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1. INTRODUÇÃO

    Em comemoração aos 04 (quatro) anos de empresa, a MINIMUM lança

seu CONCURSO VI de equipes. Este concurso é diferente de todos os outros

já criados, pois a temática é mais lúdica, trazendo, de uma outra maneira, a

fomentação da criatividade e das ideias de alunos e recém-formados em

Arquitetura e Urbanismo. 

   Neste novo concurso de ideias o objetivo é que os participantes ponham

em prática os conhecimentos adquiridos durante a formação acadêmica. A

Minimum defende que a experiência na participação de concursos

incrementa (e muito) para o desenvolvimento do profissional, para a

arquitetura e para a sociedade.

    Desta vez, o desafio imposto é criar uma proposta para o "PAVILHÃO

MINIMUM - M4"!  Um local especial para a MINIMUM, onde a troca de

conhecimento de arquitetura, a conexão entre mercado de trabalho e

universidade e a criatividade sejam elevados ao máximo.



2. O CONCURSO

    Como dito anteriormente, neste concurso, a MINIMUM traz como desafio

uma temática mais lúdica, o Pavilhão MINIMUM - M4. O participante deverá

realizar sua proposta em um terreno preferencialmente plano, por se tratar

de uma localização genérica.

   O Pavilhão MINIMUM - M4 não será construído fisicamente. A intenção é

de que as propostas dos participantes possam ser implementadas em

qualquer localidade brasileira. Portanto, não será disponibilizada nenhuma

base em relação à localização/terreno.

   O desafio lançado às equipes será idealizar um pavilhão com 350m² a

400m² que seja a cara da MINIMUM. Um local onde a troca de

conhecimento de arquitetura, a conexão entre mercado de trabalho e

universidade e a criatividade sejam elevados ao máximo.

   Os espaços (internos e externos) do pavilhão devem ser pensados de

acordo com a funcionalidade do que será exposto, sempre valorizando

características como circulações, iluminação, ventilação e infraestrutura. 

   

   



3. A MINIMUM

OBS: Todas essas informações são para os participantes entenderem melhor sobre a MINIMUM e

conseguirem desenvolver da sua melhor maneira a proposta para o Pavilhão MINIMUM - M4.

    Em 04 anos, a MINIMUM se dedica intensamente a criar uma melhor conexão entre o

Mercado de Trabalho e as Universidades. Fazer a teoria e a prática ficarem cada vez mais

próximas. Nosso objetivo, a cada concurso e evento de arquitetura, é qualificar o estudante e o

profissional para o futuro na carreira como arquiteto.

    A MINIMUM cria, coordena e organiza eventos e concursos no mundo da arquitetura. É uma

empresa do mundo digital, mas que valoriza os encontros físicos. Palestras, exposições de

trabalhos e concursos, experiências com inovação e produtos são algumas atividades

realizadas pela empresa.

     O networking e a troca de conhecimentos entre alunos, professores, profissionais é

considerada um ponto forte para a qualificação da arquitetura e que a MINIMUM, desde sua

criação m 2018, valoriza muito.



4. PROGRAMA DE 
NECESSIDADES

4.1 Quanto ao programa de necessidades, as equipes são totalmente livres para a sua criação.

Entretanto, os participantes devem estar atentos a alguns aspectos:

    4.1.1 A principal premissa deste concurso é a criação, em terreno genérico, de um Pavilhão da

MINIMUM com 350m² a 400m² de área construída.

        4.1.2 A equipe participante deve estar atenta às informações, atividades e produtos que a

MINIMUM oferece para realizar a proposta.

     4.1.3 Alguns dos principais pontos a serem explorados na proposta: Resolução formal,

programa, estética, materialidade, técnicas de conforto, criatividade e sustentabilidade.

        4.1.4 Os espaços (internos e externos) do pavilhão devem ser pensados de acordo com a

funcionalidade do que será exposto, sempre valorizando características como circulações,

iluminação, ventilação e infraestrutura. 

   

   



5. INSCRIÇÕES

5.1 Permitido equipes de 01 (um) até 05 (cinco) integrantes.

5.2 Equipes compostas por estudantes e/ou recém-formados, brasileiros e/ou estrangeiros.

    5.1.1 Considera-se estudante: Aluno formalmente matriculado em curso de Arquitetura e

Urbanismo, reconhecido pelo MEC, em instituição brasileira.

      5.1.2 Considera-se recém-formado: Profissional que concluiu a graduação em Arquitetura e

Urbanismo em curso reconhecido pelo MEC, nos semestres 2020/1, 2020/2, 2021/1, 2021/2 ou

2022/1 em instituição brasileira.

5.3 As inscrições podem ser efetuadas através do formulário disponibilizado pelo link na "bio" 

 do Instagram (@minimum_br) ou no site oficial da Minimum (www.minimumbr.com).

5.4 Período de inscrições: de 30 de junho de 2022 até as 23h59min (horário de Brasília) do dia

14 de agosto de 2022.

5.5 Valor da inscrição: Lotes de R$ 95,00 a R$ 150,00.

5.6 Para efetivá-la, o participante deve efetuar o pagamento até a data limite.

5.7 A falta de pagamento até a data limite (14 de agosto de 2022) implica na não efetivação da

inscrição.

5.8 O participante que se inscrever, e, por qualquer motivo, não entregar sua proposta, não

terá direito de reembolso do valor da inscrição.



5. INSCRIÇÕES

5.9  O participante que realizar a inscrição da equipe (individual ou grupo), será considerado o

Líder da Equipe.

5.10 O líder da equipe será o responsável por todas questões que envolvem o concurso. Desde

a inscrição até a entrega.

5.11 Na hora de realizar a inscrição, haverá 05 (cinco) opções: Inscrição Individual, Inscrição

Dupla, Inscrição Trio, Inscrição Quarteto e Inscrição Quinteto.

      5.11.1 O Líder de equipe deverá selecionar a inscrição referente ao número de participantes

de equipe.

   5.11.2 Não será permitido a adição de participantes posterior ao preenchimento do

formulário e pagamento da taxa de inscrição.

     5.11.3 Os valores da inscrição são iguais para todas as 05 (cinco) opções, ou seja, a equipe

que tiver apenas uma pessoa, pagará o mesmo valor do que a equipe com 05 pessoas.

     5.11.3.1 Na aba de inscrição aparecerá o valor “individualizado” de cada tipo de inscrição,

mostrando quanto cada participante pagaria individualmente. Porém, não existe a

possibilidade de pagar valores diferentes, conforme item 5.11.3 deste edital.

5.12 Cada participante da equipe inscrito receberá um número de inscrição, porém o número

de inscrição a ser usado na prancha será apenas o número do Líder da Equipe (ver todo item

06 deste edital).



6. ENTREGA DA PROPOSTA

6.1 A entrega deve ser feita exclusivamente por meio digital através de upload na plataforma

Even3 (mesma plataforma de inscrição), no campo “Submissão”.

6.2 A equipe deverá entregar 01 (uma) prancha A1 (59,4X84,1cm), com orientação retrato (com

maior dimensão na vertical), em 02 versões: “Trabalho Não Identificado” e “Trabalho

Identificado” (ver item 6.10 desse edital).

6.3 Prazo de entrega: Todas as propostas deverão ser entregues até as 23h59min (horário de

Brasília) do dia 14 de agosto de 2022.

6.4 Formato dos arquivos: JPG ou PNG.

6.5 Tamanho do arquivo: máximo de 20MB por arquivo.

6.6 A escala e a graficação são livres, ficando o participante responsável pela melhor maneira

de expor suas ideias. 

6.7 A língua oficial do concurso é o português. Portanto, todas as informações da prancha

devem estar nesse idioma.

6.8 O participante, na hora de fazer o upload na plataforma, escolherá a única modalidade

(Concurso VI), escolherá a única Área Temática (prancha A1) e adicionará o Título do arquivo,

conforme item 6.9 desse edital.



6. ENTREGA DA PROPOSTA

  

6.9 O título do arquivo a ser preenchido será: ConcursoVI – Número de inscrição, recebido no

momento da confirmação de sua inscrição pela plataforma (Ver Anexo B deste edital).

      6.9.1 Exemplo: ConcursoVI – 000000

      6.9.2 Este número deve ser o número de inscrição do Líder da Equipe.

      6.9.3 O Título do arquivo não é o título do projeto que a equipe desenvolve, e sim um título

técnico a ser preenchido corretamente no campo obrigatório na hora de upload do arquivo

(conforme item 6.9.1).

6.10 As 02 (duas) pranchas serão iguais, mudando apenas a informação de identificação.

     6.10.1 Um arquivo será o “Trabalho não Identificado” (ver item 6.11).

     6.10.2 O outro arquivo será o “Trabalho Identificado” (ver item 6.12).

  6.10.3 Não há regra para nomeação das pranchas, porém não pode conter nenhuma

informação que divulgue o nome ou outros dados pessoais do(s) autor(es).

     6.10.4 No momento de upload das pranchas, certifique-se que está inserindo cada prancha

no campo correto, ou seja, o “trabalho não identificado” ser carregado na área de “trabalho

não identificado”.



6. ENTREGA DA PROPOSTA

  6.11 A prancha “Trabalho não Identificado” deve, obrigatoriamente, conter as seguintes

informações:

      6.11.1 Nome do Concurso: Pavilhão MINIMUM - M4.

     6.11.2 Número de inscrição do Líder da Equipe, recebido no momento da confirmação da

inscrição pela plataforma Even3 (ver anexo B).

    6.11.3 Não será permitida nenhuma informação que possa identificar os integrantes da

equipe, instituição de ensino ou qualquer outra informação pessoal.

      6.11.4 Essa será a prancha a ser avaliada pelos jurados, se aprovada pela fase de pré-seleção

(item 08 desse edital).

6.12 A prancha “Trabalho Identificado” deve ser igual à prancha “Trabalho não identificado”,

porém com o(s) nome(s) completo(s) do(s) autor(es) ao invés do número de inscrição.

          6.12.1 Essa será a prancha divulgada nas redes sociais da organizadora Minimum.

 

6.13 O descumprimento das regras acima resultará na desclassificação do participante,

durante a fase de pré-seleção (item 08 desse edital) do concurso.

6.14 Modelo das 02 (duas) pranchas no Anexo A deste edital.



07. ENTREGA DE ARQUIVOS 
COMPLEMENTARES

57.1 Juntamente à entrega das pranchas do concurso, será obrigatório o envio dos arquivos

complementares abaixo:

       7.1.1 Imagem Ilustrativa da proposta: Uma imagem representativa do projeto em formato

JPG, com, no máximo 5Mb.

        7.1.2 Documento de comprovação: Documento PDF que comprove a situação de estudante

ou recém-formado.

               7.1.2.1 O arquivo com a documentação é único, ou seja, se a equipe têm 02 ou mais

integrantes, os documentos de cada um devem estar agrupados em um único documento PDF.

            7.1.2.2 Para estudantes o documento necessário é o comprovante de matrícula da

Instituição de Ensino Superior.

              7.1.2.3 Para recém-formados o documento necessário é o diploma de conclusão de

curso  ou documento equivalente para aqueles que se formaram e não possuem o diploma.

      7.1.3 Um texto informativo da proposta com no máximo 500 caracteres (espaço é

considerado caracter).



08. PRÉ-SELEÇÃO

09. ORGANIZAÇÃO E 
COORDENAÇÃO

8.1 Todas as propostas entregues passarão por uma pré-seleção, a ser feita pela equipe da

Minimum.

8.2 Os requisitos dos itens 5, 6 e 7 deste edital devem ser rigorosamente respeitados.

8.3 A equipe que não atender cumulativamente aos requisitos supracitados será

imediatamente desclassificada.

9.1 Organização: Minimum Atividade de Apoio à Educação LTDA.

9.2 Coordenação: Arquiteto e Urbanista Tomás Maciel Echel (CAU A154840-9).



10. AVALIADORES E JURADOS

10.1 No presente concurso existem dois diferentes grupos de jurados. 

    10.1.1 Grupo 01: Chamados de AVALIADORES. Escolhidos pela Minimum, os 03 profissionais

farão a avaliação online de todas as propostas recebidas, selecionando as três melhores, que

serão avaliadas na 2ª Etapa (Evento Final).

       10.1.2 Grupo 02: Um CORPO DE JURADOS (entre 3 e 5) será responsável por avaliar as

propostas das três equipes finalistas, o que se dará no Evento Final (item 13 deste edital).

10.2 Para compor a mesa avaliadora (como avaliador ou jurado), a Minimum seleciona

profissionais que vivenciam a arquitetura diariamente, podendo ser arquitetos ou ter qualquer

outra qualificação que se identifique com o presente concurso.

10.3 Caso algum dos avaliadores/jurados não possa realizar a avaliação, será nominado um

suplente que tenha a qualificação e o entendimento necessários sobre o presente concurso.



11. AVALIAÇÃO

11.1 Processo de avaliação: Se dará em duas etapas.

      11.1.1 1ª etapa: Os avaliadores realizarão uma avaliação, entre os dias 16 de agosto e 30 de

agosto (2022), após a pré-seleção (item 8), na qual se levará em conta os critérios de avaliação

(item 12.2 deste edital). Nesta avaliação, atribuir-se-á uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) para cada

critério preestabelecido A nota final da 1ª etapa será a soma das notas de cada critério dividida

pelo número de critérios. Esta nota não influencia na avaliação dos jurados no Evento Final

(item 13 deste edital).

      11.1.2 2ª etapa: As 03 (três) equipes que obtiverem maior pontuação na 1ª etapa serão

classificadas como finalistas. Os finalistas deverão defender sua proposta no Evento Final (item

13 deste edital) perante o júri.

11.2 Critérios de Avaliação: 

APRESENTAÇÃO: Qualidade na expressão do projeto. Habilidade da equipe para compreender,

expressar e organizar suas ideias na prancha de apresentação.

DESIGN E CRIATIVIDADE: Valorização da ideia e de quão criativa, original e diferente ela se

torna na concepção do projeto. Neste quesito estão, também, inseridas as questões estéticas,

plásticas e viáveis da proposta.

FUNCIONALIDADE: Capacidade de criar um espaço funcional para o projeto, de acordo com o

programa de necessidades, acessibilidade e método construtivo.

SUSTENTABILIDADE: Preocupação com o meio ambiente. A equipe fica livre para pensar em

formas com aspecto sustentável para a proposta.

NOTA FINAL = SOMA DA NOTA DE CADA CRITÉRIO / 04.



11. AVALIAÇÃO

11.3 Critérios de desempate: Se duas ou mais equipes obtiverem a mesma nota final, os

critérios de desempate serão:

      12.3.1 Maior nota média por critério nesta ordem:

  1 – Design e Criatividade

  2 – Funcionalidade e Acessibilidade

  3 – Apresentação

  4 – Sustentabilidade

       11.3.2 Equipe que tiver mais acadêmicos do que recém-formados.

 11.3.3 O líder da equipe com a menor idade dentre os que estão empatados.

12. DIVULGAÇÃO DOS
FINALISTAS + TOP10

12.1 A divulgação dos finalistas e do top10 (as outras 07 melhores equipes) acontecerá

oficialmente no dia 31 de agosto de 2022 na página oficial do Instagram da Minimum. As 03

(três) equipes finalistas receberão um e-mail com a notificação do resultado, contendo as

orientações e informações  e sobre o Evento Final (item 13 desse edital).

 11.3.3 O líder da equipe com a menor idade dentre os que estão empatados.



13. EVENTO FINAL

13.1 Será realizado em Porto Alegre no dia 24 de setembro de 2022, em local a ser divulgado

pela Minimum durante o período do concurso. 

13.2 As 03 (três) equipes finalistas terão a oportunidade de apresentar suas propostas ao júri

presencialmente ou via videoconferência.

13.3 A apresentação de cada equipe terá duração máxima de 15 minutos, devendo ter como

objetivo principal a explicação do projeto em si. Fica a critério da equipe como e quem

apresentará a proposta.

13.4 Cada equipe poderá trazer a prancha entregue impressa, no mesmo padrão da entrega

(item não obrigatório).

13.5 Cada equipe poderá criar uma apresentação no computador para usar na hora de

apresentar a proposta (item não obrigatório). 

13.6 Cada equipe poderá trazer maquete física ou outro material que achar necessário (item

não obrigatório).

13.7 Não é obrigatória a presença de todos os integrantes da equipe na apresentação;

13.8 Após as 03 (três) apresentações, o júri se reunirá com a organização do concurso e, juntos,

decidirão a equipe vencedora e a classificação final.



14. PREMIAÇÃO

1º   LUGAR

2   LUGAR

3   LUGAR

º

º

º

R$ 1.500,00

Combo MYB - Minimum Yearbook

Curso na área de Arquitetura

Certificado digital de premiação

R$ 600,00

Combo MYB - Minimum Yearbook

Certificado digital de premiação

 R$ 400,00

MYB Digital - Minimum Yearbook

Certificado digital de premiação



15. CRONOGRAMA

1

2

3

4

5

LANÇAMENTO

INSCRIÇÕES

PRAZO FINAL DE ENTREGA

PERÍODO DE AVALIAÇÃO

RESULTADOS - FINALISTAS + TOP10

6 EVENTO FINAL

30/06/2022

30/06/2022 a 14/08/2022

23h59min do dia 14/08/2022

16/08/2022 a 29/08/2022

31/08/2022

24/09/2022



16. DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1 Todas as informações e qualquer alteração realizada neste edital serão divulgadas na

página do Instagram da Minimum (@minimum_br). Assim, é responsabilidade dos

integrantes da equipe acompanhar as notícias referentes ao concurso.

16.3 A organização do concurso considera como etapa de “Estudo Preliminar” todas as

propostas recebidas para avaliação.

16.4 As equipes inscritas concedem aos organizadores do concurso a publicação dos

trabalhos em sites, novos produtos da Minimum e páginas de organizadores e parceiros.

16.5 Eventuais dúvidas sobre o concurso podem ser esclarecidas através das redes sociais

(Facebook e Instagram), e-mail ou site da Minimum.

16.6 Os avaliadores e os jurados do concurso têm total poder em suas decisões, não podendo

haver qualquer espécie de recurso contra o resultado final. 



ANEXO A

A.1 É obrigatório conter na prancha “Trabalho não Identificado” o nome do concurso e o

número de inscrição do Líder da Equipe, conforme item 6.11 deste edital.

A.2 É obrigatório conter na prancha “Trabalho Identificado” o nome do concurso e o(s)

nome(s) completo(s) do(s) autor(es), conforme item 6.12 deste edital.

A.3 A forma de disposição, na prancha, desses 02 elementos fica a critério do participante.

 TRABALHO NÃO IDENTIFICADO  TRABALHO IDENTIFICADO

84
,1c

m

84
,1c

m

59,4cm 59,4cm

PAVILHÃO MINIMUM - M4 PAVILHÃO MINIMUM - M4

Nome(s) Completo(s) Autor(es)Número de participação Líder da Equipe



B.1 O título do arquivo a ser preenchido na plataforma Even3 será: ConcursoVI - Número de

inscrição do líder da equipe, recebido no momento da confirmação de sua inscrição pela

plataforma Even3.

      B.1.1 Exemplo: ConcursoVI – 000000

  

      B.1.2 Este número deve ser o número de inscrição do Líder da Equipe.

 

      B.1.3 O Título do arquivo não é o título do projeto que a equipe desenvolve, e sim um título

técnico a ser preenchido corretamente no campo obrigatório na hora de upload do arquivo.

B.2 A imagem abaixo mostra o local na plataforma para localizar o número de inscrição do

Concurso VI: Pavilhão MINIMUM - M4.

ANEXO B

PASSO 1

PASSO 2

PASSO 3

Este é o número que deverá ir na prancha de "trabalho não 
identificado" e no título do trabalho.




