
 

REGULAMENTO versão 04 
1. APRESENTAÇÃO E OBJETIVO 

O Primeiro Prêmio Jovens Arquitetos TerraTile tem o apoio da Ricam Engenharia, 
Templuz e Casoca e visa reconhecer, apresentar e promover arquitetos talentosos, 
contribuindo para suas divulgações e inserções no mercado. 
Neste primeiro ano, a maneira que encontramos de promover estes jovens talentos foi 
através da participação na CASACOR Minas Gerais. A TerraTile arcará com os custos 
de aluguel do espaço, taxas de condomínios e espaço publicitário na revista do evento. 
Os profissionais escolhidos pelo júri poderão ter ainda o apoio da construtora Ricam 
Engenharia para execução do projeto na CASACOR Minas Gerais. 
O júri deverá selecionar três projetos, indicando primeiro, segundo e terceiro lugar. 
Apenas um destes projetos será construído e todos serão divulgados. 

2. TEMA 

Neste “novo mundo”, as relações das pessoas com os espaços criaram novas 
necessidades e oportunidades para os profissionais de arquitetura. Ampliaram-se, por 
exemplo, as oportunidades de trabalho remoto e o resultado foi uma busca de melhores 
locais para morar e trabalhar, com um consequente aumento na procura de casas de 
campo, de montanha e de praia. Este processo potencializou a valorização da 
qualidade de vida, dos espaços bem projetados e da percepção da arquitetura como 
elemento que incorpora sustentabilidade construtiva, economia e inovações 
tecnológicas. 
Nesse contexto, o tema de projeto é uma pequena casa de praia. Premiaremos projetos 
que se distingam pela relevância arquitetônica, com espaços e soluções inteligentes e 
inovadores, que propiciem um uso com conforto e fruição estética, capazes de 
fazermos sonhar com uma nova perspectiva de habitar. 
A Casa de Praia será montada na CASACOR, que é uma Mostra de arquitetura, 
interiores e paisagismo, conforme planta de implantação disponibilizada no site. 
O projeto será implantado no lote 36, que mede 8,5 x 15,5 metros. 
A área construída deverá estar dentro de um retângulo de 6 x 10 metros.  
A edificação deverá respeitar um afastamento mínimo de 1 metro de cada divisa. 
As projeções poderão avançar sobre a área útil até 1 metro, mas devem manter 
um mínimo de 0,5 metro dos limites do lote. 



3. PRODUÇÃO E COORDENAÇÃO: 

A organização desta premiação está a cargo da Gontz Produções: 
(prêmio.ja@tile.com.br). 

4. PARTICIPANTES 

Podem participar do Primeiro Prêmio Jovens Arquitetos TerraTile grupos de no mínimo 3 
e no máximo 6 jovens profissionais. O representante do grupo deve ser arquiteto, os 
demais podem ser arquitetos, designers de interiores ou paisagistas. Enquanto 
concorrentes, os (as) profissionais (as) autores (as) devem deter cumulativamente as 
seguintes condições: 
a) ter se formado a partir de 2016 (2016 inclusive); 
b) todos os participantes do grupo devem residir no Estado de Minas Gerais. 
c) Todos os participantes do grupo deverão estar inscritos também no One to One Club 
da Templuz ( Faça sua inscrição aqui: http://www.templuz.com/one-to-one ) 

5. INSCRIÇÕES  

O grupo deverá escolher um representante arquiteto para o processo de inscrição, que 
ocorrerá em duas etapas:  

1. Fazer a inscrição através do Sympla (https://www.sympla.com.br/primeiro-
premio-jovens-arquitetos-terratile__1589135), que irá gerar o número de 
inscrição do grupo após o pagamento da taxa de no valor de R$300,00. 

2. Com o número de inscrição em mãos, preencher com informações de todos os 
integrantes do grupo, o formulário disponibilizado no Google Forms (https://
forms.gle/VtbKjvVLneSaBs9H6).  

Atenção: As duas etapas devem ser feitas por um único arquiteto - representante do 
grupo - com seus dados, um único e-mail e telefone.  
Após o cumprimento de todas as etapas, o inscrito deverá receber um e-mail de 
confirmação do Sympla e uma cópia do formulário preenchido do Google Forms. A 
inscrição só estará confirmada após o recebimento por parte do candidato da 
confirmação do pagamento. Caso o representante não receba esta confirmação no 
prazo, deverá entrar em contato com a organização através do e-mail: 
premio.ja@tile.com.br. 

6. ENTREGA DO PROJETO 

Os trabalhos deverão ser entregues em dois envelopes onde deverá estar escrito 
apenas o número de inscrição gerado pelo Sympla. Em um dos envelopes deverá 
constar o formulário de inscrição (cópia enviada no e-mail do representante), cópia da 
carteira do CAU do arquiteto representante e comprovante de residência de todos os 
participantes do grupo. Em um segundo envelope deverá constar o projeto, 
compreendendo 3 ou 4 folhas no formato A3, sendo uma planta humanizada com 
medidas principais, uma com implantação e cortes, e uma ou duas com perspectivas. 
Todas as folhas deverão conter no canto inferior direito o número da inscrição e o 
número e quantidade de pranchas (Ex: 1/4, 2/4, ...). 
Os envelopes deverão ser entregues em horário comercial na sede da TerraTile – Rua 
Outono 81, até o dia 6 de junho às 14 horas. Ao entregar o projeto, o candidato 
deverá receber um recibo de entrega. 
É de inteira responsabilidade do grupo a entrega correta e no prazo do projeto, qualquer 
descumprimento das etapas acarretará em desclassificação do grupo. 
A Gontz Produções validará as candidaturas devidamente instruídas de acordo com 
presente regulamento. 
São causas de exclusão da candidatura: 

http://www.templuz.com/one-to-one


a) submissão da candidatura fora do prazo estipulado em calendário; 
b) o não cumprimento das condições de participação descritas no presente 
regulamento. 
c) não será permitida a participação de profissionais que possuam qualquer vínculo 
empregatício ou de parentesco até segundo grau com os diretores da TerraTile, da 
Gontz Produções 

7. CONSULTORIA 

Todas as dúvidas e consultas sobre o concurso serão respondidas por um profissional 
de arquitetura consultor em um único espaço aberto a todos os participantes. 
O profissional consultor do projeto será o arquiteto e professor Antônio Grillo.  
O fórum ocorrerá na aplicativo WhatsApp e o link será disponibilizado no PDF de 
confirmação da primeira etapa de inscrição.  

8. JULGAMENTO  

6.1. Parâmetros de avaliação 

a) O impacto e carácter inovador, a qualidade dos espaços e da materialidade da obra. 
b) o conforto ambiental e a sustentabilidade energética (apesar de a casa estar 
montada em Minas Gerais, no inverno, serão considerados os parâmetros de uma casa 
de praia); 
c) a construtibilidade do projeto, compreendendo que a obra é cenográfica, que ficará 
montada por menos de dois meses no local da exposição, e considerando também sua 
construção em um contexto de praia, assim como suas possibilidades de reciclagem ou 
reaproveitamento; 
d) o impacto da obra no conjunto do espaço da CASACOR Minas Gerais; 
e) o projeto deverá considerar a acessibilidade, de modo que pessoas com mobilidade 
reduzida ou não usufruam da mesma experiência. 

6.2. Processo de avaliação 

Um júri preliminar fará uma pré-seleção de projetos em função de sua viabilidade 
construtiva, atendimento às regras do concurso, viabilidade de implantação e 
adequação ao projeto CASACOR Minas Gerais.  
O Júri definitivo selecionará entre os trabalhos pré-selecionados, 3 (três) projetos, 
distinguindo-os como primeira, segunda e terceira opção. 
Não caberá recurso à decisão do júri. 
Fica claro que o prêmio é o espaço na CASACOR Minas Gerais 2022, que será dado 
apenas para um dos projetos a ser executado. Caso o primeiro colocado aceite 
construir, será ele o vencedor do Primeiro Prêmio Jovens Arquitetos TerraTile. No caso 
de o primeiro colocado desistir de construir, o prêmio passará ao segundo e assim por 
diante. 
Caso nenhum dos três primeiros colocados se disponha a construir, o Júri poderá 
escolher outros trabalhos dentre os pré-selecionados. 
Será entregue um diploma de premiação aos 3 (três) arquitetos vencedores. 
A organização do Prêmio Jovens Arquitetos TerraTile assegura a exposição de pelo 
menos uma perspectiva de todos os projetos após o concurso.  

6.3. Júris 



O Júri definitivo será formado pelos arquitetos Carlos Teixeira, Fernando Maculan e 
João Diniz.  
Qualquer membro do júri poderá ser substituído, sem aviso prévio aos candidatos ao 
prêmio. 
Todas as deliberações serão tomadas por maioria simples de voto, não havendo lugar a 
abstenções. 
As atas das reuniões do júri não são públicas. 
Para as duas etapas do processo de avaliação, o júri contará com a consultoria de um 
engenheiro indicado pela Ricam Engenharia. 

9. CRONOGRAMA 

Calendário do concurso: 

_ Abertura das inscrições: 23 de maio de 2022; 
_ Visita ao terreno (não obrigatória): dia 01 de junho de 2022, às 10 horas, 
acompanhada do Consultor do Concurso e de profissionais da CASACOR. (Endereço: 
Parque do Palácio – Rua: Prof. Djalma Guimarães, 157 - Belo Horizonte);  

_ Encerramento das inscrições: 3 de junho de 2022; 
_ Entrega dos trabalhos: Até 6 de junho de 2022, na TerraTile (Rua Outono, 81 – Carmo 
– Belo Horizonte) 
_ Pré-seleção: 7 e 8 de junho;  
_ Reunião do júri: 9,10 e 11 de junho de 2022;  
_ Evento de divulgação do vencedor: 11 de junho de 2022 às 17 horas, na TerraTile 
(Rua Outono, 81 – Carmo – Belo Horizonte)  
_ Exposição dos projetos vencedores: 13 e 14 de junho de 2022 das 9:00 às 18:00 
horas. 

Calendário da CASACOR Minas Gerais 2022: 

_ Montagem: 20 de junho a 31 de julho  
_ Abertura para imprensa e influenciadores: 02 de agosto  
_ Festa de inauguração: 07 de agosto  
_ Visitação: 09 de agosto a 25 de setembro 
_ Desmontagem: 26 de setembro a 31 de outubro 

10. EXECUÇÃO DA OBRA E PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 

A execução da obra é de inteira responsabilidade do grupo vencedor.  
O grupo vencedor terá acesso imediato a algumas informações básicas da CASACOR 
Minas Gerais, como fornecedores, restrições e exclusividades (por exemplo, todas as 
louças e metais serão da Dexco, antiga Deca). Os profissionais participantes não estão 
obrigados a fazer sua obra com a construtora Ricam Engenharia, podendo trazer os 
seus próprios parceiros. Da mesma maneira não estão obrigados a utilizar produtos da 
TerraTile. A TerraTile terá direito de preferência caso o projeto indique produtos que 
estão à venda na empresa. 
A Ricam engenharia se compromete a fornecer insumos básicos como cimento, areia, 
tijolos e ferros estruturais. A construtora se compromete em executar: fundação, 
contrapiso, estrutura (se for de concreto) alvenarias de vedação, cobertura, forro, 
instalação de revestimentos de piso e parede (produtos convencionais, como 



cerâmicas, porcelanatos, tintas…), marcenaria básica (não entram armários, por 
exemplo) instalação elétrica e Instalação de esquadrias.  
O fornecimento de madeiras, esquadrias, revestimentos, louças e metais, móveis, 
plantas e mão de obra de paisagismo, não serão de responsabilidade da construtora.  
A Templuz fornecerá o material elétrico, luminárias e a instalação das luminárias. 
A partir do anúncio do resultado do prêmio, em até dois dias úteis cada membro do 
grupo selecionado deverá comprovar sua formação profissional e a data de formatura, 
além de assinar uma carta compromisso de que construirão a obra e assinar os 
contratos com a CASACOR Minas Gerais, ocasião em que receberão o Manual de 
Participação na CASACOR, que deverá ser cumprido. 
Normalmente a CASACOR contribui na indicação de lojistas. Possíveis fornecedores de 
móveis e materiais de acabamentos, mas a responsabilidade de construir, mobiliar, 
cuidar da montagem e desmontagem total do espaço, bem como a presença constante 
no espaço, de um dos profissionais ou de uma atendente representante, durante o 
evento, continua sendo do profissional.  
A responsabilidade pela manutenção do espaço, pelo cumprimento de todas as regras 
de CASACOR é de responsabilidade do grupo vencedor. 

11. RESPONSABILIDADE 

A Gontz Produções não se responsabiliza por qualquer falha ou erro que possa ocorrer 
durante o processo de submissão ou escolha de candidaturas. 
O presente regulamento pode passar por pequenas alterações, visando deixa-lo mais 
claro. É importante que os participantes do Prêmio acompanhem as atualizações no site 
da TerraTile. 
Os candidatos que participarem se comprometem a aceitar integralmente a escolha do 
júri, de eventuais substituições no corpo de jurados, aceitam integralmente o 
regulamento, bem como o uso que for decidido dar às imagens ou aos projetos 
apresentados, sem que por isso seja devida qualquer compensação, particularmente no 
que diz respeito à exposição e à divulgação em meios de comunicação social. 

12. PROPRIEDADE E DIREITOS DE AUTOR 

Passarão a ser propriedade material da TerraTile e da CASACOR todos os elementos 
entregues pelos concorrentes, sem prejuízo dos direitos de propriedade intelectual e 
artística dos seus autores. A TerraTile e CASACOR reserva-se o direito de divulgar, 
pelos meios que entender mais convenientes, os elementos entregues pelos 
concorrentes. A divulgação será sempre realizada com o objetivo de promover esta 
iniciativa e o trabalho dos candidatos. 
A TerraTile reserva ainda o direito de registar, através de fotografia e vídeo, a exposição 
e a participação dos vencedores do Primeiro Prêmio Jovens Arquitetos TerraTile, dela 
podendo fazer uso, sem prejuízo dos direitos de propriedade intelectual e artística dos 
seus autores. 

13. PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS 

Em boa observância dos princípios da proporcionalidade e da necessidade, 
restringimos a recolha dos dados pessoais que sejam essenciais a cumprir a finalidade 
deste prêmio. 
Ao realizar a sua inscrição, ato positivo, explícito e inequívoco, preenchendo os vários 
requisitos do formulário de inscrição, os candidatos darão o seu consentimento para o 
tratamento dos seus dados pessoais. Em qualquer altura é garantido aos candidatos, 
na qualidade de titulares dos dados pessoais, o direito de acesso ou retificação de 
informações.  
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