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ATA DE JULGAMENTO 

CATEGORIA: Cultura Arquitetônica 

PREMIAÇÃO IABco 2021 

 

Os membros da Comissão Julgadora da Premiação IAB CO 2021 analisaram entre os 

dias 10 e 18 de dezembro os trabalhos recebidos pelo IAB até o prazo de 09 de 

dezembro, para a avaliação de acordo com os critérios estabelecidos no “edital” e na 

“carta de orientação do júri” desta premiação. 

 

Foram encaminhados à Premiação IAB 2021 na categoria "Cultura Arquitetônica" 03 

(três) trabalhos, indicados como destaque IAB Centenário. 

 

ANÁLISE DA COMISSÃO JULGADORA 

 

Três propostas, uma temática. Concursos de Arquitetura no Brasil. 

A dimensão do Portal concursos de projeto.org,  estruturado desde 2008, é quem 

permite a  sustentação dos dois livros que concorrem também nessa categoria, mas 

não apenas. Um ambiente virtual que instrumentaliza  a pesquisa dessa específica 

produção arquitetônica, através dos concursos. Nesse sentido entendemos que o 

primeiro lugar vai para – PORTAL CONCURSOS DE PROJETO.  

 

A entrevista com Paulo Mendes da Rocha, sobre Concursos e Memórias, merece 

atenção e destaque . Trata-se de um dos últimos registros do Arquiteto, que nos 

deixou recentemente,  em conversa  agradável e fluida nos apresenta  um panorama 

de sua participação em concursos, a importância deles em sua carreira. Com três 

organizadores , pesquisadores adeptos desta modalidade de produção arquitetônica 

reforça a importância do trabalho em equipe e colaborativo, características a serem 

estimuladas na profissão de Arquitetura e Urbanismo. 

 

Merece destaque o fôlego e a dedicação do autor em produzir e compilar a 

historiografia dos concursos desde a sua criação até os dias de hoje, e as reflexões 

sobre a dinâmica deste jogo, suas vantagens, problemas  e legados.  
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TRABALHOS VENCEDORES 

Destaque IAB Centenário 

 

 

CONCURSOSDEPROJETO.ORG 

Autor: Fabiano José Arcadio Sobreira  

 

 

 

PAULO MENDES DA ROCHA: SOBRE CONCURSOS E MÉMORIAS… 

Organizadores:  

Fabiano José Arcadio Sobreira  

Maria Helena Flynn 

Paulo Victor Borges Ribeiro 

 

 

DINÂMICAS DO JOGO: CONCURSOS DE ARQUITETURA NO BRASIL 

Autor: Fabiano José Arcadio Sobreira  
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