/ou publicação específica dos trabalhos por parte
da AADAIH e IFHE.
O descumprimento das normas estipuladas para a apresentação dos trabalhos
será motivo de recusa da proposta.
8.5. Direitos
Realizar

as

consultas

que

considerem
pertinentes
ao
e-mail
muestraypremio@ifhe2014buenosaires.com.ar.
Receber informação fidedigna sobre a decisão da Comissão Avaliadora, uma
vez cumprido o prazo estipulado.
9. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
Cada participante poderá enviar material referido a uma ou duas obras
construídas.
Por cada obra se admitirá um máximo de dois painéis.
Os painéis devem ser enviados em suporte digital e por correio eletrônico a
muestraypremio@ifhe2014buenosaires.com.ar.
Uma vez recebidas se enviará uma confirmação outorgando o correspondente
número e ordem de recepção.

A impressão, o armado e a montagem dos paineis estarão a cargo da
organização e ficarão para a mesma, podendo ser utilizados em mostras e para
publicações específicas.
Cada painel medirá Tamanho A1 (840 mm de largura por 594 mm de altura).
O material gráfico pode consistir em fotografias coloridas e/ou preto e branco,
desenhos originais, copias láser coloridas de medidas apropriadas para a
diagramação proposta. Deverá incluir duas fotografias de tamanho 20 x 25 cm
do estado atual de setores relevantes do edifício.
A memória descritiva da obra (máximo 40 linhas de 60 espaços) deverá incluir
superficie da obra, especialidade, quantidade de andares, número de camas e
grau de complexidade.
O painel deverá incluir as seguintes referências: nome e sobrenome do
profissional ou do escritório (neste último caso com os nomes e sobrenomes de
seus integrantes), o endereço, o nome da obra e sua localização.
Cada painel se enviará em formato *.jpg com uma definição de 300 dpi
utilizando um formato base que se baixará do site:
http://www.ifhe2014buenosaires.com.ar/

10. PRÊMIOS
Serão outorgados no máximo três Prêmios por cada subcategoria, sendo um
total de 12. Poderá haver Menções a critério da Comissão Avaliadora.
No caso em que algum trabalho se destaque especialmente o quando a
intervenção submetida à sua consideração tenha méritos especiais ou exceda
a categorização estabelecida no ponto 3, se a Comissão Avaliadora considera
procedente poderá estabelecer uma ou várias Menções Especiais.
Os premiados serão reconhecidos com placa e um diploma honorífico.

11. EXPOSIÇÃO E PUBLICAÇÃO
Os trabalhos premiados e selecionados serão expostos em Buenos Aires
durante o 23° Congresso Mundial IFHE 2014, na sede do mesmo, e podendo
ser expostos com posterioridade em outras exposições.
Os trabalhos premiados e com menções serão publicados nos meios a
disposição da AADAIH e da IFHE.
12. ACEITAÇÃO DAS BASES
A simples inscrição e/ou apresentação de um trabalho nesta convocatória
implica a aceitação absoluta destas bases por parte dos participantes.

