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Regulamento do Concurso Artístico “
REGULAMENTO 

1. CONSIDERAÇÕES  INICIAIS.  O  Concurso  Artístico  intitulado  “Projeto  Fachada
DGABC” é idealizado, promovido e realizado pelo Diário do Grande ABC (“Diário”),
empresa com sede na Cidade de Santo André, no Estado de São Paulo, na Rua
Catequese, nº 562, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 57.547.541/0001-75,
com a participação das Instituições de Ensino Superior do Grande ABC que possuem
curso  de  Arqutietura  e  Urbanismo,  sendo  destinado  a  universitários  do  curso  de
Arquitetura e Urbanismo de Universidades do Grande ABC observados os termos e
condições estabelecidos neste Regulamento (“Concurso”).

2. OBJETO.  O  Concurso  objeto  deste  regulamento  é  idealizado  e  promovido  pelo
Diário, com o objetivo de revitalização da pintura da fachada do Edificio, paisagismo e
comunicação visual, incluindo painel do Sinval da Sede do Diário do Grande ABC ,
como homenagem ao Arquiteto Jorge Bomfim, e para premiação do melhor projeto de
renovação  da  fachada  da  sua  sede,  observadas  as  condições  do  presente
Regulamento (“Projeto”).

2.1 A participação neste Concurso está limitada aos alunos regularmente matriculados e
que  estejam  cursando  qualquer  semestre  no  curso  de  arquitetura  de  uma  das
faculdades a seguir indicadas; (“Alunos Elegíveis”): Centro Universitário Fundação
Santo André,  Universidade Municipal  de São Caetano do Sul,  Anhanguera  Santo
André e Anhanguera São Bernardo do Campo (em conjunto “Universidades”). 

2.2 São elegíveis para participação no presente Concurso apenas os Alunos Elegíveis,
conforme  acima  indicado,  e  serão  avaliados  apenas  os  Projetos  por  eles
desenvolvidos e desde que atendidos os requisitos previstos neste Regulamento.

2.3 A participação neste Concurso é voluntária e gratuita, não estando condicionada, em
hipótese alguma, à sorte, pagamento de preço e/ou compra de produtos ou serviços
pelos Alunos Elegíveis, as Equipes, os Participantes e/ou as Universidades, sendo,
portanto, de caráter exclusivamente cultural/recreativo, conforme o disposto no Inciso
II do Artigo 3º da Lei n° 5.768/71, regulamentada pelo Decreto n° 70.951/72.

2.4 O Concurso  é  oferecido  pelo  Diário  unilateralmente  e  por  mera  liberalidade,  não
sendo considerado, de nenhuma forma, como qualquer espécie de contraprestação.

3. PERÍODO DE INSCRIÇÃO. O  período  de  inscrição  neste  Concurso  será  aquele
compreendido entre a 8h do dia 01 de outubro de 2021 e às 18 h de 26 de outubro de
2021 – horário de Brasília. As inscrições das equipes de Alunos Elegíveis, conforme
definido no item 4. abaixo, deverão ser realizadas exclusivamente no [site/e-mail] por
meio eletrônico. 

4. FORMAÇÃO  DAS  EQUIPES  E  CONDIÇÕES  DE  PARTICIPAÇÃO.  Cada
Universidade,  por  meio  de  um  coordenador  designado  para  coordenar  o  projeto
dentro da Universidade, ficará responsável pela formação e orientação das Equipes
(conforme abaixo definido) que irão participar do processo seletivo (“Participante”). 

4.1 Não poderão se inscrever e/ou participar deste Concurso os funcionários de qualquer
empresa do grupo do Diário, bem como seus familiares em primeiro e segundo grau,
e funcionários e parentes de demais empresas e parceiros envolvidos na elaboração
e desenvolvimento do Concurso.
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4.1.1 Poderão ser formadas no máximo 3 (três) equipes por Universidade, cada uma delas
com 5 (cinco) Alunos Elegíveis (“Equipe”). 

4.1.2 As Equipes terão até o dia  25 de novembro de 2021 para apresentação de Projeto à
coordenação de sua respectiva Universidade, que ficará responsável por receber e
entregá-los à coordenação do Concurso na sede do Diário no dia 26 de novembro de
2021 

4.1.3 Será  permitida  a  apresentação  de  apenas  01  (um)  Projeto  por  Equipe,  3  (três)
Equipes por Universidade, totalizando 12 (doze) Equipes participantes 

4.1.4
4.2 Avaliação e Julgamento  . 

4.2.1 As Universidades apresentarão ao Diário, no dia  26 de novembro de 2021 as
propostas, em pranchas rígidas, formato A1, conforme descrição e anexo I 
4.2.2 No dia  29 de  novembro  reunir-se-ão os Coordenadores das  Universidades,
Coordenação do Projeto junto ao Diário e jurados convidados no horário à combinar
para avaliação presencial   classificatória. Entre os 12 Projetos Apresentados, serão
selecionados os 3 melhores, para o Evento Final, com data prevista para o dia 03 de
dezembro.
4.2.3 Constituem-se  as  Coordenações  das  Universidades  os  membros
representantes  das  Instituições  de  Ensino  Superior  dos  Cursos  de  Arquitetura  e
Urbanismo  do  Grande  ABC,  a  saber:  Profª  Sandra  Teixeira  Malvese  –  Centro
Universitário Fundação Santo André; Prof. Enio Moro Jr. – Universidade Municipal de
São Caetano do Sul; Profª Rosa Bosquê – Anhanguera Santo André e Anhanguera
São Bernardo do Campo.
4.2.4 Constitui  a Coordenação do Projeto junto ao Diário a Diretora de Marketing
Karyn Paiva  
4.2.5 Constituem-se  os  jurados  convidados;  André  Bomfim,  Rose  Chaves,  Enio
Moro, Cristina Andrade, Sandra Malvese, Rosa Maria Busquê, José Carlos, Luiz Prieto,
Marcio Moreno, Antonio Andrade, Wesley Macedo, Michel D.R. Rosa, Hamilton Carraro
Junior e Barbara Cavalcante de Andrade Barioni.

4.2.6 O Diário não terá qualquer responsabilidade no tocante ao processo seletivo de cada
Universidade  ou  o  regulamento  desta,  para  fins  de  definição  das  Equipes  e  dos
Participantes deste Concurso.

4.2.7 O Diário reserva-se ao direito de desclassificar e excluir do Concurso os Participantes
que não  atenderem aos  requisitos  previstos  neste  Regulamento  ou  cuja  conduta
venha a afetar negativamente a operação do Concurso, bem como os Participantes
que tentarem fraudar ou burlar as regras estabelecidas neste Regulamento.

4.2.8 A Comissão de Avaliação do Diário definirá, de acordo com os critérios de avaliação
definidos no item 6. abaixo, o Projeto vencedor dentre os 12 (doze) participantes.

4.3 Desenvolvimento dos Projetos  . 
4.3.1 Os  Alunos  Elegíveis  integrantes  das  Equipes  deverão  ser  os  únicos
responsáveis  pelo  desenvolvimento  dos  Projetos por  eles apresentados,  sendo por
eles responsáveis, inclusive judicialmente, no caso de qualquer questionamento feito
por terceiros.

4.3.2 Os  Projetos  deverão  conter  estudos  preliminares  de  arquitetura,  respeitadas  as
normas técnicas aplicáveis ao local e ao imóvel no qual se localiza a sede do Diário,
atender à legislação vigente e apresentar  o conjunto de elementos necessários e
suficientes,  com  nível  de  precisão  adequado,  para  caracterizar  as  obras  (ou  o
complexo de obras) que serão realizadas em caso de sua implementação. 
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4.3.3 Os Projetos deverão contemplar: 

(i) estudo conceitual, de forma a fornecer visão global do Projeto e identificar todos os
seus elementos constitutivos com clareza; 

(ii) elementos de projeto  básico,  tais  como anteprojetos e  plantas esquemáticas,  nos
termos da legislação em vigor;

(iii) descrição  técnica  detalhada  das  soluções  globais  e  localizadas  de  arquitetura
adotadas no Projeto apresentado; e

(iv) plano de implantação ou reforma, dimensionamento e caracterização do Projeto.

4.3.4 É desejável que a modelagem de arquitetura objeto do Projeto considere métodos
construtivos modernos, garantindo padrões de qualidade dos materiais e serviços e
acabamentos duráveis e adequados para o uso por um grande fluxo de pessoas.

4.3.5 Não poderão ser utilizados, sob pena de desclassificação, Projetos que contenham
quaisquer  elementos  ou  características:  (i)  indecorosas,  (ii)  preconceituosas,
(iii) desrespeitosas,  (iv)  discriminatórias,  (v)  injuriosas,  (vi)  caluniosas,  (vii)
difamatórias e/ou que de qualquer forma atentem contra a dignidade, a imagem, a
reputação, a honra, a moral,  a integralidade ou qualquer outro direito de qualquer
pessoa, independentemente de sua nacionalidade, etnia ou religião, (viii) bem como
frases que contenham dados (mensagens, informação, imagens) subliminares,  (ix)
contenham dados ou informações que constituem ou possam constituir  crime (ou
contravenção penal)  ou  que  possam ser  entendidas  como incitação  à  prática  de
crimes (ou contravenção penal); (x) ofendam a liberdade de crença e as religiões, (xi)
violem qualquer lei ou sejam inapropriadas, (xii) atentem contra a ordem pública, os
bons costumes e/ou  qualquer  norma jurídica,  (xiii)  façam propaganda eleitoral  ou
divulguem opinião favorável ou contra partido ou candidato e (xiv) violem direitos de
propriedade intelectual, em especial direitos autorais, marcários e de personalidade.

4.3.6 Os  Projetos  deverão  apresentar  conteúdo  e  linguagem  compatíveis  com  sua
destinação, estar escritos em língua portuguesa e conter a bibliografia consultada,
caso pertinente.

4.3.7 Os projetos deverão ser entregues em prancha rígida formato A1, conforme modelo
de prancha padronizado, sendo: prancha impressa, em formato paisagem, tamanho
A1, contendo carimbo de 6cm (seis centímetros), no rodapé longitudinal da prancha,
em cor cinza, letras e dimensões de fonte conforme modelo constante no anexo I

4.3.8 Cada equipe será identificada por um código obtido no momento da inscrição e não
será  permitido  a  colocação  de  nome  ou  elemento  que  identifique  a  equipe
participante, ou sua instituição de ensino.

5. PRAZO. 
5.1 A entrega dos projetos será feita dia 26 de novembro de 2021 na sede do
Diário.
5.2 A etapa classificatória será realizada dia 29 de novembro de 2021, entre os
membros da comissão julgadora na sede do Diário
5.3 A apresentação  dos  Projetos  pelas  três  equipes  finalistas  e  a  definição  do
Projeto Vencedor será realizada com data prevista para o dia 03 de dezembro de 2021.

6. CRITÉRIO  DE  AVALIAÇÃO  DOS  PROJETOS.  A  avaliação  dos  Projetos  será
realizada por Comissão de Avaliação formada por uma Banca de Profissionais da
Area  de  Arquitetura  e  Artistas  Plasticos  ,  convidados  pelo  grupo  organizador  do
Evento.

6.1 A Comissão analisará se o Projeto atendeu aos itens a seguir: 

(i) a preservação da obra de arte Sinval Soares;
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(ii) a preservação da arquitetura da Fachada; 

(iii) a revitalização e renovação das cores da Fachada; 

(iv) a  avaliação  e  consideração  do  entorno  do  imóvel  da  sede  do  Diário  no
desenvolvimento da proposta objeto do Projeto;

(v) o atendimento do conteúdo definido neste Regulamento; 

(vi) a consistência e coerência das informações que subsidiaram sua realização; 

(vii) a adoção das melhores técnicas de elaboração, segundo normas e procedimentos
científicos pertinentes, e a utilização de equipamentos e processos recomendados
pela melhor tecnologia aplicada ao setor;

(viii) a compatibilidade com a legislação aplicável e com as diretrizes e normas técnicas
emitidas pelos órgãos e entidades competentes; e

(ix) a demonstração comparativa de custo e benefício da proposta contida nos Projetos
em relação a opções funcionalmente equivalentes, se aplicável.

6.2 A decisão da Comissão de Avaliação é soberana,  não cabendo qualquer recurso
contra ela. 

7. DA PREMIAÇÃO. O presente Concurso terá como premiação:

(i) Cada Aluno Elegível integrante das 3 equipes finalistas, receberá uma cópia do livro
da  Bomfim  Arquitetura  Construída  do  Arquiteto  Jorge  Bomfim  (15
exemplares )finalista ; e

(ii) Os 5 participantes da equipe vencedora serão entrevistos pelo escritório da Bomfim
Arquitetura Construída, que escolherá um desses alunos., para ter o direito   mas não
o dever, de, condicionado ao atendimento de condições específicas de contratação,
nos termos do item 8. abaixo, integrar a Bomfim Arquitetura Construída para estágio
remunerado de até 120 (cento e vinte) horas.

7.1 Os Projetos das Participantes serão:

(i) apresentados nas Mídias Sociais do Diário; e

 e/ou em outros locais que a Comissão julgar i
7.1.1 A apresentação  dos  Projetos,  nos  termos do item  7.1 acima,  serão  devidamente

acompanhadas dos nomes dos Alunos Elegíveis integrantes das Participantes.

8. ENTREGA  DA  PREMIAÇÃO.  O  resultado  do  Concurso  indicando  a  Participante
vencedora será divulgado com data prevsita para o dia 03 de dezembro de 2021 em
palestra  a  ser  realizada  no  [local],  com  apresentação  dos  três  projetos  das
Participantes  finalistas.  O  resultado  também será  divulgado  no  site do  Diario  do
Grande ABC e nas plataformas digitais.

Do Prêmio: O Estágio no escritório JB2 – Arquitetura Construída  
8.1 Os  prêmios  distribuídos  são  livres  e  desembaraçados  de  qualquer  ônus  para  os

Alunos Elegíveis integrantes da Participante vencedora.

8.2 Os livros  serão  entregues no  endereço  do  Diário,  constante  no  preâmbulo  deste
Regulamento,  mediante assinatura de termo de recebimento,  fornecendo cópia do
documento de identificação.
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8.2.1 O estágio concedido como premiação do Concurso objeto do presente Regulamento
deverá observar os termos e disposições da Lei Federal 11.788, de 25 de setembro
de 2008, conforme alterada.

8.2.2 A contratação do  Aluno Elegível integrante da Participante vencedora para estágio,
nos termos deste Regulamento, está condicionada ao atendimento pelo competente
Aluno  Elegível  das  exigências  legais,  podendo  incluir  a  realização  de  exames
médicos,  confirmação  do  histórico  médico,  bem como a  satisfação  de  quaisquer
requisitos ou qualificações de outra espécie exigidos por lei.

8.2.3 Nada neste Regulamento concede, ou pode ser considerado como se concedesse,
qualquer espécie de permanência mínima no estágio ou contratação posterior pela
escritório de arquitetura]ao término do vínculo de estágio.

8.2.4 Os termos e condições do estágio e a permanência de cada Aluno Elegível integrante
da  Participante  vencedora  constará  do  seu  competente  contrato  de  estágio,
observados os limites mínimos previstos neste Regulamento.

8.3 EM NENHUMA HIPÓTESE, OS VENCEDORES PODERÃO RECEBER O VALOR
DO PRÊMIO EM DINHEIRO, SENDO O MESMO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

9.1 Os  Participantes  do  Concurso  assumem  total  responsabilidade  por  eventuais
reinvindicações de terceiros que se sintam prejudicados pelas suas participações no
presente Concurso.

9.1.1 Os  Alunos  Elegíveis  autorizam  a  cessão  e  transferência,  sem  nenhum  direito  a
remuneração, limitação de tempo ou número de vezes do direito de utilização, sem
fins comerciais, do Projeto diretamente pelo Diário ou por terceiros por ele indicados,
podendo o Diário dispor de todos os documentos, informações, plantas e modelos
constantes dos Projetos para uso em materiais de divulgação, em caráter definitivo,
plena  e  totalmente,  para  qualquer  tipo  de  utilização,  publicação,  reprodução  por
qualquer meio ou técnica, e na divulgação do resultado.

9.2 Todos os Alunos Elegíveis assumem o compromisso e declaram que seus Projetos
são originais. Os Alunos Elegíveis serão exclusivamente responsáveis por qualquer
eventual questionamento decorrente de direitos autorais relativos ao uso de imagens,
expressões, textos, fragmentos de texto, entre outras reproduções e/ou utilizações
indevidas  das  obras,  mesmo  que  parcialmente.  Em  caso  de  plágio  de  qualquer
espécie  o  Diário  não  responderá  pelo  ato  do  Aluno  Elegível,  da  Equipe  ou  do
Participante,  conforme  aplicável,  sendo  este  responsável  por  eventuais  ônus  ou
danos  a  terceiros,  respondendo  integral  e  exclusivamente,  além  de  ser
desclassificado do Concurso e consequentemente perder o direito de concorrer aos
prêmios.

9.3 Quaisquer  dúvidas,  divergências  ou  situações  não  previstas  neste  Regulamento
serão apreciadas e decididas pelo Diário, sendo sua decisão soberana e irrecorrível.

9.4 O Diário se reserva ao direito de alterar, a seu exclusivo critério, os termos deste
Regulamento, divulgando previamente as mudanças no site www.dgabc.com.br

9.5 A participação nesse Concurso implica na aceitação integral de todos os termos do
presente Regulamento.

9.6 Ao  participar  do  presente  Concurso  nos  termos  deste  Regulamento,  os  Alunos
Elegíveis estarão automaticamente cedendo o direito de uso de sua imagem e voz
pelo prazo de 12 (doze) meses, bem como os direitos de expor, publicar, reproduzir,

Página 5 de 6



armazenar  e/ou  de  qualquer  outra  forma  delas  se  utilizarem,  o  que  os  Alunos
Elegíveis fazem de modo expresso e em caráter irrevogável e irretratável, desde já e
de pleno direito, de forma gratuita e sem qualquer remuneração, ônus ou encargo,
podendo referidos direitos serem exercidos por meio de cartazes, filmes e/ou spots,
jingles e/ou vinhetas, bem como em qualquer tipo de mídia e/ou peças promocionais,
inclusive  em  televisão,  rádio,  jornal,  cartazes,  faixas,  outdoors,  mala-direta  e  na
Internet, para a ampla divulgação deste Regulamento e/ou de seu desenvolvimento
posterior, com exclusividade.

9.6.1 As autorizações descritas acima não implicam em qualquer obrigação de divulgação
ou de pagamento de qualquer quantia por parte do Diário.

9.7 Ocorrendo  motivo  de  força  maior  que  o  justifique  e  mediante  ampla  e  prévia
divulgação aos interessados, o Diário se reserva ao direito de modificar os critérios de
premiação  bem  como  a  mecânica  operacional  do  presente  Regulamento,  se  e
quando necessário.

9.8 O Diário  se  reserva  ao  direito  de,  a  qualquer  momento,  encerrar  ou  prorrogar  o
presente Concurso mediante aviso prévio de 10 (dez) dias, garantindo aos Alunos
Elegíveis,  Equipes,  Participantes e Universidades os direitos adquiridos até então,
desde que observadas as regras do presente Regulamento.

9.9 Fica eleito o Foro de [São Paulo]/SP como competente para dirimir qualquer conflito
oriundo deste Edital, com renúncia expressa das partes a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Anexo i – modelo de prancha
*.*.*.*
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