
EDITAL E REGULAMENTO

1. OBJETO DO CONCURSO

 Promovido pela Associação Núcleo D, o Prêmio Núcleo D Destaques visa 
valorizar e divulgar trabalhos desenvolvidos por Profissionais e Escritórios 
cadastrados e graduandos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil, 
promovendo a integração e incentivando o fortalecimento da Associação. 
Contemplando criatividade, inovação e qualidade técnicas nas categorias 
“Profissional”, “Estudante” e “Destaque do Público”, o Prêmio Núcleo D Destaques 
tornou-se um grande encorajador de talentos.

 O presente concurso tem por objeto selecionar e estimular o desenvolvimento 
de projetos de arquitetura, decoração e design de caráter atemporal, flexível, 
brasileiro e legitimamente preocupado com a sustentabilidade. O programa 
premiará, pela avaliação do júri técnico, ao todo, nove categorias profissionais e uma 
categoria estudantes, sendo elas: 

 O presente concurso tem por objeto selecionar e estimular o desenvolvimento 
de projetos de arquitetura, decoração e design de caráter atemporal, flexível, 
brasileiro e legitimamente preocupado com a sustentabilidade. O programa 
premiará, pela avaliação do júri técnico, ao todo, nove categorias profissionais e uma 
categoria estudantes, sendo elas: 

1.1 CATEGORIA PROFISSIONAIS

Ambiente Comercial;
Área Externa I Paisagismo I Piscina;
Área Gourmet I Churrasqueira;
Arquitetura Comercial Grande Porte;
Arquitetura Comercial Pequeno Porte;
Arquitetura Residencial;
Cozinha;
Dormitório I Suíte;
Living l Sala de estar l Homes

Na categoria “Profissional”, além dos nove projetos premiados pelo júri técnico, terá 
um projeto premiado duplamente como “Destaque do Público”.

Título fictício do projeto na prancha;

Memorial descritivo ou texto explicativo abordando os principais conceitos 
da proposta com no mínimo 500 caracteres e no máximo 1000 caracteres;

Planta específica do projeto executado;

Implantação;

 Cortes;

Fachadas;

Perspectivas do projeto;

Até quatro fotos por projeto para o entendimento da proposta após execução; 

Desenhos técnicos complementares para o auxílio da compreensão do projeto;

Salvar o arquivo do projeto com nome fictício. 

 



3. INSCRIÇÕES

2. REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO

 Poderão participar profissionais diplomados, legalmente habilitados e 
registrados no Sistema do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho 
de Engenharia e Agronomia (CREA), residentes e domiciliados no país, em pleno gozo 
de seus direitos profissionais.

 2.2.1  Somente poderão participar estudantes de faculdades de arquitetura e/ou 
engenharia orientados por seu(s) respectivo(s) professor(es), mediante comprovação 
de matrícula regular e ativa até a data da inscrição. 

 2.2.2 Estão impedidos de participar do presente concurso os dirigentes e 
funcionários, servidores ou empregados, ativos ou aposentados, vinculados a 
Associação Núcleo D, os integrantes da coordenação do concurso e da comissão 
julgadora, assim como seus sócios, assistentes, colaboradores, chefes, diretores ou 
parentes em primeiro grau assim considerados. 

  3.1.1 As inscrições são gratuitas e podem ser feitas apenas por profissionais 
devidamente registrados junto a Associação Núcleo D, com cadastro atualizado no 
ano do concurso em questão.

 3.1.2 As inscrições de trabalhos para seleção poderão ser realizadas a partir do 
das 9h do dia 01 de julho de 2021 até às 17h do dia 15 de setembro de 2021, via site 
www.nucleod.com.br, com a seguinte documentação:

1.2 CATEGORIA ESTUDANTES

2.1 CATEGORIA PROFISSIONAIS

3.1 CATEGORIA PROFISSIONAIS

2.2 CATEGORIA ESTUDANTES

Projeto Arquitetônico

Ficha de Inscrição devidamente preenchida – dados solicitados no momento da 
inscrição;

Projeto entregue de acordo com a sua categoria;

RRT ou ART de comprovação de projeto, com comprovante de pagamento ou 
relatório de autenticidade que pode ser verificado no site do CAU ou CREA.

Título fictício do projeto na prancha;

Memorial descritivo ou texto explicativo abordando os principais conceitos 
da proposta com no mínimo 500 caracteres e no máximo 1000 caracteres;

Planta específica do projeto executado;

Implantação;

 Cortes;

Fachadas;

Perspectivas do projeto;

Até quatro fotos por projeto para o entendimento da proposta após execução; 

Desenhos técnicos complementares para o auxílio da compreensão do projeto;

Salvar o arquivo do projeto com nome fictício. 

 



 3.1.3 Todos os campos da Ficha de Inscrição devem ser devidamente 
preenchidos, sendo indispensável a identificação do responsável pelo projeto.

 3.1.4 A inscrição será homologada pela Comissão de Organização do concurso 
tão logo seja realizada análise de toda documentação solicitada no prazo de até dois 
dias úteis. 

 3.1.5 Comprovada a regularidade da documentação, a homologação das 
inscrições será realizada e encaminhada aos participantes via correio eletrônico.

 3.1.6 Sob nenhum pretexto serão homologados os trabalhos que não forem 
entregues de acordo com as normas de apresentação, de entrega e prazos 
determinados.

 3.1.7 Cada profissional ou escritório poderá inscrever no máximo um projeto em 
cada categoria.

 3.1.8 O projeto deverá ser entregue finalizado no ato da inscrição, ou seja, a obra 
inscrita deve estar concluída.

 3.1.9 Fica vetado o envio de qualquer documentação via e-mail, link para 
download ou Sedex, sendo apenas permitido o envio de documentação via site 
www.nucleod.com.br. 

 3.1.10 A divulgação do ambiente e projeto é de inteira responsabilidade do 
profissional ou escritório inscrito. Cabendo ao profissional/escritório solicitar a 
autorização ao cliente/proprietário do projeto.  

 3.1.11 É de responsabilidade do profissional ou escritório a correta inscrição, 
considerando que projetos inscritos fora das especificações acima ou fora do prazo de 
inscrição serão automaticamente desclassificados.

 3.1.12 Não serão aceitos projetos de ambientes criados apenas para mostras, 
feiras, showroom e decorados exclusivamente para fins de publicidade.

 3.1.13 Fica vetada a inscrição de ambientes vencedores ou finalistas do Prêmio 
Núcleo D Destaques de edições anteriores.

 3.1.14 A inscrição deverá ser acompanhada do projeto e até quatro fotos do 
ambiente inscrito (em alta resolução: 300dpi colocadas na prancha padrão do 
concurso e adicionadas separadamente na inscrição) em formato paisagem 
conforme descrito no item 4.0 (normas para apresentação dos trabalhos).

 3.1.15 Caso o profissional/escritório seja finalista, a mantenedora do concurso 
poderá solicitar as imagens em alta resolução: 300dpi, no mínimo 10MB, para futuras 
divulgações. 

 3.1.16 Caso o projeto não contemple todos os itens solicitados e seja recusada a 
inscrição, o profissional poderá inscrever-se novamente, respeitando a data limite 
para entrega dos trabalhos.

Título fictício do projeto na prancha;

Memorial descritivo ou texto explicativo abordando os principais conceitos 
da proposta com no mínimo 500 caracteres e no máximo 1000 caracteres;

Planta específica do projeto executado;

Implantação;

 Cortes;

Fachadas;

Perspectivas do projeto;

Até quatro fotos por projeto para o entendimento da proposta após execução; 

Desenhos técnicos complementares para o auxílio da compreensão do projeto;

Salvar o arquivo do projeto com nome fictício. 

 



 3.2.1 As inscrições são gratuitas e podem ser feitas apenas por estudantes 
individualmente ou em dupla que ainda não obtiveram o diploma até o dia das 
inscrições e que estejam devidamente matriculados em instituição de ensino 
habilitada e credenciada ao MEC, com aceitação pelos conselhos de Arquitetura, 
Engenharia e ou Decoração, registrados junto a Associação Núcleo D com cadastro 
atualizado no ano do concurso em questão.

 3.2.2 As inscrições de trabalhos para seleção poderão ser realizadas a partir das 
9h do dia 01 de julho de 2021 até às 17h do dia 15 de setembro de 2021, via site 
www.nucleod.com.br, com a seguinte documentação: 

Ficha de Inscrição devidamente preenchida - dados solicitados no momento da 
inscrição; 

Projeto entregue de acordo com a sua categoria;

Comprovante de Matrícula atualizado com data de até no máximo 10 dias úteis da 
data de inscrição no concurso;

Carta do professor orientador do projeto comprovando o acompanhamento técnico 
de profissional habilitado nos CAU ou CREA;

3.2 CATEGORIA ESTUDANTES

 3.2.3 Todos os campos da Ficha de Inscrição devem ser devidamente 
preenchidos, sendo indispensável a identificação do responsável pelo projeto.

  3.2.4 A inscrição será homologada pela Comissão de Organização do concurso 
tão logo seja realizada análise de toda documentação solicitada.

 3.2.5 Comprovada a regularidade da documentação, a homologação das 
inscrições será realizada e encaminhada aos participantes via correio eletrônico.

 3.2.6 Sob nenhum pretexto serão homologados os trabalhos que não forem 
entregues de acordo com as normas de apresentação, de entrega e prazos 
determinados.

 3.2.7 O projeto poderá ser realizado de forma individual ou em dupla, cujos 
acadêmicos deverão estar devidamente identificados na ficha de inscrição. Assim 
como o professor orientador do projeto e a Instituição de Ensino. 

 3.2.8 Cada estudante ou dupla poderá inscrever no máximo um projeto.

 3.2.9 Fica vetado o envio de qualquer documentação por e-mail, link para 
download ou Sedex, sendo apenas permitido o envio de documentação via site 
www.nucleod.com.br.

 3.2.10 A divulgação do ambiente e projeto é de inteira responsabilidade dos 
inscritos.

 3.2.11 É de responsabilidade dos participantes a correta inscrição, sendo que 

projetos inscritos fora da especificação acima ou fora do prazo de inscrição serão 
automaticamente desclassificados.

 3.2.12 Não serão aceitos projetos sem a orientação de professor habilitado pelo 
CAU ou CREA, e nem projetos de cunho exclusivamente para fins de publicidade.

 3.2.13 Fica vetada a inscrição de ambientes vencedores e finalistas do concurso 
Prêmio Núcleo D Destaques de edições anteriores do concurso.

 3.2.14 A inscrição deverá ser acompanhada do projeto e até quatro imagens do 
ambiente inscrito (em alta resolução: 300dpi, colocadas na prancha padrão do 
concurso) em formato paisagem conforme descrito no item 4.0 (normas para 
apresentação dos trabalhos).

Título fictício do projeto na prancha;

Memorial descritivo ou texto explicativo abordando os principais conceitos 
da proposta com no mínimo 500 caracteres e no máximo 1000 caracteres;

Planta específica do projeto executado;

Implantação;

 Cortes;

Fachadas;

Perspectivas do projeto;

Até quatro fotos por projeto para o entendimento da proposta após execução; 

Desenhos técnicos complementares para o auxílio da compreensão do projeto;

Salvar o arquivo do projeto com nome fictício. 

 



4. NORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 3.2.3 Todos os campos da Ficha de Inscrição devem ser devidamente 
preenchidos, sendo indispensável a identificação do responsável pelo projeto.

  3.2.4 A inscrição será homologada pela Comissão de Organização do concurso 
tão logo seja realizada análise de toda documentação solicitada.

 3.2.5 Comprovada a regularidade da documentação, a homologação das 
inscrições será realizada e encaminhada aos participantes via correio eletrônico.

 3.2.6 Sob nenhum pretexto serão homologados os trabalhos que não forem 
entregues de acordo com as normas de apresentação, de entrega e prazos 
determinados.

 3.2.7 O projeto poderá ser realizado de forma individual ou em dupla, cujos 
acadêmicos deverão estar devidamente identificados na ficha de inscrição. Assim 
como o professor orientador do projeto e a Instituição de Ensino. 

 3.2.8 Cada estudante ou dupla poderá inscrever no máximo um projeto.

 3.2.9 Fica vetado o envio de qualquer documentação por e-mail, link para 
download ou Sedex, sendo apenas permitido o envio de documentação via site 
www.nucleod.com.br.

 3.2.10 A divulgação do ambiente e projeto é de inteira responsabilidade dos 
inscritos.

 3.2.11 É de responsabilidade dos participantes a correta inscrição, sendo que 

projetos inscritos fora da especificação acima ou fora do prazo de inscrição serão 
automaticamente desclassificados.

 3.2.12 Não serão aceitos projetos sem a orientação de professor habilitado pelo 
CAU ou CREA, e nem projetos de cunho exclusivamente para fins de publicidade.

 3.2.13 Fica vetada a inscrição de ambientes vencedores e finalistas do concurso 
Prêmio Núcleo D Destaques de edições anteriores do concurso.

 3.2.14 A inscrição deverá ser acompanhada do projeto e até quatro imagens do 
ambiente inscrito (em alta resolução: 300dpi, colocadas na prancha padrão do 
concurso) em formato paisagem conforme descrito no item 4.0 (normas para 
apresentação dos trabalhos).

4.1 PROJETOS DE PEQUENO PORTE

 4.1.1 Os trabalhos deverão ser apresentados em até três pranchas em arquivo 
PDF 300 dpi, no formato A3, posição horizontal, conforme modelo fornecido pela 
Associação Núcleo D e de acordo com a categoria da inscrição 410 mm de 
comprimento por 297 mm de altura.

 4.1.2 As pranchas apresentadas deverão obedecer ao modelo estabelecido no 
arquivo prancha A3.PDF (Bases do Concurso), que indica os campos com o título do 
Concurso e os números das pranchas 1/3, 2/3 e 3/3.

4.2 CATEGORIAS ATÉ A METRAGEM DE 2.000 METROS QUADRADOS 

 4.2.1 Os ambientes listados no item 4.2 deverão constar nas pranchas os itens 
específicos por categoria, conforme prancha modelo a ser utilizada. É obrigatório que 
os projetos contenham os dados necessários para avaliação dos desenhos técnicos que 
geraram a execução, tais como:

Arquitetura Comercial Pequeno Porte;

Arquitetura Residencial;

Título fictício do projeto na prancha;

Memorial descritivo ou texto explicativo abordando os principais conceitos 
da proposta com no mínimo 500 caracteres e no máximo 1000 caracteres;

Planta específica do projeto executado;

Implantação;

 Cortes;

Fachadas;

Perspectivas do projeto;

Até quatro fotos por projeto para o entendimento da proposta após execução; 

Desenhos técnicos complementares para o auxílio da compreensão do projeto;

Salvar o arquivo do projeto com nome fictício. 

 



4.3 GRANDE PORTE A PARTIR DE 2.000 METROS QUADRADOS

Título fictício do projeto na prancha;

Memorial descritivo ou texto explicativo abordando os principais conceitos 
da proposta com no mínimo 500 caracteres e no máximo 1000 caracteres;

Planta específica do projeto executado;

Implantação;

 Cortes;

Fachadas;

Perspectivas do projeto;

Até quatro fotos por projeto para o entendimento da proposta após execução; 

Desenhos técnicos complementares para o auxílio da compreensão do projeto;

Salvar o arquivo do projeto com nome fictício. 

 

 Arquitetura Comercial Grande Porte;

 4.3.1 Os ambientes listados no item 4.3 deverão constar nas pranchas os itens 
específicos por categoria, conforme prancha modelo a ser utilizada. É obrigatório 
que os projetos contenham os dados necessários para avaliação dos desenhos 
técnicos que geraram a execução, tais como:

 4.3.2 Os Projetos de grande porte com metragens a partir de 2.000 metros
quadrados além das três pranchas conceito tamanho A0 poderão enviar mais 3 
pranchas de tamanho A0 contento detalhamentos, plantas, cortes, e materiais para 
melhor compreensão do projeto, NAS PRANCHAS A0 PADRÃO DO CONCURSO 
DISPONÍVEIS NO SITE.

Título fictício do projeto na prancha;

Memorial descritivo ou texto explicativo abordando os principais conceitos da
proposta com no mínimo 500 caracteres e no máximo 1000 caracteres;

Planta específica do projeto executado;

Implantação;

Cortes;

Fachadas;

Perspectivas do projeto;

Até quatro fotos por projeto para o entendimento da proposta após execução;

Desenhos técnicos complementares para o auxílio da compreensão do
projeto;

Salvar o arquivo do projeto com nome fictício. 



 4.4.1 Os ambientes listados no item 4.4 deverão constar nas pranchas os itens 
específicos por categoria, conforme prancha modelo a ser utilizada. É obrigatório que 
os projetos contenham os dados necessários para avaliação dos desenhos técnicos 
que geraram a execução, tais como:

Título fictício do projeto na prancha;

Memorial descritivo ou texto explicativo abordando os principais conceitos 
da proposta com no mínimo 500 caracteres e no máximo 1000 caracteres;

Planta específica do projeto executado;

Implantação;

 Cortes;

Fachadas;

Perspectivas do projeto;

Até quatro fotos por projeto para o entendimento da proposta após execução; 

Desenhos técnicos complementares para o auxílio da compreensão do projeto;

Salvar o arquivo do projeto com nome fictício. 

 

Ambiente Comercial;

Área Externa l Paisagismo l Piscina;

Área Gourmet l Churrasqueira;

Cozinha; 

Dormitório l Suíte; 

Livings l Sala de estar l Home 

4.4 PROJETOS DE INTERIORES

 

Título fictício do projeto na prancha;

Memorial descritivo ou texto explicativo abordando os principais conceitos da 
proposta com no mínimo 500 caracteres e no máximo 1000 caracteres;

Planta específica do projeto executado;

Principais vistas e detalhamentos; 

Cortes;

Perspectivas do projeto;

Até quatro fotos por projeto para o entendimento da proposta após execução;

Desenhos técnicos complementares para o auxílio da compreensão do projeto;

Salvar o arquivo do projeto com nome fictício. 

4.5 PROJETOS DE ESTUDANTES – ARQUITETÔNICO

 4.5.1 Os estudantes inscritos na categoria projeto arquitetônico deverão 
apresentar nas pranchas os itens específicos por categoria, conforme prancha 
modelo a ser utilizada. É obrigatório que os projetos contenham os dados necessários 
para avaliação dos desenhos técnicos que geraram a execução, tais como:

Título fictício do projeto na prancha;

Memorial descritivo ou texto explicativo abordando os principais conceitos da 
proposta com no mínimo 500 caracteres e no máximo 1000 caracteres; 

Planta específica do projeto proposto;

Implantação;

Cortes;

Fachadas;

Quatro perspectivas do projeto;

Desenhos técnicos complementares para o auxílio da compreensão do projeto;
Salvar o arquivo do projeto com nome fictício. 



Título fictício do projeto na prancha;

Memorial descritivo ou texto explicativo abordando os principais conceitos 
da proposta com no mínimo 500 caracteres e no máximo 1000 caracteres;

Planta específica do projeto executado;

Implantação;

 Cortes;

Fachadas;

Perspectivas do projeto;

Até quatro fotos por projeto para o entendimento da proposta após execução; 

Desenhos técnicos complementares para o auxílio da compreensão do projeto;

Salvar o arquivo do projeto com nome fictício. 

 

6. CONSULTAS
 6.1    Os inscritos poderão dirigir pedidos de esclarecimentos ou consultas 
relativas ao Edital, Regulamento e Termo de Referência deste Concurso, no período 
compreendido da data de publicação deste edital, até dia 13 de setembro de 2021 às 
16h.

 6.2  Os pedidos de esclarecimentos ou consultas deverão ser feitos 

5. ENTREGA DOS TRABALHOS

 4.5.2 Todos os projetos inscritos deverão fornecer as informações necessárias à 
compreensão do trabalho, desde que não impliquem em sua identificação. No 
entanto, no painel não poderá aparecer nome ou logotipo do(s) autor(es) assinaturas 
de desenhos e créditos que possibilitem a identificação do trabalho.

 4.5.3 Todos os desenhos, imagens, textos, memoriais, explicações ou 
especificações deste edital deverão constar obrigatoriamente na prancha e no 
preenchimento da inscrição via site, não podendo ser entregue qualquer tipo de 
material avulso para fins de análise pela Comissão Julgadora do concurso.

 5.1 Os trabalhos deverão ser postados no site do concurso até a data e horário 
limite estipulado no item 3.1.2 deste regulamento.

 5.2 O controle sobre o dia e hora da entrega dos trabalhos é de única e exclusiva 
responsabilidade do remetente, que deverá providenciar com antecedência e em 
tempo hábil para o cumprimento do prazo de conferência e aprovação do projeto.

 5.3 A comprovação de envio anterior à data e horário limite para o 
encaminhamento das propostas será feita de maneira eletrônica, pelo site da 
Associação Núcleo D.

 5.4 Lembrando que a efetivação da inscrição será realizada apenas após a 
conferência feita pela entidade mantenedora do concurso.

 5.5 Cabe à Secretaria da Associação Núcleo D manter o sigilo do remetente que, 
em hipótese alguma, será de conhecimento da Coordenação do Concurso e/ou da 
Comissão Julgadora.

Título fictício do projeto na prancha;

Memorial descritivo ou texto explicativo abordando os principais conceitos da 
proposta com no mínimo 500 caracteres e no máximo 1000 caracteres; 

Planta específica do projeto proposto;

Implantação;

Cortes;

Fachadas;

Quatro perspectivas do projeto;

Desenhos técnicos complementares para o auxílio da compreensão do projeto;
Salvar o arquivo do projeto com nome fictício. 

exclusivamente via e-mail destaquesnucleod@nucleod.com.br.  

 6.3  Todas as consultas e pedidos de esclarecimentos formulados serão 
respondidos pela Coordenação do Concurso, através da internet, observadas as 
disposições do Regulamento relativas à manutenção do sigilo quanto aos nomes dos 
consulentes e ao calendário.



Título fictício do projeto na prancha;

Memorial descritivo ou texto explicativo abordando os principais conceitos 
da proposta com no mínimo 500 caracteres e no máximo 1000 caracteres;

Planta específica do projeto executado;

Implantação;

 Cortes;

Fachadas;

Perspectivas do projeto;

Até quatro fotos por projeto para o entendimento da proposta após execução; 

Desenhos técnicos complementares para o auxílio da compreensão do projeto;

Salvar o arquivo do projeto com nome fictício. 

 

8. CRITÉRIOS TÉCNICOS

7. JULGAMENTO

 6.1    Os inscritos poderão dirigir pedidos de esclarecimentos ou consultas 
relativas ao Edital, Regulamento e Termo de Referência deste Concurso, no período 
compreendido da data de publicação deste edital, até dia 13 de setembro de 2021 às 
16h.

 6.2  Os pedidos de esclarecimentos ou consultas deverão ser feitos 

 8.1. Os projetos serão avaliados pela Comissão Julgadora seguindo os seguintes 
critérios e pontuações com nota máxima:

 7.1 Os projetos que atenderem os requisitos de inscrição passarão por 
julgamento técnico. A Comissão Julgadora Técnica será composta por seis membros 
indicados de comum acordo entre a Entidade Promotora Organizadora.

 7.2 Os membros da Comissão Julgadora serão profissionais de renome 
selecionados ao decorrer do ano, formados por representantes da área de arquitetura, 
design, paisagismo e construção civil. Sem vínculo com escritórios/profissionais 
cadastrados na Associação Núcleo D. 

 7.3 O julgamento técnico será realizado em uma única fase, de forma online, via 
acesso remoto dos membros da Comissão Julgadora.  

 7.4 Somente a Comissão Julgadora terá acesso a plataforma de votação, sendo 
vetado o acesso a pessoas estranhas ao processo de julgamento.

 7.5 Caso ocorra o impedimento de qualquer um dos membros da Comissão, 
haverá a indicação de um jurado substituto.

 7.6 São critérios básicos de julgamento: criatividade, objetividade, clareza, 
contribuição tecnológica e economicidade, acessibilidade ao uso racional dos 
recursos naturais e ao conforto para os usuários, entre outros de ordem técnica e 
cultural.

 7.7 Na categoria “Estudante”, os membros de instituição de ensino onde o 
estudante esteja matriculado não poderão participar, fazendo parte do julgamento 
apenas os demais componentes da Comissão.

 7.8 Todos os trabalhos inscritos que atenderam os requisitos na inscrição, serão 
avaliados pela Comissão Julgadora. 

 7.9 Os projetos finalistas deverão atingir a nota média mínima de sete pontos 
pela comissão técnica julgadora.

 7.10 Os três projetos finalistas por categoria serão os projetos que apresentarem 
as maiores notas, respeitando a nota mínima de sete pontos e máxima de 10 pontos

exclusivamente via e-mail destaquesnucleod@nucleod.com.br.  

 6.3  Todas as consultas e pedidos de esclarecimentos formulados serão 
respondidos pela Coordenação do Concurso, através da internet, observadas as 
disposições do Regulamento relativas à manutenção do sigilo quanto aos nomes dos 
consulentes e ao calendário.

8.1.1 Critérios de Julgamento Projeto Arquitetônico avaliados nos desenhos 
técnicos apresentados:



Título fictício do projeto na prancha;

Memorial descritivo ou texto explicativo abordando os principais conceitos 
da proposta com no mínimo 500 caracteres e no máximo 1000 caracteres;

Planta específica do projeto executado;

Implantação;

 Cortes;

Fachadas;

Perspectivas do projeto;

Até quatro fotos por projeto para o entendimento da proposta após execução; 

Desenhos técnicos complementares para o auxílio da compreensão do projeto;

Salvar o arquivo do projeto com nome fictício. 

 

 8.1. Os projetos serão avaliados pela Comissão Julgadora seguindo os seguintes 
critérios e pontuações com nota máxima:

8.1.1 Critérios de Julgamento Projeto Arquitetônico avaliados nos desenhos 
técnicos apresentados:

Criatividade e solução estética, expressão arquitetônica - Peso: 4,5;

Legibilidade do projeto - Peso: 2,5; 

Funcionalidade, circulação, otimização do espaço - Peso: 1,5;

Sustentabilidade, acessibilidade - Peso: 1,5.

9. DESTAQUE DO PÚBLICO

Criatividade e solução estética, expressão arquitetônica - Peso: 4,5; 

Legibilidade do projeto - Peso: 2,5; 

Funcionalidade, circulação, otimização do espaço - Peso: 1,5; 

Sustentabilidade, acessibilidade, ergonomia do mobiliário - Peso: 1,5.

8.1.2 Critérios de Julgamento Projeto de Interiores avaliados nos desenhos 
técnicos apresentados:

As decisões da Comissão Julgadora são irrecorríveis.

 9.1 Visando divulgar, valorizar e fomentar o setor, após a análise técnica, os três 
Projetos da Categoria “Profissional” com maior pontuação serão divulgados no site 
www.nucleod.com.br  para uma etapa de votação popular, concorrendo ao prêmio 
“Destaque do Público”.
 
 9.2 No “Destaque do Público” serão computados, no máximo 200 votos por 
categoria, de acordo com o IP (Internet Protocol ou Protocolo de Internet), número do 
CPF, telefone e identificação do computador em que está sendo realizada a votação.
 
 9.3 Para votar, o público deverá acessar todas as categorias e escolher o melhor 
projeto em cada uma. Após o período de votação, o projeto que obtiver o maior 
número de votos receberá o prêmio “Destaque do Público”.
 
 9.4 Para o “Destaque do Público”, o nome do profissional ou escritório será 
divulgado junto ao projeto no site da Associação Núcleo D.
 
 9.5 A divulgação dos finalistas, selecionados pela Comissão Julgadora Técnica 
para votação do público, acontecerá no dia partir das 9h do dia 04 de outubro de 
2021, no site da Associação Núcleo D (www.nucleod.com.br). A votação será encerrada 
às 9h00 do dia 18 de outubro de 2021.



10. PREMIAÇÃO

Troféu Núcleo D Destaques;

Direito a participar de um sorteio entre os nove vencedores, para uma vaga na 
viagem técnica do Programa DMAIS Relacionamento da Associação Núcleo D, 
categoria InCasa;   

Divulgação do ambiente premiado em mídias parceiras;

Divulgação do projeto premiado nas mídias sociais da Associação Núcleo D;

500 pontos no primeiro Programa da Associação Núcleo D, a ser divulgado em 2022;
 
Convite especial para o evento de entrega de premiação.

 10.1 Os Prêmios a serem conferidos pela Comissão Julgadora serão pela ordem, 
primeiro, segundo e terceiro lugares.

 10.2 A Comissão Julgadora poderá, a seu critério, distinguir projetos 
apresentados com Menções Honrosas.

 10.3 O 1º colocado em cada categoria profissional fará jus a premiação conforme 
os seguintes itens:

 10.4 Os finalistas de cada categoria receberão:
 

 10.5 O vencedor “Destaque Público” receberá: 

Divulgação nas mídias sociais da Associação Núcleo D;

Divulgação do ambiente premiado em mídias parceiras;

200 pontos no primeiro Programa da Associação Núcleo D, a ser divulgado em 2022;

Convite especial para o evento de entrega de premiação.

Troféu Núcleo D “Destaque Público”;

Divulgação nas mídias sociais da Associação Núcleo D;

Divulgação do ambiente premiado em mídias parceiras;

Convite especial para o evento de entrega de premiação.



11. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

12. CRONOGRAMA

13. DISPOSIÇÕES GERAIS

 10.6 O 1º colocado nas categorias estudante fará jus a premiação conforme 
os seguintes itens:

 10.7 Menções Honrosas quando houver, não receberão remuneração, 
prêmios em dinheiro ou qualquer tipo de vinculação promocional, impressa ou 
digital.

 11.1 O resultado do julgamento dos trabalhos será apresentado na festa de 
premiação, com data prévia estabelecida e/ou outro evento a ser definido pela 
Associação Núcleo D.

Troféu Núcleo D Revelação Acadêmica;

 Divulgação nas mídias sociais da Associação Núcleo D;

 Divulgação do ambiente premiado em mídias parceiras;

Início das Inscrições: 01/07/2021 às 9h

Término das inscrições: 15/09/2021 às 17h

Avaliação Júri técnico: 21/09/2021 a 01/10/2021 

Divulgação dos finalistas:  04/10/2021, a partir das 9h, no site da Associação 
Núcleo D.

Início Voto Popular: 04/10/2021 às 9h

Término Voto popular: 18/10/2021 às 17h

Cerimônia de Premiação: data a ser definida pela Associação Núcleo D (entre 15 
de novembro a 15 de dezembro de 2021). 

 13.1 Os concorrentes autorizam tacitamente ao Promotor e ao Organizador, o 
Direito de Exposição e Divulgação dos trabalhos apresentados, a qualquer tempo, 
sem que tal feito implique em qualquer forma de remuneração a seus autores.

 13.2 Desde já, os concorrentes participantes do Programa, concedem 
gratuitamente à Associação Núcleo D, o direito de uso de seu nome e imagem, para 
fins de publicidade, marketing, divulgação, de forma impressa ou eletrônica, pelo 
prazo de 10 anos e também para fins de dados históricos da Associação Núcleo D.

 13.3 Os Direitos Autorais sobre as soluções apresentadas observarão ao 

estabelecido no Lei 9.610 de 19 de Fevereiro de 1998
.
 13.4 Todos os trabalhos analisados pelo Júri receberão Certificado de 
Participação e serão publicados conforme item 10. deste regulamento.

 13.5 Quaisquer alterações no presente Regulamento serão definidas única e 
exclusivamente a critério da Associação Núcleo D, na forma de adesão, sendo o 
Profissional/Escritório informado por meio de mensagem enviada via correio 
eletrônico, que consta em seu cadastro junto a Associação Núcleo D.

 13.6 O profissional ou escritório que, por qualquer motivo, desrespeitar este 
Regulamento, perderá o direito de receber a premiação.

 13.7 Os prêmios são intransferíveis.

 13.8 O Profissional/Escritório deverá comunicar a Associação Núcleo D toda e 
qualquer alteração de seus dados cadastrais (endereço, telefone, e-mail, 
profissionais), ficando este totalmente responsável por quaisquer prejuízos ou 
danos ocorridos ou causados em decorrência da omissão ou não veracidade das 
informações prestadas à Associação Núcleo D.

 13.10 A Associação Núcleo D fica à disposição via e-mail 
destaquesnucleod@nucleod.com.br.

 13.11 Os casos não previstos neste Regulamento serão tratados e solucionados 
de forma hegemônica pela Diretoria Executiva da Associação Núcleo D.
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