
Seminário de Habitação e Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais
Rio de Janeiro, 03 a 06 de julho de 2006

APRESENTAÇÃO

O SEMINÁRIO  DE  HABITAÇÃO  E  REABILITAÇÃO  DE  ÁREAS  URBANAS 
CENTRAIS terá  lugar  na  cidade  do  Rio  de  Janeiro,  de  3  a  6  de  julho  de  2006,  sob  a 
coordenação do Instituto de Arquitetos do Brasil, do Clube de Engenharia, da Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro, da Prefeitura de Niterói e apoio do Governo do Estado de São 
Paulo,  do Laboratório de Habitação da FAU/USP , da Escola de Arquitetura e Urbanismo/UFF 
e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo/UFRJ.

O  objetivo  central  é  o  de  aprofundar  o  conhecimento  sobre  planos  e  projetos  de 
reabilitação  e/ou  revitalização  de  áreas  urbanas  centrais  que  vêm ocorrendo  nas  cidades 
brasileiras. Os principais enfoques compreendem:

1. NATUREZA DO SEMINÁRIO, OBJETIVOS E SUA IMPORTÂNCIA CIENTÍFICA

1.1. NATUREZA

Existe hoje no país um reconhecimento sobre a importância da reabilitação das áreas urbanas 
centrais para o desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras, sendo possível 
dizer que o tema já faz parte das diretrizes da política urbana nacional.

Na  prática,  no  entanto,  as  dificuldades  para  a  implementação  de  projetos  de  reabilitação 
urbana  demonstram  que  ainda  prevalecem  no  país,  posturas  que  privilegiam  a  expansão 
continuada do tecido urbano e da construção nova, em detrimento da requalificação das áreas 
centrais degradadas e sub-utilizadas. 

A compreensão da extensão do problema, das formas de superá-lo e o conhecimento de boas 
práticas são caminhos para fortalecer a idéia de que a reabilitação de centros urbanos é uma 
estratégia de desenvolvimento urbano sustentável, que também contribui para a preservação 
do patrimônio cultural brasileiro.

É com essa visão que o  Instituto de Arquitetos do Brasil,  o  Clube de Engenharia  (Rio de 
Janeiro), a Universidade Federal Fluminense (UFF),a  Universidade de São Paulo (USP), a 
Universidade  Federal  do  Rio  de Janeiro(UFRJ),  o  CREA,  a  Sociedade  dos Engenheiros  e 
Arquitetos do Rio de Janeiro(SEAERJ), a Caixa Econômica Federal (CAIXA), o Governo do 
Estado de São Paulo ,o Institute for Housing and Development Studies (IHS), a Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Niterói, com apoio do Ministério das Cidades e 
várias outras  entidades de classe e instituições de ensino e pesquisa,decidiram realizar este 
seminário. 

Buscam, dessa forma, o aprofundamento e a democratização das discussões sobre o tema 
reabilitação de centros urbanos,  focalizando,  principalmente,  os aspectos essenciais  para a 
melhoria das condições de vida das principais cidades brasileiras: urbanísticos, habitacionais, 
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ambientais, jurídicos, financeiros, culturais, sociais e econômicos, a participação comunitária e 
a geração de emprego e renda, entre outros. 

1.2. OBJETIVOS

O seminário tem como objetivo central aprofundar o conhecimento sobre planos e projetos de 
reabilitação  e/ou  revitalização  de  áreas  urbanas  centrais  que  vêm ocorrendo  nas  cidades 
brasileiras.

São objetivos complementares:

•  compartilhar experiências e metodologias de projetos para a requalificação de ambientes 
urbanos através da implementação do uso habitacional;

• constituir-se  num  fórum  de  trocas  de  experiências,  que  favoreça  a  integração  e  a 
articulação  de  diferentes  conhecimentos  gerados  por  professores,  pesquisadores  e 
profissionais atuantes na área;.

• apresentar, discutir e divulgar experiências acadêmicas e profissionais que contemplem a 
regeneração de reabilitação e/ou revitalização de áreas urbanas centrais e a intensificação do 
uso residencial.

• difundir a produção nacional relacionada com a temática, com vistas a estabelecer novas 
bases para o enfrentamento das questões contemporâneas; 

• contribuir  para  a  articulação  entre  os  núcleos  de  pesquisa  de  áreas  que  trabalham 
especificamente   com  a  reabilitação  e/ou  revitalização  de  áreas  urbanas  centrais  e  com 
pesquisas em habitação; 

1.3. IMPORTÂNCIA CIENTÍFICA

Pretende-se ampliar a parceria entre entidades institucionais,  acadêmicas e profissionais de 
grande representatividade como o Instituto dos Arquitetos do Brasil e o Clube de Engenharia, a 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense, a Universidade 
de São Paulo, o Institute for Housing and Development Studies(IHS), a Prefeitura da Cidade do 
Rio  de  Janeiro  através  do  Instituto  Municipal  de  Urbanismo  Pereira  Passos  da  Secretaria 
Municipal de Urbanismo(IPP), a Prefeitura de Niterói e Governo do Estado de São Paulo.

Como produto  final  do  evento,  serão  publicados  em Cd-Rom as  palestras  e  os  trabalhos 
selecionados para comunicação em painéis e exposição e haverá também a distribuição de 
Caderno de Resumos impresso. 

2. PROGRAMA DO SEMINÁRIO E OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2.1. TEMÁTICA

Os recortes das sessões temáticas propostas são os seguintes:

a) Planos de reabilitação e revitalização integrados e planos com enfoque no uso habitacional 
com garantia de diversidade social nas áreas centrais e em áreas servidas de infra-estrutura e 
serviços urbanos; 

b) Construção e reforma de edifícios para habitação (projeto, tecnologia, custos, empresas, 
entre outros);

c) Formas de gestão, participação da comunidade local, parcerias e mídia; 
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d)  Sustentabilidade:  o  papel  dos  programas  culturais,  sociais  e  econômicos  (incluindo  a 
valorização da identidade dos bairros, do patrimônio e a geração de emprego e renda).

e) Linhas de financiamento e modalidades de atendimento habitacional;

f) Instrumentos urbanísticos e tributários para viabilizar as intervenções.

2.2.LOCAL DO EVENTO

03/07/2006-Abertura do evento: Instituto dos Arquitetos do Brasil-IAB/RJ 

04 a 06/07/2006- Clube de Engenharia

2.3. ORGANIZAÇÃO E DINÂMICA DOS TRABALHOS

A programação do Seminário Habitação e Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais constitui-
se de Conferências, Mesas Redondas, Painéis e Exposições de trabalhos selecionados pela 
Comissão  Técnico-Científica,  Visitas  Técnicas  e  lançamentos  de  publicações,  conforme 
especificado a seguir:
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2.4. PROGRAMA 

Horário e
Local

3/7/2006

IAB-RJ

4/7/2006
Clube de 
Engenharia

5/7/2006
Clube de 
Engenharia

6/7/2006
Clube de 
Engenharia

9:00  às 
13:00

Mesa 3: 
Planos de 
revitalização e 
reabilitação 
integrada para 
áreas urbanas 
centrais

Mesa 5: 
Formas de gestão e 
participação 
comunitária e o 
papel da mídia

Mesa 7:
Características 
territoriais, 
preservação do 
patrimônio e 
urbanização de 
favelas

13:00  - 
14:30 

Registro
Almoço

Almoço Almoço

15:30 às
18:30 

Mesa 1:
A visão institucional
sobre: Habitação e 
Reabilitação de 
Áreas Urbanas 
Centrais

Mesa 4:
Objetivos, diretrizes 
e formas de 
intervenção

Mesa 6: 
Instrumentos 
urbanísticos e 
tributários e as 
linhas de 
financiamento 
habitacional 

Mesa 

18:30 às
20:30 

Mesa 2:
Idéias , planos   e 
projetos urbanos

Sessão de Cinema 

20:30 

Inauguração da 
exposição:
Planos e projetos 
urbanos e 
habitacionais para 
áreas centrais  

Coquetel de 
Abertura e
Lançamento de 
livros

7/7/2006 ( OPCIONAL)

Visitas à Região Portuária do Rio de Janeiro e à Região Administrativa de São Cristóvão

4



2.5. CRONOGRAMA

- Chamada de trabalhos para painéis e exposições: abril, maio e junho de 2006;
- Seleção de trabalhos pela Comissão Técnico-Científico:maio e junho de 2006
- Inscrição: até o início do evento.

2.6. DIVULGAÇÃO

Informações: www.iabrj.org.br
 www.pcrj.rj.gov.br; www.ufrj.br\fau\proarq ,  www.docomomo.br , www.vitruvius.br 

2.7. INSCRIÇÕES

As inscrições serão realizadas no período de 24/04/2006 até o início do evento,  por meio de 
preenchimento da Ficha de Inscrição e pagamento da taxa de inscrição , conforme valores 
abaixo:

Inscrições até 25/06/2006:
Profissionais: R$ 60,00
Estudantes: R$ 30,00  
Sócios(as) do IAB/RJ, Clube de Engenharia e SEAERJ do IAB/RJ: R$ 40,00

Inscrições após 25/06/2006 
Profissionais: R$ 100,00
Estudantes: R$ 50,00
Sócios(as) do IAB/RJ, Clube de Engenharia e SEAERJ: R$ 80,00

Coffee Break e CD incluídos na taxa de inscrição.

Dados bancários: Banco Real- Agência - 0003 - C/C 0076647-0

O pagamento deverá ser realizado por meio de depósito bancário, devendo seu comprovante 
ser anexado à Ficha de Inscrição, e ser enviado por fax ou por e-mail para o IAB/RJ:
Email: seminariohabitacao@iabrj.org.br.
Tel/fax: (21) 25574192 

As inscrições somente serão validadas mediante a comprovação do pagamento da taxa de 
inscrição.

2.8. PÚBLICO-ALVO

O evento está direcionado para grupos organizados da sociedade civil (entidades de classe e 
empresariais,  organizações  não  governamentais,  associação  de  moradores,  sindicatos, 
associações  comerciais,  políticos,  etc);  docentes,  pesquisadores  e  estudantes  de 
universidades e centros de pesquisas e técnicos da administração pública dos três níveis de 
governo.

A previsão do número de participantes é de 200 pessoas, dentre conferencistas, membros de 
mesas  redondas,  apresentadores  de  trabalhos  nas  sessões  de  painéis  e  exposições  de 
trabalhos realizados pelos programas e grupos de pesquisa e ouvintes. 
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2.9. COMISSÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA

Prof. Dr. Helena Menna Barreto – Lab Hab – FAUUSP
Prof. Dr. Vera Tângari - PROARQ/FAU-UFRJ       
Prof. Dr.Eduardo Trani – Universidade São Judas.
Prof. Dr. Gerônimo Leitão –Universidade Federal Fluminense (UFF)
Prof. Dr.Nabil Bonduki – FAUUSP

2.10. COMISSÃO ORGANIZADORA

Gerônimo Leitão – IAB/RJ e UFF/EAU 
Silvia Carvalho Barboza - IAB/RJ e IPP/SMU/PCRJ 
Lilia Varela – Clube de Engenharia
Luiz Paulo Leal – IPP/PCRJ
Luis Valverde - Prefeitura de Niterói
Eduardo Trani – Cia Estadual de Desenvolvimento Habitacional e Urbano(CDHU) e 
Universidade São Judas
Hélia Azevedo -CEF
Helena Galiza – CEF
Vera Tângari - PROARQ/FAU-UFRJ       
Cristóvão Duarte - PROURB/FAU-UFRJ 
Jorge Costa - UERJ
      

2.11. APOIO TÉCNICO

Carolina Correia de Melo - Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB)
Márcia Wajsenzon - Prefeitura de Niterói
Mônica Bahia Schlee - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IAB/RJ e IPP/PCRJ) e 
Universidade Federal Fluminense (EAU/UFF) 
Cristóvão Duarte - PROURB/FAU-UFRJ       
Alunos e monitores de graduação da FAU-UFRJ e EAU-UFF

2.12.  PALESTRANTES E CONVIDADOS PARA MESAS-REDONDAS

Affonso Canedo- Clube de Engenharia
Adauto Cardoso- Direção-  IPPUR/UFRJ
Alder Catunda- PUC/RJ
Alfredo Brito – PUC/RJ e FAU-UFRJ     
Alice Reis  - Coordenadoria- SMU/PCRJ
Andréa Borde - ProUub/FAU-UFRJ       
Andrea Sampaio – EAU/UFF
Antônio Augusto Veríssimo – IPP/SMU
Antônio Correia-Direção- DUR-IPP/PCRJ
Augusto Ivan de Freitas Pinheiro -Secretário- SMU/PCRJ
Beatriz Kara José – LabHab- FAU/USP 
Carlos Kessel- UERJ
Ceça Guimaraens- ProArq/FAU-UFRJ       
Cláudio Acioly – IHS
Cristina Bley- CEF
Cristóvão Duarte - PROURB/FAU-UFRJ       
Dayse Góis - IAB
Demetre Anastassakis – IAB
Edson Ortega- Presidência- COHAB-SP
Eduardo Trani – Superintendente- CDHU e Universidade São Judas Tadeu
Fernando Alencar-IAB/RJ
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Fernando de Almeida-  Presidência-IPHAN
Fernanda Furtado – EAU/UFF
Gerônimo Leitão - IAB/RJ e EAU/UFF
Gustavo Peixoto –Direção e ProArq/FAU/UFRJ
Helena Galiza - CEF
Helena Menna Barreto - LabHab- FAU/USP 
Hélia  Azevedo – Gerência- CEF
João Calafatti – Direção e CAU/USU
Jonathas Magalhães- Universidade
Jorge Costa –UERJ
Juliano Ximenes- IPPUR
Laura Bueno- PUC Campinas
Letizia Vitale  LabHab- FAU/USP
Lilia Varela - Clube de Engenharia  
Luis Octávio da Silva - Universidade São Judas Tadeu
Luis Valverde- PMN-SMUC
Luiz Eduardo Pinheiro – SMC/PCRJ
Luiz Fernando Freitas - USU
Maria Cláudia Brandão- CDHU
Maria Lais Pereira da Silva- EAU/UFF
Marilisa Fernandes- CDHU
Nabil Bonduki- FAU/USP
Nazih Heloui- SMH/PCRJ
Nina Rabha- IPP/SMU
Nireu Cavalcanti –Direção- EAU/UFF
Pablo Benetti- ProUrb/FAU-UFRJ     
Paulo Saad- Prourb/UFRJ
Pierre Paulot- SIEMP
Raquel Rolnik – Secretária - Ministério das Cidades 
Roberto Anderson- ProUub/FAU-UFRJ       
Rose Compans – SMU/PCRJ
Silvia Carvalho Barboza - IAB/RJ e IPP/SMU
Valéria Cusinato Bomfim - USP/POLI
Vera Rezende – EAU/UFF
Vera Tângari – ProArq/FAU-UFRJ       
Witold Zmitrowicz- USP/POLI

2.13. CONTATO

Instituto de Arquitetos do Brasil IAB- Rio de Janeiro

Rua do Pinheiro,10– Flamengo
CEP: 22220-040 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil
Fone: 21 25574192/Fax: 21 25574192
Website: www.iabrj.org.b  r  
E-mail: seminariohabitacao@iabrj.org.br
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SEMINÁRIO: HABITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS
____________________________________________________________________________________

FICHA DE INSCRIÇÃO NO SEMINÁRIO
INSCRIÇÃO Nº (preenchimento IAB):
____________________________________________________________________________________

Nome:

Formação:

Instituição:

Endereço Residencial:

Endereço Comercial:

Cidade:

CEP: Estado: País:

Telefone: ( ) Celular: ( )

E-mail de contato:

Associado IAB/RJ: ( ) Sim ( ) Não

___________________________________________________________________________________
TAXA DE INSCRIÇÃO: 

Inscrições até 25/06/2006:
PROFISSIONAIS: R$   60,00 ESTUDANTES: R$ 30,00 SÓCIOS DO IAB/RJ: R$ 40,00

Inscrições após 25/06/2006 

PROFISSIONAIS: R$ 100,00 ESTUDANTES: R$ 50,00 SÓCIOS DO IAB/RJ: R$ 80,00

Dados bancários: Banco Real- Agência - 0003 - C/C 0076647-0

PAGAMENTO: (Preencher de acordo com o recibo de depósito)
Data do depósito:
Identificação do caixa:
No. de identificação do depósito:

Enviar essa ficha por fax (21) 25574192,  para confirmação de depósito e credenciamento no 
evento.

Informações disponíveis no site: www.iabrj.org.br

___________________, _____ de ______________________ de ________

_____________________________________________________________
ASSINATURA 
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Seminário de Habitação e Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais
Rio de Janeiro, 03 a 06 de julho de 2006

EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS

Em  paralelo  à  realização  do  SEMINÁRIO  HABITAÇÃO  E  REABILITAÇÃO  DE  ÁREAS 
URBANAS CENTRAIS, que acontecerá no Rio de Janeiro, Brasil, de 03 a 06 de julho de 2006, 
o IAB em parceria com o Clube de Engenharia, a FAU/UFRJ, LabHab / FAU/USP e  EAU/UFF, 
organizará a Exposição sobre Reabilitação e Revitalização de Áreas Urbanas Centrais, com o 
objetivo de mostrar um panorama da produção acadêmica e profissional  de planos e projetos 
de  reabilitação e/ou revitalização de áreas urbanas centrais que vêm ocorrendo no Brasil.

A Exposição Reabilitação e Revitalização de Áreas Urbanas Centrais é aberta a pesquisadores 
e  profissionais  brasileiros  interessados  em  inscrever  projetos,  obras  e  pesquisas,  de  sua 
autoria,  no  campo  da  habitação  social,  urbanismo  e  patrimônio,  implantados  ou  não, 
produzidos  nos  últimos  10  anos  no  Brasil.  Como  resultado  dessa  exposição,  durante  o 
seminário, será feita uma distinção especial, através de premiação, por parte Comitê Técnico-
Científico dos melhores trabalhos em suas diferentes categorias.

1. Regulamento da exposição

1.1. Condições de participação: 

- Profissionais, professores e pesquisadores brasileiros, com projetos, obras ou pesquisas 
referentes aos sub-temas abaixo listados.

- Os trabalhos poderão ser inscritos por autoria individual ou por co-autoria em equipe e só 
poderão ser inscritos 1 (um) trabalho por autor individual ou por equipe, por sub-tema.

- Os autores individuais ou participantes de equipe não poderão participar de mais de uma 
equipe, por sub-tema. 

- Os estudantes brasileiros de arquitetura ou de engenharia poderão participar se vinculados a 
equipes de profissionais ou pesquisadores, na categoria de colaboradores.

1.2. Sub-temas:

-Planos  de  reabilitação  e  revitalização  integrados  para  áreas  centrais,  que  estimulem  o 
repovoamento através do uso habitacional e da diversidade sócio-econômica.

-Construção e reforma de edifícios para habitação localizados em áreas centrais.

-Gestão e participação das comunidade locais, moradoras em áreas centrais. 

-Programas  culturais,  sociais  e  econômicos  relacionados  à  valorização  da  identidade  dos 
bairros e do seu patrimônio e à geração de emprego e renda.

-Financiamento e modalidades de atendimento habitacional.

-Instrumentos urbanísticos e tributários para viabilizar intervenções em áreas centrais.
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2. Inscrições, entrega preliminar e seleção prévia dos trabalhos

2.1. Inscrições:

As inscrições serão realizadas no período de 24/04/2006 a 22/05/2006 e deverão conter todos 
os documentos preenchidos, conforme formulários abaixo, podendo ser feitas por fax, por e-
mail ou por correio no seguinte endereço:

IAB- Rio de Janeiro
Rua do Pinheiro,10– Flamengo
CEP: 22220-040 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil
E-mail: seminariohabitacao@iabrj.org.br

2.1.1. Formulários:

Em anexo a este Regulamento, encontram-se:

a) Ficha de inscrição;

b)Modelo de currículo mínimo do profissional/professor/pesquisador, em caso de autor 
individual, e dos profissionais/professores/pesquisadores/estudantes, em caso de equipe, 
indicando-se, nesta caso, o(a) coordenador (a) da equipe. 

c)Comprovante por parte dos autores individuais ou membros de equipe, de sua qualificação:

-como profissional: através do No. do CREA, indicando a região;

-como professor/pesquisador: através de No. de matrícula em instituição de ensino superior 
(IES)  brasileira ou órgão de pesquisa, indicando a instituição;

-como estudante através do No. de matrícula em instituição de ensino superior (IES)  brasileira,  
indicando a instituição.

d)Termo de compromisso assinado pelo autor(a) individual ou coordenador(a) de equipe de  
atender às condições estabelecidas neste Regulamento.

2.1.2. A inscrição na exposição é gratuita mas não substitui a inscrição no Seminário, devendo 
os autores dos trabalhos selecionados proceder obrigatoriamente à inscrição no Seminário, 
para terem seus trabalhos expostos e concorrerem à premiação.

2.1.3. Os trabalhos selecionados cujos autores não estiverem inscritos no seminário até o dia 
26/06/2006, data do início da montagem da exposição, não participarão da mesma.

2.2. Entrega preliminar dos trabalhos

Para fins de seleção prévia dos trabalhos e posterior publicação no CdRom com os Anais do 
seminário, os participantes terão prazo até 22/05/2006 para encaminhar a síntese de seu 
trabalho à Comissão Organizadora do Seminário, que deverá conter:

a)Texto resumo da proposta em português em arquivo eletrônico em formato “.DOC” ou “.RTF”, 
com no máximo 1.500 caracteres;

b) Até 4 (quatro) imagens representativas do trabalho em formato “.JPG” com resolução de 300 
dpi e largura máxima de 1200 pixels;

c)Ficha contendo os dados técnicos do projeto/obra/pesquisa: 
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-Título
-Empresa/Instituição de Ensino Superior/Órgão de pesquisa
-Local
-Ano:
-Área da intervenção ou de estudo/pesquisa (m2 ou ha), quando for o caso
-Autor individual ou Coordenador (a) de equipe e componentes de equipe:

Esta síntese deverá ser encaminhada para o e-mail: seminariohabitacao@iabrj.org.br

2.3. Seleção prévia  

A Comissão Organizadora através do Comitê Técnico-Científico realizará a avaliação 
preliminar dos trabalhos inscritos, selecionando os trabalhos que serão expostos e publicados 
nos Anais do Seminário, e que também concorrerão à Premiação.

2.3.1. Critérios de seleção:

Serão adotados os seguintes critérios para a seleção preliminar dos trabalhos inscritos:

-enquadramento em um dos sub-temas listados no item 1.2.  deste Regulamento;

-legibilidade do material entregue (textos e imagens);

-foco e importância do projeto/obra/pesquisa, no contexto regional e nacional;

-contribuição efetiva para área profissional, acadêmica e de pesquisa nos campos da 
arquitetura e engenharia.

2.3.2. A Comissão Organizadora divulgará a partir do dia 29/05/2006, através de e-mail dirigido 
a todos os participantes, para os endereços eletrônicos dos autores ou coordenadores de 
equipes cadastrados na ficha de inscrição, os resultados da seleção preliminar para que os 
concorrentes selecionados possam preparar o material definitivo para exposição.

Não serão enviadas correspondências por endereço comum e não serão feitas comunicações 
por telefone.

2.3.3.  Os textos-resumos,  imagens e fichas técnicas dos trabalhos  selecionados,  conforme 
listados no item 2.2., serão encaminhados automaticamente para a editoração dos Anais em 
CdRom.

2.3.4. É de inteira responsabilidade dos participantes o conteúdo das informações contidas nos 
textos-resumos, imagens e fichas técnicas dos trabalhos selecionados assim como a entrega 
do material solicitado nos prazos estipulados. 

3. Normas de apresentação e entrega dos trabalhos selecionados para a exposição e 
premiação

3.1. Normas de apresentação:

3.1.1. Para padronizar a montagem, os trabalhos deverão ser apresentados em até 2 (dois) 
banners em papel ou lona no formato A0 (840x1188mm), dispostos verticalmente, já com a 
estrutura para fixação nos painéis da exposição. Os banners deverão ser entregues enrolados 
e acondicionados em embalagem de papelão. 

3.1.2. Cada banner deverá receber numeração seqüencial no canto superior esquerdo.

11

mailto:seminariohabitacao@iabrj.org.br


3.1.3. O tipo de representação gráfica é livre. Para os projetos/obras já implantados, 
recomenda-se a inclusão nos banners de documentação fotográfica.

3.1.4. Os textos deverão ser obrigatoriamente apresentados em português.

3.1.5. Os banners devem conter referência ao evento:

“Seminário de Habitação e Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais –
Rio de Janeiro, 3 a 6/7/2006”

3.1.6. Deverão conter também, no mínimo:

-Título do projeto/obra/pesquisa
-Empresa/Instituição de Ensino Superior/Órgão de pesquisa
-Local:
-Ano:
-Área da intervenção ou de estudo/pesquisa (m2 ou ha) e escala gráfica, quando for o caso
-Autor individual ou Coordenador (a) de equipe e componentes de equipe:

3.2. Entrega dos trabalhos:

3.2.1. Os trabalhos deverão ser entregues ou remetidos por via postal ou empresas 
transportadoras para o seguinte endereço:

IAB- Rio de Janeiro
Rua do Pinheiro,10 – Flamengo
CEP: 22220-040 – Rio de Janeiro – R.J. – Brasil
seminariohabitacao@iabrj.org.br

3.2.2.  Somente  serão  recebidos  os  trabalhos  que  chegarem ao  IAB-RJ  por  via  postal  ou 
através de empresas transportadoras até às 18:00 horas do dia 26/06/2006.

3.2.3. É de inteira responsabilidade dos participantes a entrega do material no prazo estipulado 
incluindo o tempo de envio do seu local de origem até o destino final.

3.2.4. Sob nenhuma hipótese serão aceitos os trabalhos que não forem entregues de acordo 
com as normas e prazo estabelecidos neste Regulamento.

3.2.5.  Cada  concorrente  será  totalmente  responsável  pela  remessa  do  trabalho  inscrito, 
incluindo o  pagamento de todas as taxas e impostos.  Caso venham a ser  cobradas taxas 
alfandegárias, o IAB/RJ não terá responsabilidade por seu pagamento.

3.2.6. A proteção e integridade dos painéis e publicações são de estrita responsabilidade dos 
participantes.

4. Julgamento dos trabalhos

Nos dias de realização do Seminário de Habitação e Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais, 
membros da Comissão Julgadora,  constituída por conceituados profissionais,  professores e 
pesquisadores, indicados pelo Comitê Técnico Científico, avaliarão os projetos expostos e, a 
seu critério,  escolherá dentre os trabalhos  expostos os que por  suas qualidades e méritos 
serão distinguidos com Prêmios Honoríficos e/ou Menções Honrosas, dentro de cada sub-tema 
da Exposição.
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4.1. A Comissão Julgadora não tem a obrigação de indicar Prêmios ou Menções Honrosas em 
todos os sub-temas.

4.2. A Comissão Julgadora será divulgada na sessão de abertura do Seminário. 

4.3. A Ata de Julgamento da Comissão Julgadora será lida na solenidade de encerramento do
Seminário, quando serão entregues os diplomas correspondentes aos Prêmios e/ou Menções 
Honrosas.

4.4. Os resultados da Premiação serão divulgados no site do IAB/RJ.  

5. Cronograma-resumo da exposição e da premiação:

- Divulgação do Regulamento da Exposição: a partir do dia 24/04/2006

- Inscrições na exposição: 24/04/2006 a 22/05/2006

- Entrega Preliminar: até 22/05/2006

- Divulgação da seleção prévia: a partir do dia 29/05/2006

–Entrega dos banners para exposição: até às 18:00 hs do dia 26/06/2006 

- Exposição: 03 a 06/07/2006

-Julgamento: 03 a 06/07/2006

- Resultado da premiação: sessão de encerramento do Seminário, no dia 06/07/2006

6. Disposições Gerais

6.1. Os trabalhos concorrentes não serão devolvidos, ficando à disposição do IAB-RJ para a 
eventual montagem da exposição em outros locais que o IAB-RJ considerar adequados para a 
divulgação da produção de habitação social e urbanísticas em áreas urbanas centrais.

6.2. Ao IAB-RJ não caberá responsabilidade por eventuais prejuízos causados por qualquer 
tipo de dano verificado nos trabalhos.

6.3. Dúvidas relativas aos termos deste Regulamento, deverão ser dirigidas em forma de 
consulta à Comissão Organizadora, através do e-mail : seminariohabitacao@iabrj.org.br, até 
a data limite de 8/05/2006. 
As perguntas e respostas serão distribuídas para todos os participantes através de e-mail.

6.4. Os casos omissos deste Regulamento serão dirimidos pela Comissão Organizadora do 
Seminário.
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Anexos:
1. Ficha de Inscrição
2. Modelo de Currículo
3. Termo de Compromisso
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SEMINÁRIO: HABITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS
EXPOSIÇÃO 

FICHA DE INSCRIÇÃO NA EXPOSIÇÃO
INSCRIÇÃO Nº (preenchimento IAB):

Sub-tema:

( ) A - Planos de reabilitação e revitalização integrados para áreas centrais, que estimulam o 
repovoamento através do uso habitacional e da diversidade sócio-econômica.

( ) B- Construção e reforma de edifícios para habitação localizados em áreas centrais.

( ) C- Gestão e participação das comunidades locais, moradoras em áreas centrais. 

( ) D- Programas culturais, sociais e econômicos relacionados à valorização da identidade dos 
bairros e do seu patrimônio e à geração de emprego e renda.

( ) E- Financiamento e modalidades de atendimento habitacional.

( ) F- Instrumentos urbanísticos e tributários para viabilizar intervenções em áreas centrais.

Dados do autor individual ou coordenador de equipe:

Nome:
Data de nascimento:
Nacionalidade:
Formação:
Universidade: Ano de Conclusão:
Pós-graduação:
Endereço Residencial:
Cidade: CEP: Estado País:
Telefone: ( ) Celular: ( )
E-mail de contato:
Associado / Filiado IAB: ( ) Sim ( ) Não

Nomes e dados de formação dos Integrantes da Equipe:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

___________________, _____ de ______________________ de ________

_____________________________________________________________
ASSINATURA DO AUTOR INDIVIDUAL OU COORDENADOR DE EQUIPE
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SEMINÁRIO: HABITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS
EXPOSIÇÃO

Modelo de Currículo do AUTOR INDIVIDUAL OU COORDENADOR DE EQUIPE
(máximo 4 páginas)

1. Dados Pessoais
2. Formação Acadêmica
3. Experiência Profissional- obras e/ou projetos principais 
4. Experiência Acadêmica - principais atividades
5. Publicações, Exposições e Prêmios – principais itens
6. Associações de classe/pesquisa
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SEMINÁRIO: HABITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS
EXPOSIÇÃO

TERMO DE COMPROMISSO DO AUTOR INDIVIDUAL OU COORDENADOR DE EQUIPE

Eu, abaixo assinado(a),  concordo com os termos do Regulamento da Exposição e Premiação 
Nacional do Seminário HABITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS, 
incluindo:

1- A aceitação dos trabalhos escolhidos através da seleção prévia pelo Comitê Técnico-Científico.
2- A escolha dos trabalhos premiados e que obtiverem menções honrosas pela Comissão
Julgadora.
3- A responsabilidade pela autoria e conteúdo do material enviado.
4- A permissão para a divulgação, exibição, publicação ou outro tipo de publicidade na mídia eletrônica e 
escrita do material enviado.

___________________, _____ de ______________________ de _______

__________________________________________
ASSINATURA

17


	Seminário de Habitação e Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais
	Rio de Janeiro, 03 a 06 de julho de 2006

	Apresentação
	Existe hoje no país um reconhecimento sobre a importância da reabilitação das áreas urbanas centrais para o desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras, sendo possível dizer que o tema já faz parte das diretrizes da política urbana nacional.
	IAB-RJ
	Inscrições após 25/06/2006 


	Rua do Pinheiro,10– Flamengo
	Inscrições após 25/06/2006 

	Informações disponíveis no site: www.iabrj.org.br
	Seminário de Habitação e Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais
	Rio de Janeiro, 03 a 06 de julho de 2006

	EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS
	IAB- Rio de Janeiro
	Rua do Pinheiro,10– Flamengo
	Esta síntese deverá ser encaminhada para o e-mail: seminariohabitacao@iabrj.org.br
	IAB- Rio de Janeiro

	Modelo de Currículo do AUTOR INDIVIDUAL OU COORDENADOR DE EQUIPE


