
UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI - UNIVATES
Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo ‒ Emau

Edital no 081/Reitoria/Univates, de 19 de agosto de 2022

Estande Construmóbil
Concurso Espaço de Interiores para a

Mostra Arquitetura & Design - Construmóbil 2022

1. Da apresentação
A Reitora da Universidade do Vale do Taquari - Univates, através do curso de Arquitetura e
Urbanismo da Instituição, por meio de seu Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo ‒
Emau, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Lajeado ‒ Acil, apresenta o
concurso Espaço de Interiores para a Mostra Arquitetura & Design - Construmóbil
2022. A presente proposta tem como objetivo selecionar projetos para um espaço/estande
da feira Construmóbil + Expovale 2022, por meio da participação de profissionais egressos
da Instituição, regularmente registrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo ‒ CAU e
formados num período de até cinco anos .1

1.1 Esta atividade faz parte do evento Construmóbil 2022, que reconhece ser de grande
importância a divulgação e a promoção dos profissionais recém-formados pela Univates,
criando oportunidades de negócios e parcerias e promovendo a visibilidade desses
profissionais.

1.2 Na última edição da Construmóbil, mais de 27 mil pessoas passaram pelos pavilhões da
feira. Neste ano a mostra se junta à Expovale, esperando-se um público ainda maior para os
10 (dez) dias de programação do evento.

2. Da Construmóbil
2.1 Realizada desde 2003, a Construmóbil vem se consolidando como uma das maiores2

feiras do segmento de arquitetura e design do Rio Grande do Sul. A mostra apresenta
novidades e tendências, aproxima o público dos profissionais/fornecedores e fomenta o

2 Disponível em:
<https:https://www.construmobil.com.br/feira/a-construmobil/>. Acesso em 04 ago 2022.

1 Formação concluída entre 2017 e 2022, conforme item 10.1 deste Edital.
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desenvolvimento regional nos âmbitos da construção civil, mobiliário e decoração. O evento,
realizado a cada dois anos, caracteriza-se como fomentador de negócios e potencializador
dos setores envolvidos.

2.2 Em 2022 acontecerá a décima edição da mostra, promovida pela Acil em parceria com a
Prefeitura Municipal de Lajeado.

3. Do local
3.1 O espaço disponibilizado para o concurso consiste em um estande situado na Mostra
Arquitetura & Design - Construmóbil 2022, identificado com o número 01, no Pavilhão 3
do Parque do Imigrante, em Lajeado, Rio Grande do Sul. As propostas de interiores terão
como local de estudo, viabilidade e proposição de ideias uma área de 20,55 m² (vinte metros
e cinquenta e cinco centímetros quadrados), conforme planta disponibilizada no Anexo I -
MOSTRA ARQUITETURA & DESIGN - LAYOUT.

3.2 O participante deverá considerar o estande disponível na Construmóbil e a área citada
acima para o desenvolvimento de sua proposta. A identificação com ambientes que
transmitem inovação e conforto é parte determinante para a validação da proposta. Além
disso, as propostas devem considerar os condicionantes do estande, como a altura do
pé-direito, acabamentos de piso e paredes, acessibilidade, saídas de emergência, entre
outros.

3.3 Mais informações poderão ser obtidas no workshop que será promovido na data prevista
no cronograma do item 12.1 deste Edital, com os objetivos de instruir os inscritos e informar
detalhes pertinentes sobre a viabilidade executiva das propostas.

4. Do objetivo
4.1 O objetivo do concurso será avaliar e selecionar a melhor proposta de estande para a
mostra Construmóbil 2022, a partir da elaboração de um projeto de interiores que vise a
difundir os profissionais de arquitetura no mercado de trabalho. Objetiva-se divulgar os
trabalhos desenvolvidos por arquitetos da região do Vale do Taquari, ao proporcionar-lhes
um espaço propício para expandir o alcance da sua atuação, e estabelecer novas parcerias
entre profissionais da arquitetura e fornecedores, promovendo a inserção no mercado e a
atualização constante.
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4.2 As propostas apresentadas deverão observar e atender às diretrizes divulgadas neste
Edital.

5. Do objeto
5.1 Para participar do concurso e concorrer à premiação, deverá ser apresentado um projeto
para layout de interior de um espaço/estande da mostra Construmóbil.

5.2 O projeto deverá estar em nível executivo, com especificações, plantas e escalas que
contemplem, além da ideia/conceito, uma representação básica de execução.

5.3 A proposta de estande deve considerar a premissa de ser um espaço de exposição, não
permanente, devendo ser relacionado com espaços de vivência por meio de um projeto de
interiores.

6. Da temática
A temática para o espaço/estande é livre, considerando os critérios de avaliação deste
Edital.

7. Do condicionante técnico
7.1 As propostas deverão estar de acordo com os termos da Resolução CAU/RS no 9.610/98
e da Lei Federal no 12.378/2010, que regulamenta as obrigações e atribuições da autoria do
projeto de interiores.

7.2 Deverão ser observados e respeitados os critérios estabelecidos no documento
MOSTRA ARQUITETURA & DESIGN (2022); Construmóbil + Expovale 2022;
REGULAMENTO, no Anexo II.

8. Da participação
8.1 O concurso é aberto para egressos do curso de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade do Vale do Taquari - Univates, que estão convidados a inscrever seus projetos
para concorrerem à seleção do melhor trabalho e respectiva premiação.

8.2 Os trabalhos poderão ser realizados por um profissional (inscrição individual) ou por
equipes de, no máximo, 5 (cinco) integrantes.
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8.2.1 Na inscrição em equipes, um dos integrantes deverá obrigatoriamente ser graduado
em Arquitetura e Urbanismo pela Univates. Os demais integrantes da equipe poderão ser
estudantes de graduação, de quaisquer outros cursos, ou profissionais de quaisquer áreas.

8.3 A equipe terá que eleger, dentre os seus integrantes, um líder, que deverá ser graduado
no curso de Arquitetura e Urbanismo da Univates, terá acesso às informações
compartilhadas com as equipes pela organização e será o responsável por fazer a inscrição
de todos da sua equipe e por enviar a proposta, observando os prazos previstos no item
12.1.

8.4 É possível a criação de equipes interdisciplinares, desde que respeitado o critério de
contar, ao menos, com um integrante formado no curso de Arquitetura e Urbanismo da
Univates, sendo este, se único, automaticamente o líder da equipe.

8.5 Na inscrição individual ou como líder de equipe, o profissional deve ser graduado em
Arquitetura e Urbanismo na Univates e se enquadrar nos critérios do item 10 deste Edital.

8.6 Cada profissional ou equipe inscrita poderá enviar apenas uma proposta para o
concurso.

9. Da viabilidade de execução do espaço/estande
9.1 A proposta apresentada deverá indicar a viabilidade de execução do espaço/estande. A
execução, montagem e desmontagem são de responsabilidade do vencedor, que pode
contar com o apoio de empresas parceiras, assim como é feito com todos os demais
espaços/estandes da Mostra.

9.2 Cabe aos inscritos proporem ideias/alternativas que possam ser exequíveis com os
recursos disponíveis e que possam demonstrar a criatividade de soluções. É possível até
mesmo trabalhar espaços de custos reduzidos, atentando que este não é um critério de
julgamento, mas de solução criativa e sustentável.
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10. Das inscrições
10.1 A inscrição é gratuita e exclusiva para graduados em Arquitetura e Urbanismo pela
Univates, devidamente registrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo e em situação
regular (inclusive no exercício de 2022), com formação concluída entre 2017 e 2022 .3

10.2 No ato da inscrição, o graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Univates, caso não
seja ele próprio, deverá indicar um responsável técnico, legalmente habilitado, com registro
em pleno gozo dos direitos profissionais e em dia com suas obrigações fiscais, para fazer o
Registro de Responsabilidade Técnica.

10.3 Para realizar a inscrição, é necessário efetuar cadastro no sistema, através do link
https://www.univates.br/sistemas/inscricoes/processo-6137. Tanto o cadastro quanto a
inscrição devem ser realizados apenas por uma pessoa, que, no caso das equipes, será o
líder, indicado no momento da inscrição.

10.4 Para se inscrever em uma das categorias (Individual ou Equipe), devem ser
preenchidos todos os dados da ficha de inscrição, que estará disponível para fazer cópia e
download, no link https://www.univates.br/sistemas/inscricoes/processo-6137.

10.4.1 No momento da inscrição serão solicitados:
a) informações do profissional individual ou líder de equipe: nome completo, Cadastro de
Pessoa Física ‒ CPF, sexo, endereço completo, telefone e e-mail para contato e
comprovação do registro profissional no Conselho de Arquitetura e Urbanismo;
b) informações dos demais integrantes da equipe: nome completo e área de atuação;
c) informações do responsável técnico: nome completo, CPF, sexo, endereço completo,
telefone e e-mail para contato e comprovação do registro profissional no Conselho
Profissional. Caso o responsável técnico seja o profissional individual ou o líder de equipe,
informar essa condição no item “a” e desconsiderar o item “c”;

10.5 Após a conclusão da inscrição, o sistema enviará um e-mail de confirmação.

3 Esta condição se aplica à inscrição individual e como líder de equipe. Demais integrantes de equipes
não precisam se enquadrar nesse requisito.
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10.6 Destaca-se que a proposta deve ser enviada seguindo as datas divulgadas no
cronograma deste Edital, para o e-mail emau@univates.br.

10.6.1 Sugere-se que o envio das propostas seja realizado com antecedência, evitando
problemas de rede ou no sistema para o envio e o recebimento do material e das
informações.

10.7 Todas as propostas encaminhadas serão numeradas aleatoriamente, evitando qualquer
identificação de autoria, contemplando o item 13.1 deste Edital.

11. Da Comissão julgadora
A comissão julgadora será formada por 4 (quatro) membros, sendo a Univates representada
pelas professoras Merlin Janina Diemer e Simone Heineck Tavares. A Acil será
representada pelas arquitetas Marta Peixoto e Evelise Ribeiro (ambas da comissão de
organização da Mostra Arquitetura & Design - Construmóbil 2022).

12. Das etapas
12.1 Cronograma

Atividade Data/Prazo/Período

Divulgação do Edital 19/08/2022

Início do período de inscrições 22/08/2022

Workshop 29/08/2022

Término do período de inscrições 05/09/2022

Homologação das inscrições 06/09/2022

Prazo para entrega das propostas 03/10/2022

Avaliação das propostas pela comissão
julgadora

De 04 a 06/10/2022

Divulgação do projeto vencedor e das menções
honrosas

07/10/2022
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Entrega dos projetos 10/10/2022

Início da montagem do estande 25/10/2022

Desmontagem do estande Conforme Regulamento da Mostra (Anexo II)

12.2 Apresentação das propostas
O conteúdo mínimo para apresentação do projeto será considerado conforme itens abaixo:

- memorial descritivo: deve conter as especificações de projeto e das ideias-chave
para a proposta entre 400 (quatrocentas) e 600 (seiscentas) palavras;

- planta baixa: em escala compatível, cotada, especificada e com indicação das vistas;
- vistas (no mínimo duas): em escala compatível, com especificações e descrições das

soluções de projeto;
- perspectivas e/ou diagramas que demonstrem a composição e materialidade.

Formato de apresentação:
- formato de prancha A1 em arquivo PDF (utilizar modelo de prancha padrão do

concurso, disponibilizado pela organização). A prancha deve respeitar o sentido
paisagem e não deve ultrapassar o tamanho de 30 Mb;

- descrição dos elementos da prancha.

12.3 Julgamento das propostas
12.3.1 A análise e a escolha do melhor projeto serão feitas pela comissão julgadora.

12.3.2 Serão analisados os seguintes critérios para a escolha do melhor projeto:
1. APRESENTAÇÃO: qualidade na expressão da proposta, habilidade para compreender,
expressar e organizar as ideias na prancha de apresentação e clareza de representação:
legibilidade da proposta;

2. PROPOSTA GERAL: apresentação e justificativa dos elementos da proposta,
considerando a ordenação da composição geral, fatores de unificação, vínculos e relações
entre as partes que compõem o todo;
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3. PROGRAMA: distribuição das atividades, considerando a coerência das relações entre os
elementos básicos do programa, hierarquia, classificação, zoneamento e articulação dos
espaços;

4. SOLUÇÕES TÉCNICAS: coerência técnica da proposta, analisando o funcionamento de
cada sistema, dimensionamentos e espacialidade geral, bem como sua viabilidade.

12.4 Da premiação
12.4.1 A premiação será feita para a melhor proposta participante, que será classificada em
1o (primeiro) lugar.

12.4.2 Ao menos outras 3 (três) propostas receberão menção honrosa, podendo esse
número ser modificado, caso entenda-se que mais ou menos trabalhos mereçam esta
menção, pela comissão julgadora.

12.4.3 Para todos os participantes homologados será enviado um certificado de
participação.

12.4.4 A premiação do 1o (primeiro) lugar será de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mais a
cedência, sem custos, do espaço identificado com o número 01 no Pavilhão 3 do Parque do
Imigrante, em Lajeado, pertencente à Mostra Arquitetura & Design - Construmóbil 2022.

12.4.5 A divulgação do projeto vencedor e das menções honrosas ocorrerá na data prevista
no cronograma do item 12.1.

13. Das observações e disposições finais
13.1 Todas as propostas devem ser anônimas, não informando no arquivo os nomes dos
autores. Qualquer informação ou imagem nas pranchas da proposta que indique ou insinue
a autoria do trabalho acarretará desclassificação.

13.2 Sugere-se, porém, sem qualquer obrigatoriedade, a participação efetiva de todos os
integrantes das equipes no período de realização da Mostra Arquitetura & Design -
Construmóbil 2022, de 10 a 15 e de 17 a 20 de novembro de 2022.
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13.3 Com a submissão das propostas, os participantes concordam com os termos deste
Edital e com a divulgação da sua imagem e do seu projeto, incluindo exposições e
divulgações nas redes sociais do curso de Arquitetura e Urbanismo da Univates e da
promotora do evento, para a finalidade de promover o presente concurso, os trabalhos
desenvolvidos pelos participantes, a Construmóbil, a Univates e a Acil.

13.4 A organização poderá solicitar ao vencedor material complementar de projeto para
garantir a execução e a viabilidade do estande.

13.5 O vencedor deverá emitir Registro de Responsabilidade Técnica de projeto e execução
do espaço/estande.

13.6 Para mais esclarecimentos sobre o Edital e etapas do concurso, contatar a comissão
organizadora pelo e-mail emau@univates.br.

Evania Schneider
Reitora da Universidade do Vale do Taquari -

Univates
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ANEXOS

Anexo I - MOSTRA ARQUITETURA & DESIGN - LAYOUT
Anexo II - REGULAMENTO MOSTRA ARQUITETURA & DESIGN (2022) - Construmóbil +
Expovale 2022
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MOSTRA ARQUITETURA & DESIGN (2022) 

Construmóbil + Expovale 2022 

Neste ano teremos um desafio maior. Vamos realizar a Expovale e a Construmobil em uma 
edição histórica para comemorarmos os 100 anos da nossa Acil, que transcorreu em 
outubro 2021. 

Como sempre, dentro da Contrumóbil teremos a Mostra Arquitetura e Design.  

Há mais de 10 anos estamos desenvolvendo e aprimorando esse espaço que vem crescendo 
e se consolidando como o momento de apresentação à sociedade de soluções, propostas e 
ideias de um segmento tão importante no mercado do país.  

A história da Feira nos mostra que a participação dos profissionais da área da arquitetura, 
engenharia, design e decoração é tão importante para eles como para a feira.  

A eles é dada a oportunidade de trazer ao público o seu trabalho,  as suas ideias , interagir 
e fidelizar seus clientes, captar futuros projetos, conviver com colegas de profissão e 
fornecedores.  

Para a Feira representa público, garantia de sucesso e muita beleza. 

Entrega e visibilidade de   nível dos  espaços que são oferecidos aos visitantes.  

Alegra os olhos, faz sorrir! 

Torna a visita um passeio para quem está construindo, reformando ou somente se 
deslumbrando   com   os espaços preciosamente   projetados e decorados. 

REGULAMENTO  

2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

1. PISO: O espaço destinado à Mostra Arquitetura & Design será entregue sem tablado, ficando a 

cargo do expositor a execução ou não de tablado de madeira. Este, se executado, deverá ter altura 

de 10 cm e atender a todas as normas técnicas de resistência e acessibilidade. 

Obs: Na circulação o acabamento será de carpete preto.  

2. PAREDES: A altura será de até 3 metros e 50 centímetros e não será obrigatória a execução 

de paredes divisórias. No caso de serem executados elementos divisórios, estes deverão contar 

com acabamento nas faces voltadas para os estandes vizinhos e circulação. Não será permitido o 

http://www.expovale.org.br|www.construmobil.com.br/
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uso das faces voltadas para os vizinhos e circulação como áreas de divulgação (peças gráficas em 

geral). 

3. FRENTE: Na face frontal, junto à circulação, será obrigatória a abertura de 50% da testada para 

acesso ao estande, com altura mínima de 220 cm. Esse espaço não poderá ser utilizado para 

qualquer tipo de divulgação. 

4. IDENTIFICAÇÃO: Cada espaço terá identificação padronizada pela Comissão Organizadora 

(Totens) em frente ao estande, com a identificação dos responsáveis pelo espaço (foto e nomes), 

e patrocinadores oficias da Mostra. Modelo padrão de identificação será repassado para o 

expositor que deverá providenciar a arte e enviar para a secretaria do evento, até a data marcada. 

A ACIL providenciará a impressão e adesivagem para cada expositor. 

Obs:  o expositor poderá divulgar seus parceiros e apoiadores do estande em folders dentro 

do seu espaço. Modelo de folder padrão será repassado pela ACIL, para que o expositor 

providencie seu material. 

5. DATA DA MONTAGEM: 

25/10/22 a 09/11/22 (8:00 às 22:00) e dia 09/11/22 até 12:00.  

Dia 09 após o meio dia e 10 deverá ser destinado para finalização e organização de móveis que 

não produz pó e sujeira, evitando prejudicar estandes vizinhos já finalizados e carpete dos 

corredores. 

6. PARTICIPANTES: Poderão participar em grupo ou individualmente Arquitetos, Designers e 

Decoradores, Engenheiros. Cada espaço deverá ter um profissional responsável, através de RRT 

ou ART. 

7. AMBIENTES: A temática de cada espaço será LIVRE e a critério de cada expositor.  Para evitar 

ambientes repetidos, os projetos ou memorial de intenções deverão ser encaminhados à Comissão 

Organizadora para avaliação, até a data do dia 26/09/2022 e suas respectivas RRT. 

8. HORÁRIOS: Os horários da Mostra serão diferenciados dos demais horários da feira. 

10/11 (quinta-feira) – 18:00 às 22:00 

11/11 (sexta-feira) – 14:00 às 23:00 

12/11 (sábado) – 10:00 às 23:00 

13/11 (domingo) – 10:00 às 21:00 

14/11 (segunda feira) – 17:00 às 22:00 

15/11 (terça-feira feriado) – 10:00 às 21:00 

http://www.expovale.org.br|www.construmobil.com.br/
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16/11(quarta feira) – FECHADO 

17/11 (quinta feira) – 14:00 às 22:00 

18/11 (sexta feira) – 14:00 às 23:00 

19/11 (sábado) - 10:00 às 23:00 

20/11 (domingo) – 10:00 às 18:00 

Obs: Em virtude da grade de eventos artísticos e culturais que estarão acontecendo dentro do 

Parque (Pavilhão 6) junto à Praça de alimentação e Espaço Gourmet e/ou palco do lounge na 

Mostra, não será permitido colocar música ou contratação de DJ nos espaços individuais da 

Mostra, evitando a poluição sonora no Parque e pavilhões. 

9. ESPAÇO GOURMET: o espaço gourmet será desenvolvido pelas arquitetas Evelise Ribeiro, Kátia 

Eckert, Cátia Berteli e Marta Peixoto integrantes da Comissão Organizadora e será destinado para 

a exploração de um Gourmet (ainda e definir pela Comissão) para atender os visitantes e 

expositores do espaço da Mostra. 

10. As BEBIDAS e COMIDAS que serão servidas no espaço Mostra Arquitetura, obrigatoriamente 

deverão ser adquiridas com os expositores deste segmento na Feira e patrocinadores da mesma. 

Salvo quando forem destilados, vinhos e espumantes.  

Obs: Refrigerantes, água e energéticos devem ser adquiridos dentro da Feira com o 

patrocinador oficial da Expovale e Construmóbil  juntas – A Grande Feira dos 100 anos da 

ACIL 

11. Serão fornecidas 4 credencias gratuitas nominais para cada espaço. As credenciais adicionais 

que irão trabalhar no estande, deverão adquirir passaporte no valor de R$ 40,00. Cada expositor 

deverá fazer cadastramento das credenciais no site www.construmobil.com.br. 

12. Os casos omissos serão avaliados de acordo com o Regulamento Geral, prevalecendo o senso 

de ordem, bom atendimento e segurança em todas as atividades inerentes à Feira. 

13. Este regulamento é de uso exclusivo para os expositores da Mostra Arquitetura & Design, mas 

todos deverão ter conhecimento e aplicação das normas do Regulamento Geral da Construmóbil 

2022, disponível no site www.construmobil.com.br. 

 

Joni Zagonel 

Presidente Construmóbil 2022 
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