
CONCURSO DE IDEIAS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E PAISAGISMO 

PARA O ESPAÇO CENTRAL DA NOVA BIBLIOTECA DA UFRRJ 

 

Edital 

1. Do concurso 

O presente concurso é uma atividade de cunho educativo e caráter colaborativo 

promovido pela Biblioteca Central da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 

Prefeitura Universitária, Setor de Conservação de Parques e Jardins e por 

professores do Departamento de Arquitetura e Urbanismo/IT, do Departamento de 

Botânica/ICBS e do Instituto de Fitotecnia/IA. 

2. Das Condições de Participação 

O Concurso é aberto somente a estudantes devidamente matriculados nos cursos 

de graduação da UFRRJ. A apresentação de propostas deverá ser realizada em 

grupos, preferencialmente multidisciplinares, com no máximo 5 alunos. 

3. Do Cronograma 

O período de realização do concurso será de 15 de agosto a dezembro de 2018, de 

acordo com o seguinte cronograma: 

• 15/08/2018 – Lançamento oficial do Concurso de Ideias e divulgação do Edital. 

• 30/08/2018 – 08h - Início das Inscrições. 

• 17/09/2018 – 17h – Prazo final para as Inscrições. 

• 23/11/2018 - 17h – Prazo final para entrega das propostas pelos participantes 

inscritos. 

• 23/11 a 07/12/2018 – Avaliação das propostas pela Comissão Julgadora. 

• Dezembro/2018 – Evento de divulgação dos resultados do Concurso de Ideias e 

publicação do(s) projetos selecionado(s) no Jornal Rural Semanal (a data do 

evento será comunicada aos participantes). 

4. Do Tema e Parâmetros para as Propostas 

Os participantes deverão propor ideias para a elaboração um projeto de 

arquitetura de interiores para o espaço central de distribuição de fluxos (hall 

principal) da Nova Biblioteca da UFRRJ, Campus Seropédica, e para elaboração de 

um projeto de paisagismo para o espaço compreendido pelas rampas de acesso 

aos demais pisos do referido prédio, atendendo as diretrizes enunciadas a seguir. 



4.1. A proposta de arquitetura de interiores deverá contemplar; 

 balcão central de atendimento e informação; 

 espaços de permanência, leitura, contemplação e vivência; e 

 materiais de baixo custo e simples manutenção. 

4.2. A proposta de paisagismo deverá contemplar: 

 jardins (verticais e horizontais) que incluam as rampas e espaços adjacentes; 

 espécies vegetais adequadas ao uso interno, de baixo custo e de pouca 

manutenção; e  

 custo reduzido e pouca manutenção dos demais materiais utilizados. 

5. Da Comissão Julgadora, da Avaliação e da Premiação Simbólica 

A Comissão Julgadora será composta por servidores docentes e técnicos 

representativos da Biblioteca Central, do Setor de Conservação de Parques e 

Jardins e dos Departamentos envolvidos. 

A Comissão Julgadora escolherá como vencedor a proposta que atingir o melhor 

arranjo projetual, respeitando as diretrizes propostas no item 4. 

Serão desclassificados os grupos que não atenderem os requisitos apresentados 

neste Edital. 

Todos os participantes receberam Declaração de Participação e os vencedores do 

concurso receberão um certificado de Menção Honrosa. 

6. Das Inscrições 

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas exclusivamente pelo email 

oficial do concurso parquesjardinsufrrj@gmail.com, disponível das 8:00h do dia 

30 de agosto de 2018 até as 17 horas do dia 17 de setembro de 2018. 

Após a inscrição os participantes receberão e-mail com a confirmação da inscrição e 

cópia das plantas necessárias para a elaboração das propostas. 

7. Da Apresentação das Propostas 

Os participantes deverão apresentar suas propostas em até 2 (duas) pranchas em 

formato A2, em arquivo PDF, com orientação paisagem (posição horizontal, com 

594 mm de largura por 420 mm de altura) e layout livre, contendo, 

obrigatoriamente no mínimo: 

 1 (uma) planta baixa; 

 1 (um) corte; 



 1 (uma) perspectiva. 

Todos os desenhos devem ser apresentados em escala (numérica ou gráfica), 

seguir as normas de representação gráfica conforme a NBR6492/1994: 

“Representação de projetos de arquitetura”, mobiliário/equipamentos e 

especificações textuais e numéricas que permitam a clara compreensão das 

propostas projetuais seja para o espaço do hall central (projeto de interiores) seja 

para as rampas (projeto de paisagismo). 

As pranchas deverão ser enviadas em formato eletrônico, exclusivamente para 

o e-mail oficial do concurso parquesjardinsufrrj@gmail.com. É importante que 

a(s) prancha(s) – arquivos eletrônicos a serem enviados pelos participantes – 

tenha(m) conteúdo legível e que os arquivos juntos não ultrapassem o limite de 25 

MB. 

As pranchas não poderão conter nome, logotipo ou quaisquer outros dados ou 

elementos identificativos que permitam a autoria do projeto. 

Somente será permitida a apresentação de 1 (uma) proposta por grupo. Não será 

permitida a participação de uma mesma pessoa em mais de um grupo, sob pena de 

ser este desclassificado. 

Em hipótese alguma serão aceitos trabalhos fora do prazo de entrega previsto no 

presente Edital. 

8. Das Considerações Finais 

Os participantes desde já autorizam a organização do Concurso a divulgar e 

publicar o material apresentado nos sites da Universidade. 

A participação neste Concurso importa, por parte dos grupos ou autores 

concorrentes e da Comissão Julgadora, na integral concordância com os termos 

deste Edital e a expressa renúncia de quaisquer outros direitos eventualmente 

invocados. 

 

Seropédica, UFRRJ – 15 de agosto de 2018. 


