CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL – CAU/BR
CONCURSO Nº 1/2022
(Processo Administrativo NUP nº 00146.000625/2022-31)
O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR), autarquia federal
de fiscalização profissional, regida pela Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, por
intermédio da de sua Comissão Permanente de Licitação (CPL), designados pela Portaria
PRES n° 387, de 18 de outubro de 2021, torna público, para conhecimento das interessadas,
a realização do I CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DE FOTOGRAFIAS DO CONSELHO
DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, com o tema “Arquitetura e Urbanismo
como instrumento de transformação social”.
Inscrições: das 8:00 horas do dia 24 de março de 2022 às 18:00 do dia 08 de maio de 2022,
por meio do formulário https://caubrasil.typeform.com/1concursofoto .

1.

JUSTIFICATIVA

1.1.
Orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo
estão entre as competências primordiais do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil,
assim como as funções de zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da
classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da
Arquitetura e Urbanismo.
1.2.
Neste sentido, o CAU Brasil, quer dialogar com a sociedade para reforçar que a
promoção da Arquitetura e Urbanismo de qualidade é um dos instrumentos para o alcance do
bem-estar social. A pandemia de Covid-19 deixou clara a relação direta entre soluções
técnicas e construtivas da arquitetura e das cidades e os impactos na saúde pública.
Infelizmente, dos 5.570 municípios brasileiros, somente 3.716 (dados de 2021) possuem
arquitetos e urbanistas ativos e no país há mais de 40 milhões de pessoas sem habitação
adequada (FJP,2021). É necessário territorializar a arquitetura e urbanismo, levando os
serviços profissionais a todos os municípios brasileiros e todas as pessoas, principalmente às
mais vulnerabilizadas.
1.3.
Assim, o CAU Brasil tem buscado promover diversas ações concretas, inovadoras e
inclusivas ao longo de seus dez anos de existência, alinhado seus projetos à Agenda 2030 da
Organização das Nações Unidas, por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS-ONU) que mesclam as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica,
a social e a ambiental. Portanto, as ações do Conselho relacionadas às políticas habitacionais,
equidade de gênero, melhoria do ensino e cidades saudáveis estão convergentes ao plano
de ação da ONU, que indica 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas para
erradicação da pobreza e promoção de vida digna para todos.
1.4.
Dentre as iniciativas alinhadas à missão e visão institucional da autarquia e aos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, tem-se o compromisso assumido pelo
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CAU Brasil, por meio da Deliberação Plenária 0076-01/2018 de março de 2018, para
promoção da equidade de gênero em todas as suas instâncias organizacionais e em seu
relacionamento com a sociedade, seguindo os princípios definidos pelo Pacto Global da
Organização das Nações Unidas (ONU) e a ONU Mulheres para o empoderamento feminino.
1.5.
Em decorrência dessa adesão, o Conselho aprovou, em dezembro de 2020, a Política
do CAU para a Equidade de Gênero, que prevê, em seu item 3, a promoção de “concursos
de fotografia e editais de fomento à produção audiovisual que abordem visões de gênero,
classe, raça, deficiência, idade, religião, entre outros, nas cidades e nos assentamentos”.
1.6.
Como forma de amarrar todos estes temas e políticas de inclusão, o Conselho realiza
o 1º Concurso Nacional de Fotografias do CAU Brasil, voltado ao tema “Arquitetura e
Urbanismo como instrumento de transformação social” com o intuito de estimular um
olhar mais profundo e humano sobre a arquitetura e o urbanismo e, simultaneamente, criar
um banco de imagens com maior diversidade cultural, regional e arquitetônica para o
Conselho. O concurso visa demonstrar, por meio de registros fotográficos, a transformação
social que a Arquitetura e Urbanismo podem proporcionar aos espaços públicos, privados e
na sociedade como um todo. Com as imagens selecionadas, pretende-se também a
montagem de uma exposição permanente na sede do Conselho.
1.7.
Em virtude do Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, optou-se por
voltar essa edição do Concurso exclusivamente ao público feminino. As inequidades inerentes
à atuação profissional têm sido mensuradas e acompanhadas pelo Conselho, através de
estudos como o 1º Diagnóstico ‘Gênero na Arquitetura e Urbanismo’ e o 2º Censo dos
Arquitetos e Urbanistas. Esse último demonstrou, por exemplo, que quanto maior a faixa
salarial, menor é o percentual de mulheres e maior o de homens; e que a média salarial de
homens brancos é quase o dobro da de mulheres pretas, as quais correspondem a somente
6% dos profissionais inscritos. Dessa forma, o direcionamento do Concurso ao público
feminino constitui não só uma política afirmativa, mas também a busca pela ampliação das
percepções e pela diversidade de olhares na profissão.
1.8.
O reconhecimento dos valores arquitetônicos, culturais e urbanísticos é fundamental
para o fortalecimento da identidade de uma sociedade. Para tanto, foram estabelecidas as
categorias abaixo:
1.8.1. Categoria 1: Mulheres na arquitetura e nas cidades;
1.8.2. Categoria 2: Cidades inclusivas;
1.8.3. Categoria 3: Paisagem urbana e desigualdades territoriais;
1.8.4. Categoria 4: Arquitetura de interiores: um olhar humanizado; e
1.8.5. Categoria 5: Patrimônio cultural e memórias urbanas.
1.9.
Ao trazer luz à Arquitetura e ao Urbanismo brasileiros com olhar humanizado para
questões sociais de gênero, raça e desigualdades, o concurso de fotografias está alinhado ao
primeiro eixo dos objetivos estratégicos do CAU – “Estimular o conhecimento, o uso de
processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo”. Além
disso, as categorias conduzem a reflexões críticas sobre a realidade sob a ótica da arquitetura
e do urbanismo. Através deste olhar busca-se fomentar o debate sobre problemáticas atuais
e também aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, bem como responder a
uma das marcas da gestão 2021-2023, que é “promover ações inclusivas e de reparação das
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desigualdades através da arquitetura e urbanismo”.
1.10. Busca-se, portanto, visibilizar imagens do cotidiano urbano brasileiro que tragam à
memória iniciativas relevantes existentes na história e retratem a realidade atual para a
identificação de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças presentes, para que seja
possível a proposição de alternativas mais efetivas de valorização da Arquitetura e
Urbanismo, de forma a contribuir para o progresso social, econômico e ambiental.
2.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1.
A presente licitação será realizada na modalidade CONCURSO, com abrangência
nacional, e processada em conformidade com o art. 22, parágrafo 4º, da Lei Federal nº
8.666/1993 e suas alterações posteriores e pelas condições estabelecidas neste Edital e seus
anexos.
2.2.
O I Concurso Nacional de Fotografia do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
com o tema “Arquitetura e Urbanismo como instrumento de transformação social”, doravante
referido por Concurso, será regido pelo presente Edital.
2.3.
O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do
CAU/BR, por meio do link https://transparencia.caubr.gov.br/licitacoes. Neste link também
serão incluídas as demais informações relacionadas ao certame, como eventuais retificações
do presente edital, ata de avaliação da Comissão Julgadora, resultado preliminar, resultado
dos recursos impetrados e resultado final.
2.4.
A participação neste concurso implica na aceitação integral dos termos deste
instrumento convocatório, seus anexos e leis aplicáveis.
2.5.

Maiores informações pelo e-mail: licitacao@caubr.gov.br.

3.

OBJETO E OBJETIVO DO CONCURSO

3.1.
O presente edital tem por objeto a realização de concurso público, a ser realizado em
etapa única e com abrangência nacional, com vistas a selecionar e premiar fotografias de
Arquitetura e Urbanismo, registradas por mulheres, que ilustrem cenas e situações sobre as
categorias dispostas no item 4 deste edital e possibilitem a discussão junto à sociedade sobre
o papel da Arquitetura e Urbanismo para o bem-estar social.
3.2.
Esta licitação tem por objetivo a recomposição do banco de imagens do Sistema CAU
(para utilização pelo CAU Brasil e pelos CAU/UF) e dar visibilidade aos registros fotográficos
realizados por mulheres, bem como fomentar a participação no olhar da Arquitetura e
Urbanismo como instrumento de transformação social. Para isso, serão premiadas fotografias
de Arquitetura, Urbanismo e da Paisagem Urbana Brasileira que demonstrem a função social
e política da Arquitetura e Urbanismo ou que apresentem críticas e fomentem discussões
sobre os territórios ocupados.
3.3.
Após todas as etapas do certame, e definidas as vencedoras, o CAU Brasil divulgará
amplamente o resultado final deste concurso por meio de seu sítio eletrônico e redes sociais,
sem a exclusão de outros meios com vistas a dar ampla publicidade.
4.

DO TEMA E DAS CATEGORIAS
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4.1.
As fotografias poderão ser registradas em território nacional e voltados ao tema
“Arquitetura e Urbanismo como instrumento de transformação social”. Serão aceitas fotos
amadoras ou profissionais que fizerem recurso de qualquer técnica fotográfica, com qualquer
arranjo cromático ou equipamento de fotografia.
4.2.

As fotografias poderão ser inscritas nas seguintes categorias:

4.2.1. Cotidiano das mulheres na arquitetura e nas cidades;
4.2.2. Cidades Inclusivas;
4.2.3. Paisagem urbana e desigualdades territoriais;
4.2.4. Arquitetura de interiores: um olhar humanizado;
4.2.5. Patrimônio cultural e memórias urbanas.
4.3.
Em todas as categorias poderão ser aceitos registros de problemáticas com olhares
críticos ou exemplos propositivos de boas práticas em arquitetura e nas cidades.
4.4.
No momento de inscrição, deverá ser informado se o registro fotográfico foi realizado
com equipamento profissional (câmeras fotográficas) ou por aparelho celular.
4.5.
Para melhor compreensão sobre as 5 (cinco) categorias do concurso, seguem
algumas diretrizes:
4.5.1. Cotidiano das mulheres na arquitetura e nas cidades: o registro fotográfico deve
abordar de forma interseccional a perspectiva das mulheres na relação da vida cotidiana nos
espaços das cidades, podendo serem retratados aspectos relacionados ao acesso à cidade
com autonomia, inclusão e segurança. “Uma cidade segura para as mulheres é segura para
todos”, como afirma a arquiteta e urbanista Maimunah Mohd Sharif, diretora executiva da
ONU-Habitat. Esta categoria está alinhada aos eixos de atuação definidos na Política do CAU
para a Equidade de Gênero (maiores informações em www.caubr.gov.br/equidade).
4.5.2. Cidades Inclusivas: busca-se a discussão de questões necessárias à garantia do
acesso equitativo à cidade, por meio de ações que incentivem a igualdade social, econômica,
política e cultural, sem discriminação de gênero, raça, orientação sexual, renda,
parentalidade, deficiência, idade, etnia, crença, dificuldades de locomoção, entre outros.
4.5.3. Paisagem urbana e desigualdades territoriais: os espaços de decisão no
planejamento urbano por vezes representam visões e interesses de grupos restritos e pouco
diversos. As desigualdades urbanas e sociais se demonstram de diversas maneiras na cidade
como, por exemplo, da precariedade da moradia, autoconstrução, ausência ou inadequação
dos serviços de infraestrutura urbana e transporte público, ou insegurança na utilização dos
espaços pelas mulheres. Busca-se refletir sobre a infraestrutura do espaço urbano, seus
mecanismos e processos, segmentação e segregação sócio espaciais nos centros urbanos e
possíveis soluções na organização territorial.
4.5.4. Arquitetura de interiores: um olhar humanizado: a arquitetura de interiores também
deve oferecer condições adequadas de habitabilidade e apropriação dos usuários dos
espaços, considerando-se as peculiaridades das características de cada indivíduo. Quais as
dificuldades atuais e quais soluções podem ser apresentadas para o atingimento deste
objetivo? Como garantir o bem-estar nos espaços edificados e ambientes dignos para todas
as pessoas?
4.5.5. Patrimônio cultural e memórias urbanas: o patrimônio constitui uma importante
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dimensão de nossas identidades compartilhadas. Como tal, é necessária uma reflexão sobre
a importância da sua preservação e valorização, em todas as esferas (cultural e natural,
material e imaterial) e escalas, e compreender que na escolha de nossos patrimônios é
também necessária a promoção da diversidade.
5.

ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO CONCURSO

5.1.
A coordenação geral do concurso será de responsabilidade da Comissão Temporária
de Raça, Equidade e Diversidade (CTRED) do CAU/BR.
5.2.
Farão parte da organização e realização do concurso a Comissão Permanente de
Licitação (CPL) do CAU/BR, responsável pelo recebimento das propostas e garantia do sigilo
da autoria, e a Comissão Julgadora, instituída por portaria própria para este fim, a qual caberá
julgar as fotografias das inscritas.
6.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6.1.
Poderá participar qualquer mulher (cisgênero ou transgênero) interessada (pessoa
física), residente no Brasil, que cumprir os requisitos dispostos neste edital, e que
necessariamente:
6.1.1. Esteja em dia com suas obrigações fiscais municipais, estaduais e federais;
6.1.2. Se arquitetas e urbanistas, as interessadas deverão estar em dia com suas obrigações
junto ao CAU.
6.2.
As condições previstas no item 6.1.1 serão conferidas pela Comissão Permanente de
Licitação.
6.3.

É vedada a participação de:

6.3.1. Pessoas jurídicas, independente do regime ou forma de constituição;
6.3.2. Equipes ou grupo de pessoas, assim como inscrição de fotografias de coautoria;
6.3.3. Pessoas que não atenderem às condições deste edital e anexos;
6.3.4. Conselheiras do CAU/BR ou de qualquer CAU/UF, ainda que suplentes, funcionárias
do CAU/BR, integrante(s) da Comissão Julgadora deste Concurso, bem como parentes em
até 1º grau de qualquer pessoa enquadrada nos termos deste item;
6.3.5. Arquiteta e Urbanista que estiver em cumprimento de sanção por falta ético-disciplinar
decorrente de decisão transitada em julgado no âmbito do CAU/UF ou CAU/BR;
6.3.6. Fotografias já contempladas em outros concursos;
6.4.
A participante que não atender as condições de participação, em especial às
exigências de regularidade, não poderá ser premiada neste Concurso.
7.

INSCRIÇÕES E ENVIO DAS IMAGENS

7.1.
A
inscrição
é
gratuita
e
será
feita
por
meio
do
formulário
https://caubrasil.typeform.com/1concursofoto onde será anexada a fotografia em formato
digital, e no qual serão preenchidos o nome completo da autora, CPF, registro no CAU (caso
seja arquiteta e urbanista), telefone de contato, e-mail e aceite da participante das condições
do concurso. Também devem ser incluídos, no ato da inscrição, os anexos deste presente
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edital, com o adequado preenchimento dos campos indicados e a respectiva assinatura.
7.1.1. Antes do pagamento da premiação, o CAU/BR convocará a selecionada para
demonstrar a autenticidade dos documentos de habilitação enviados, fixando o prazo de 2
(dois) dias para essa apresentação.
7.1.2. Não será exigida demonstração de autenticidade dos documentos emitidos com
assinatura digital padrão ICP-Brasil e daqueles emitidos pela administração pública e cuja
autenticidade possa ser verificada eletronicamente.
7.2.
O período de inscrição será das 8:00 horas do dia 24 de março de 2022 até às 18:00
do dia 08 de maio de 2022. Serão desclassificadas as imagens enviadas fora do prazo
previsto.
7.3.
A inscrição deve ser feita de maneira individual, online, sendo vedada coautoria. As
participantes devem indicar todas as informações requeridas no respectivo formulário de
inscrição, encaminhar os documentos exigidos e anexar a(s) imagem(ns) para fins de análise
e escolha, observados o prazo e as regras gerais de inscrição.
7.4.
A inscrição gerará um número de identificação único que será a forma de identificação
da participante, sendo sua identidade mantida em sigilo até o término do julgamento e a
classificação das fotografias.
7.5.
Ao finalizar a inscrição eletrônica no Concurso, a candidata receberá um e-mail de
confirmação, que servirá de identificação de seu trabalho em relação àquela inscrição.
7.6.
As fotografias não poderão ter identificação da autora e não poderão ter sido
premiadas em outro concurso.
7.7.
As participantes se responsabilizarão pela existência de direitos de imagem a terceiros
e de qualquer possível reclamação.
7.8.
Cada interessada poderá enviar até 03 (três) fotografias para participação do
concurso, sendo cada uma feita em inscrição individual. Caso haja mais de três inscrições por
participante, serão considerados apenas os três primeiros envios, sendo automaticamente
desclassificados os demais.
7.9.
O envio das imagens (fotografias) autoriza automaticamente o CAU (CAU/BR e os
CAU/UF) a utilizá-las por qualquer meio que os Conselhos julguem convenientes para ações
institucionais ou promocionais de valorização da profissão e outras atividades estratégicas,
conforme item 16 do presente edital.
7.10. A numeração das fotos será realizada de forma automática através de sistema
específico para este fim criado no site do CAU/BR. A montagem do arquivo geral de imagens
para avaliação da Comissão Julgadora será realizada de forma a conter apenas o código de
cada imagem sem qualquer referência quanto à autoria.
7.11. As participantes devem arcar com todos os eventuais custos de deslocamento ou
envio das imagens, bem como quaisquer outras despesas necessárias à sua participação.
7.12. As fotografias inscritas deverão conter imagens de qualquer lugar do Brasil e serem
relacionadas a edificações, internas ou externas, detalhes arquitetônicos ou construtivos,
cenas urbanas, paisagens, perspectivas e outras imagens ligadas ao tema e às categorias
selecionadas por este concurso.
7.13. As fotografias deverão ser enviadas em mídia eletrônica no formato JPEG ou PNG
6

com mínimo de 3840 × 2160 pixels, com o arquivo de tamanho máximo de 6 MB.
7.14. O Conselho se reserva o direito de solicitar às finalistas os arquivos com maior
resolução.
7.15. No ato da inscrição, as participantes deverão observar as seguintes condições:
7.15.1. Informar, obrigatoriamente, o local ou endereço em que a(s) imagem(ns) foi (foram)
capturada(s);
7.15.2. Apresentar um texto de no máximo 6.000 caracteres (com espaço), relacionando a
imagem ao tema do concurso e critérios de avaliação pertinentes;
7.15.3. As imagens não poderão ser manipuladas digitalmente;
7.15.4. As fotos poderão receber tratamento de luz, contraste, cor, matiz, enquadramento ou
outro que não caracterize fotomontagem. Nessa hipótese, poderá ser solicitada a
apresentação do arquivo original e o editado para a comparação de ambos;
7.15.5. As imagens serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no site do CAU/BR
para exclusivo fim.
8.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

8.1.
Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data de início das inscrições no concurso, qualquer
pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório deste certame, mediante petição
a ser enviada para o endereço eletrônico licitacao@caubr.gov.br.
8.2.

Caberá à CPL, auxiliada pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação.

8.3.
Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
8.4.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados à CPL até 2 (dois) dias úteis anteriores à data de início das inscrições, mediante
petição a ser enviada pelo formulário https://caubrasil.typeform.com/duvidas, ou para o
endereço eletrônico licitacao@caubr.gov.br.
8.5.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos
no certame.
8.6.
As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela CPL serão
respondidos por e-mail e disponibilizados no Portal da Transparência do CAU/BR.
9.

JULGAMENTO DO CONCURSO

9.1.
A análise, seleção e classificação das fotografias neste concurso serão realizadas em
etapa única por Comissão Julgadora especialmente designada para esta finalidade, com base
nos critérios de avaliação previstos neste edital.
9.2.
A Comissão julgadora será composta por 05 (cinco) membros, todas mulheres, e terá,
em sua constituição, profissionais especialistas em fotografia, arquitetura e urbanismo, bem
como representantes do corpo técnico e de conselheiras do CAU/BR, de acordo com Portaria
Presidencial a ser editada pela Presidente do CAU/BR e que ficará disponível no endereço
eletrônico https://transparencia.caubr.gov.br/licitacoes/. A composição da Comissão se dará,
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preferencialmente, da seguinte forma:
9.2.1. 2 (duas) profissionais externas
obrigatoriamente especialistas em fotografia;

indicadas

pela

CTRED-CAU/BR,

sendo

9.2.2. 1 (uma) conselheira da CTRED-CAU/BR;
9.2.3. 1 arquiteta e urbanista de notório saber indicada pela Presidência do CAU/BR; e
9.2.4. 1 funcionária do corpo técnico do CAU/BR.
9.3.
Deverá declarar-se impedido(a) de participar da comissão de seleção o(a) cônjuge,
companheiro(a), parente em linha reta e colateral, consanguíneo(a) ou afim de participante
desta concorrência até o terceiro grau. A proibição também se estende em caso de existência
de qualquer relação hierárquica profissional.
9.3.1. Configurado o impedimento previsto no item 9.3, deverá ser designada substituta que
possua qualificação equivalente à da substituída.
9.4.
A Comissão Julgadora será responsável pelo julgamento das imagens inscritas e
atribuição das notas no sistema, que disponibilizará acesso às fotografias das inscritas sem
identificação das participantes.
9.5.
Na avaliação das imagens inscritas serão obedecidos os critérios de avaliação e o
potencial de transformação social da imagem utilizada, não sendo priorizados registros feitos
com uma ou outra técnica fotográfica, arranjo cromático ou equipamento de fotografia.
9.6.
Após o término do julgamento e da atribuição das notas, o sistema fará a classificação
geral das fotografias, em ordem decrescente, com base nas notas registradas pela Comissão.
9.7.
Não haverá ranqueamento das premiadas, devendo ser consideradas igualmente as
2 (duas) melhores fotografias de cada categoria, às quais caberão o direito de recebimento
da premiação prevista no item 12 deste edital.
9.8.
Os membros da Comissão Julgadora deverão emitir uma nota individual sobre cada
imagem avaliada, sendo as notas registradas diretamente no sistema. Ao final, a nota será
composta pela média das notas de todos os membros da Comissão Julgadora.
9.9.
Serão analisadas apenas as imagens enviadas por inscrições feitas tempestivamente,
considerando o disposto no cronograma do Concurso. As imagens recebidas fora do prazo
ou com especificações técnicas ou temática divergentes da definida pelo Edital serão
automaticamente desclassificadas.
9.10. Competirá aos membros da Comissão Julgadora redigir a ata de julgamento, com as
considerações técnicas pertinentes.
9.11. Os membros da Comissão Julgadora decidirão sobre seus procedimentos,
formalizando-os e elegendo um Presidente, que coordenará que coordenará as ações da
Comissão no período de julgamento.
9.12. As sessões da Comissão Julgadora serão secretas e suas deliberações serão
registradas em Atas de Julgamento, das quais constarão: data, local, procedimentos e
critérios adotados no julgamento, observando as regras descritas neste edital.
9.13. As sessões da Comissão Julgadora serão de análise e de deliberação, devendo
cumprir o cronograma previsto para início e conclusão do concurso. As reuniões de
deliberação só se realizarão com a presença de todos os jurados e as sessões de análise das
propostas poderão ser individuais ou em conjunto.
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9.14. Os membros da Comissão Julgadora e da CPL estarão obrigados a, durante a
realização do concurso, abster-se de emitir opiniões e comentários sobre os trabalhos.
9.15. As decisões da Comissão Julgadora serão por maioria simples de voto, respeitadas
sempre as disposições deste Edital de concurso. A decisão da Comissão Julgadora é
soberana e levará em consideração as fotografias conforme cada categoria.
9.16. Os trabalhos e a responsabilidade da Comissão Julgadora encerram-se com a
homologação do resultado final do concurso.
9.17. A Comissão Julgadora e a CPL manterão sigilo ao providenciar a edição dos
documentos inerentes ao concurso, como súmulas, relatórios e a Ata de Julgamento até a
data de divulgação do resultado.
10.

DA HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DO RESULTADO

10.1. A CPL fará a conferência da documentação dos classificados, para verificação do
atendimento das condições de participação previstas no presente edital.
10.2. Caso a participante possua algum impedimento referente às condições de
participação, terá sua imagem desclassificada do Concurso e será excluído da lista de
classificação.
10.3. A Comissão Julgadora poderá indicar fotografias para menção honrosa.
10.4. As imagens de melhor colocação serão divulgadas em notícia a ser publicada no sítio
eletrônico, nas redes sociais e no Portal da Transparência do CAU/BR no dia previsto no
cronograma, sendo identificados os nomes das autoras das fotografias, sem prejuízo de
realização de eventual ação do conselho, como debates, vídeos promocionais e exposições.
10.5. As decisões da Comissão Julgadora detêm julgamento técnico especializado e,
garantido o direito à ampla defesa e contraditório, são irrevogáveis, salvo em casos de
comprovada ilegalidade ou plágio de qualquer uma das imagens.
10.6. A ata de julgamento da Comissão Julgadora e a lista final de classificação serão
divulgadas após a premiação, dando publicidade aos atos para que todas as participantes
classificadas saibam sua nota e ordem de classificação.
11.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

11.1. Para efeito de classificação e premiação das imagens, serão considerados os critérios
de avaliação abaixo:
Critério - análise do objeto

Pontuação
máxima

1. Potencial para ilustrar a dimensão social e a transformação que
Arquitetura e Urbanismo traz para a qualidade dos espaços públicos,
privados e para a sociedade. Potencial da fotografia para discussões sobre
a qualidade dos espaços construídos como essenciais ao bem-estar social
e à saúde pública.

3

2. Impacto visual: capacidade de a imagem sensibilizar e surpreender o
espectador, bem como adequação da imagem para as finalidades de
aproveitamento em capa de publicações.

2
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3. Originalidade: abordagens inovadoras e criativas que demonstrem a
capacidade de expressão com imagens surpreendentes ou inusitadas.

2

4. Domínio da técnica e estética: requisitos técnicos (definição, contraste,
brilho, saturação, iluminação) e estéticos (equilíbrio, composição e
enquadramento) utilizados no processo de captação da imagem.

2

5. Adequação para a utilização em campanhas de promoção da justiça
social e inclusão, como:
I
Redução
nas
desigualdades
sociais
e
regionais;
II - Promoção da equidade de gênero, racial, de direitos de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis, Transexuais, Queer, Intersexo, Assexual ou outros LGBTQIA+
ou de direitos das pessoas
com
deficiência;
III - promoção de direitos de indígenas, de quilombolas e de povos e
comunidades tradicionais; ou
IV - Promoção de direitos de quaisquer populações em situação de
vulnerabilidade social.

0,5

Nas categorias em que se aplicar, este critério será também utilizado
considerando a autoria do projeto, que deverá ser informada no memorial
descritivo. Assim, receberão maiores pontuações projetos concebidos por
representantes dos grupos acima descritos.
Critério - autoria

Pontuação
máxima

6. Autoria da fotografia por mulher não branca, LGBTQIA+, com deficiência,
de populações vulnerabilizadas ou de povos tradicionais.

0,5

Pontuação Total
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11.2. Cada critério do item anterior receberá a nota de cada membro da Comissão
Julgadora, sendo 10 (dez) a nota máxima atribuída por membro para cada fotografia. A nota
final de cada fotografia corresponderá à média das notas atribuídas pelos membros da
Comissão Julgadora. Será declarada vencedora do concurso a candidata que obtiver a maior
média.
11.3. Cada fotografia receberá a nota final entre 0 e 10, sendo a nota classificatória e
eliminatória para o concurso.
11.4. As fotografias premiadas serão aquelas que obtiverem as duas (duas) notas mais altas
de cada categoria.
11.5. Em caso de empate, será considerada vencedora a fotografia que obtiver a maior nota
do item 11.1.1. Mantido o empate, será considerada vencedora a fotografia que obtiver maior
nota no item 11.1.2, e assim por diante. Permanecendo a condição de empate, os membros
da Comissão Julgadora farão votação entre a melhor imagem para sua classificação final.
11.6. Após a avaliação dos critérios estabelecidos acima, a Comissão julgadora registrará
em ata as suas conclusões.
11.7. Serão desclassificadas as fotografias que:
11.7.1. Receberem nota inferior a 6,0;
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11.7.2. Que contenham montagens fotográficas;
11.7.3. Que contenham marca d’água com nome da autora ou outra marca que a identifique
ou facilite sua identificação;
11.7.4. Decorrentes de plágio ou fraude;
11.7.5. Enviados em desconformidade com os dados de inscrição;
11.7.6. Recebidas fora do prazo ou com especificações técnicas ou temas que não estejam
relacionadas às categorias previstas neste edital;
11.7.7. Estejam vinculadas às inscrições desclassificadas por desatendimento às condições
de participação previstos no item 6.
12.

PREMIAÇÃO

12.1. O valor total dos prêmios é de R$ 40.000 (quarenta mil reais), que serão distribuídos
a 4 (quatro) vencedoras por cada uma das cinco categorias previstas neste edital, com o
prêmio de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada selecionada:
12.2. A entrega dos valores dispostos no item anterior se dará mediante apresentação de
recibo, em que constará a identificação do CAU/BR, o concurso, a descrição da natureza do
valor recebido, o nome da premiada, endereço e valor.
12.3. Os valores dos prêmios serão pagos ao responsável pela inscrição no certame via
transferência bancária, conforme indicação na Ficha de Inscrição, dos quais serão deduzidos
os impostos incidentes à data do pagamento.
12.4. Do pagamento da premiação haverá retenção na forma da Instrução Normativa nº
1.234, de 11/01/2012, da Receita Federal do Brasil.
13.

DOS RECURSOS

13.1. A relação das inscrições validadas pela Coordenação do Concurso será publicada em
área específica do Portal da Transparência do CAU/BR.
13.2. Após a divulgação da habilitação das candidatas e do resultado final, o Presidente da
CPL abrirá prazo de 5 (cinco) dias úteis, durante o qual qualquer candidata poderá apresentar
recursos, a contar da intimação do ato.
13.2.1. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13.3. Interposto o recurso do resultado final, tal ato será comunicado às demais candidatas
que poderão contrarrazoá-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
13.4. Findo esse período, contrarrazoado ou não o recurso, a CPL poderá, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado, ao
Presidente do CAU/BR, para decisão final e homologação.
13.5. A apresentação dos recursos (razões e contrarrazões) poderá ser feita através do
endereço eletrônico licitacao@caubr.gov.br, os quais serão posteriormente publicados no
Portal da Transparência do CAU/BR, na página https://transparencia.caubr.gov.br/licitacoes/.
14.

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
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14.1. O CAU/BR divulgará as vencedoras e as menções honrosas de cada categoria no sítio
eletrônico e/ou nas redes sociais e no Portal da Transparência do CAU/BR no dia previsto no
cronograma, com a identificação das autoras das fotografias, sem prejuízo de realização de
eventual ação do conselho, como debates, vídeos promocionais e exposições.
15.

CRONOGRAMA DO CONCURSO
Publicação do Edital

24 de março de 2022

Período de Inscrição (recebimento das
imagens)

Das 8:00 horas do dia 24 de março de 2022 às
18:00 do dia 08 de maio de 2022

Avaliação, Julgamento e obtenção do
resultado preliminar

11 de maio de 2022

Análise dos documentos de habilitação
e divulgação do resultado final

12 de maio de 2022

Início do prazo para apresentação de
recursos (razões)

13 de maio de 2022

Início do prazo para apresentação de
contrarrazões

20 de maio de 2022

Início do prazo para manifestação final
do CAU/BR

27 de maio de 2022

Divulgação da ata de julgamento e
classificação final das participantes

03 de junho de 2022

Evento de Divulgação das Premiadas

A definir

16.

CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS E CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO

16.1. Ao se inscrever, as participantes autorizam, automaticamente, o CAU/BR e os CAU/UF
a utilizarem as imagens para fins promocionais ou institucionais, exclusivamente, tais como:
exposição, reprodução em publicações, campanhas e veículos de comunicação da entidade
entre outros, cedendo todos os direitos autorais e de utilização sobre as imagens ao CAU/BR
e aos CAU/UF, ainda que a imagem não seja uma das premiadas ou classificadas no
concurso.
16.2. A utilização e a difusão da imagem por parte do CAU sempre mencionarão os créditos
da autora, observando para que sejam sem finalidades lucrativas.
16.3. Todas as participantes que tiverem suas imagens analisadas pela Comissão
Julgadora e estas não forem desclassificadas terão direito a certificado de participação em
meio digital, com envio em data a ser confirmada após evento de premiação.
17.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

17.1. As despesas com o presente processo correrão por conta da dotação da rubrica do
centro de custo 4.01.01.024 - Projeto específico - Concurso de Fotografia e Croquis, conta
contábil 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos.
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18.

OBRIGAÇÕES DA PARTICIPANTE

18.1. As participantes se obrigam a:
18.1.1. Atender às especificações do Regulamento e do Edital;
18.1.2. Assumir os encargos e as responsabilidades que decorram do objeto do certame;
18.1.3. Arcar com todos os custos decorrentes de sua participação, como deslocamentos,
envio de documentação, entre outros;
18.1.4. Manter sob sigilo a identidade das vencedoras de cada categoria até o momento da
premiação.
19.

OBRIGAÇÕES DO CAU/BR

19.1. O CAU/BR obriga-se a:
19.1.1. Respeitar os termos e condições estabelecidos neste edital;
19.1.2. Manter sob sigilo a identidade das participantes até o momento de divulgação dos
classificados;
19.1.3. Manter sob sigilo a identidade das vencedoras de cada categoria até o momento da
premiação;
19.1.4. Efetuar o pagamento às vencedoras na forma e no prazo estabelecido no Edital;
19.1.5. Realizar a publicação do resultado do Concurso na imprensa oficial (DOU), dentro dos
prazos legais;
19.1.6. Arcar com os custos de impressão das fotografias selecionadas.
20.

FORO

20.1. O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Edital, com
exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, é o da Justiça Federal, Seção
Judiciária do Distrito Federal.
21.

DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1. A participação neste concurso importa, por parte das concorrentes e da Comissão
Julgadora, na integral concordância com os termos deste Edital e na expressa renúncia de
quaisquer outros direitos eventualmente invocados.
21.2. A inscrita neste concurso assume que os direitos autorais patrimoniais sobre a
fotografia premiada serão de inteira propriedade do CAU/BR, ficando, desde o momento em
que for protocolizada a proposta, implícita a aceitação dessa cessão de direitos autorais por
parte das autoras das fotografias. As participantes autorizam, automaticamente, o conjunto
autárquico do CAU (CAU/BR e os CAU/UF) a utilizar os produtos inscritos para fins
educativos, promocionais ou institucionais, bem como a divulgação e publicação em Portal
Institucional.
21.3. O não cumprimento de qualquer item deste Edital implicará na desclassificação da
candidata.
21.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Concurso, a quem caberá a
publicação dos atos relativos às suas etapas.
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21.5. A utilização e a difusão do material por parte do CAU sempre mencionarão os créditos
da autora, observando para que sejam sem finalidades lucrativas.
21.6. Fica assegurado às autoras das fotografias o direito de mencionar a autoria para fins
de portfólio, de divulgação ou comprovação de capacidade técnica.
21.7. Todas as participantes do concurso cederão o direito da reprodução de suas
fotografias para divulgação do resultado nos sites do concurso, do CAU e em outros veículos
de comunicação utilizada pelo Conselho.
21.8. Como condição de participação no certame, as concorrentes concedem ao conjunto
autárquico do CAU (CAU/BR e CAU/UFs) o direito de, a qualquer tempo, exporem e
divulgarem os trabalhos apresentados, mencionando os créditos da autora, sem que isso as
confira o direito a qualquer remuneração ou pagamento.
21.9. Nenhuma indenização, de qualquer natureza, será devida às concorrentes em
decorrência deste certame ou de sua participação nele.
21.10. O CAU/BR poderá declarar o concurso sem vencedoras, na hipótese de a Comissão
Julgadora, após apreciar as fotografias inscritas, constatar que estas estão em desacordo
com as normas deste Edital, sob qualquer aspecto e em especial ao Regulamento Geral,
devendo a Comissão Julgadora emitir parecer fundamentado neste sentido.
21.11. Os prazos estabelecidos neste Edital serão contados de acordo com a disposição do
artigo 110 da Lei 8.666/1993 e todas as referências de tempo/horário contidas neste Edital
em relação ao concurso observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília (DF).
21.12. Fazem parte deste Edital os seguintes anexos:
21.12.1. Anexo I – Declaração;
21.12.2. Anexo II – Termo de Autorização;
Brasília (DF), 24 de março de 2022.
Assinado de forma

MARCOS
digital por MARCOS
PEREIRA DUARTE PEREIRA DUARTE
CAMILO:038515 CAMILO:03851530152
Dados: 2022.03.24
30152
17:15:44 -03'00'
MARCOS CAMILO
Presidente da CPL do CAU/BR
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ANEXO I – DECLARAÇÃO
NOME, CPF/CNPJ, PROFISSÃO, ENDEREÇO COMPLETO, E-MAIL E TELEFONE, declara
que não é Conselheira do CAU/BR ou CAU/UF, ainda que suplente, funcionária do CAU/BR
ou CAU/UF, membro da Comissão Julgadora deste Concurso nº 1/2022, ou que tenha relação
contratual ou de parentesco em até primeiro grau com qualquer pessoa enquadrada nos
termos acima, da qual possa gerar qualquer favorecimento.
Local, data.
Assinatura
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ANEXO II – TERMO DE AUTORIZAÇÃO
NOME, CPF/CNPJ, PROFISSÃO, ENDEREÇO COMPLETO, E-MAIL E TELEFONE, autoriza,
nos termos do presente documento, a utilização pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil (CAU/BR) e pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo das Unidades da
Federação (CAU/UF) dos produtos inscritos no Concurso nº 1/2020, para fins educativos,
promocionais ou institucionais, bem como a divulgação e publicação do material pedagógico
em Portal Institucional. A utilização e a difusão do material por parte do CAU sempre
mencionarão os créditos da autora, observando para que sejam sem finalidades lucrativas.
Este compromisso tem natureza irretratável e irrevogável, permanecendo em vigor desde a
data da inscrição dos trabalhos, vigendo por prazo indeterminado.
Local, data.
Assinatura
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