
principais dúvidas recebidas

Realização Patrocínio Apoio acadêmico Apoio 

MG

01.
A ficha de inscrição é um documento que você deve preencher e está disponível no 

site do IAB MG: http://iabmg.org.br/site/concursos/
No final da página do site IAB-MG você encontra o link "Inscrição" que deve ser 

preenchido com suas informações. Além desse preenchimento, deverá ser feito o 
pagamento de R$ 50,00 pelo sympla ou via depósito bancário. 

Após o preenchimento da Ficha de inscrição disponibilizada no site do IAB MG e o 
pagamento da taxa realizado no link da Sympla ou via depósito, você deve enviar seu 
projeto com o título “2º Concurso Gustavo Penna 73/23” para 
contato@gustavopenna50anos.com junto ao comprovante de matrícula e de depósito da 
taxa de inscrição. Recomenda-se enviar um link do Google Drive ou Wetransfer.

A residência será feita com todos os membros da equipe vencedora.

Estou com uma dúvida em relação a ficha de inscrição. Ela é um 
documento no qual temos que preencher? 

02. Os três participantes ganham a oportunidade de estágio, ou apenas o 
responsável?

Você está apto a participar concurso. 
Não aceitamos alunos formados, mas como você está cursando o 10º período, ainda 

está dentro dos parâmetros. 

03. O edital afirma que apenas os estudantes entre o 4º e o 10º períodos podem 
participar do concurso; por isso, gostaria de saber se estaria apto a 
participar considerando que ingressei no curso no segundo semestre de 
2014 e no semestre atual estou cursando o Trabalho de Conclusão de Curso, 
ou seja, perante minha universidade estou no 10º período.

As inscrições são feitas individualmente.
As equipes devem ter no máximo 3 pessoas.
Na entrega do projeto basta enviar o comprovante de pagamento e os documentos 

solicitados juntamente com o projeto.

04. Fiz minha inscrição no site para participação do concurso e efetuei o 
pagamento, pelo sympla. Porém, não consegui fazer a inclusão da minha 
equipe na inscrição. Gostaria de  saber qual é caminho para essa inclusão. 
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05.

Este é um concurso de ideias de um projeto urbanístico para São Paulo e por isso as 
intervenções propostas devem ser livres.

É importante considerar a relevância da área; o potencial de benefícios à comunidade 
paulistana e de usuários da região central; as possibilidades colaborativas e 
interdisciplinares e o potencial de inter-relação com as preexistências territoriais da área 
proposta, dialogando com os aspectos simbólicos da cidade.

Posteriormente, se for de interesse da Prefeitura Municipal de São Paulo contratar o 
projeto, a equipe vencedora deverá ter um arquiteto como responsável técnico para 
desenvolvimento da proposta e realizar das adequações exigidas.

Como a praça é um patrimônio da cidade de São Paulo, gostaríamos de 
saber até que ponto pode haver interferência, por exemplo, se pode ter 
uma troca de paginação do piso, retirada daqueles protetores entorno 
das árvores, entre outras coisas.

Vamos ao passo a passo:

1. Após realizar seu cadastro, o restante do grupo deve se cadastrar também, 
individualmente, através do mesmo link : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGJJIv17kNQ5utx7bBJdf-t8QBziOVaGMaF
tQOYpE2kMiA-Q/viewform

2. Com todos inscritos, é hora de realizar o pagamento. Esse pode ser feito através 
do Sympla 
(https://www.sympla.com.br/2-concurso-de-ideias-para-estudantes-do-projeto-gustavo-
penna-7323__644159) ou via depósito para:

Dpt de Minas Gerais do Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB-MG
CNPJ: 17.474.776/0001-46
BANCO: 756 – Banco Cooperativo do Brasil – Sicoob Engecred
AGÊNCIA: 4156
CONTA CORRENTE: 5489.001-2
3. Inscrições e pagamento feito, é hora de enviar o seu projeto. Junto ao projeto, você 

deve enviar o comprovante de matrícula de todos os membros do grupo e o 
comprovante de pagamento. 

4. Ao enviar o projeto para contato@gustavopenna50anos.com, coloque no título do 
e-mail “2º Concurso Gustavo Penna 73/23”.

5. Não se esqueça que toda a apresentação de seu projeto deve ser enviada em, no 
máximo, 4 arquivos em formato PDF. Recomendamos enviar todas as informações e a 
apresentação em um link do Google Drive ou We transfer. 

06.
Estou com um pouco de dúvida na minha inscrição, fiz o cadastro no site e 
não sei o que fazer após, onde faço o cadastro dos outros integrantes do 
grupo ? Para realizar a inscrição tenho q fazer um depósito certo ? Mas só 
faço e envio no email de vocês ? Como funciona isso ? 
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07.

Todas as bases que temos acesso da Prefeitura de São Paulo estão disponíveis na 
plataforma do GeoSampa. Pelo site do GeoSampa 
(http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx)  é possível acessar as 
mesmas informações que lhe enviamos no anexo, como a topografia do espaço, a 
população, equipamentos, sistema viário, edificações e inclusive as medidas, basta 
habilitar a opção no mapa. Também é possível baixar o Mapa Digital da Cidade em DXF, 
extensão que pode ser aberta no Autocad conforme explicam os slides 20 e 21 do anexo I.

Caso tenha feito seu pagamento via depósito, basta compartilhar conosco o 
comprovante do depósito por e-mail, quando enviar o restante do material.

Caso tenha sido pelo Sympla, verifique seu e-mail, a caixa de entrada, a lixeira e o 
spam. O Sympla encaminha o comprovante de pagamento sempre que aprovado. 

Tenho uma dúvida com relação ao documento de bases infográficas digitais 
“Subsídios ao 2º Concurso de Ideias do Projeto Gustavo Penna 73/23 - São 
Paulo e a Praça da República” que segundo o edital do concurso seria 
disponibilizado pela SP- Urbanismo/ Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano da Prefeitura Municipal de São Paulo-SP, no entanto, ao procurar pelo 
documento não o encontrei, estando apenas disponível o sistema GeoSampa 
para buscas mais gerais.
Gostaria de saber se há a disponibilização deste documento e onde posso 
encontrá-lo para download, visto a dificuldade dos alunos, que neste caso são 
do Estado do Mato Grosso, em melhor compreender a praça da república e sua 
respectiva área de abrangência, com representações gráficas e medidas por 
exemplo.

08. Fiz o pagamento da inscrição, porém não recebi nenhum comprovante de 
confirmação dessa. É possível alguma verificação se meu nome está inscrito 
no concurso?


