CONCURSO DA PRAÇA – FENEARTE 2017
TEMA: PERNAMBUCO E SUAS RIQUEZAS CULTURAIS
Data do Evento: 06 a 16 de julho de 2017

Inscrições e Entrega do projeto no Setor de Eventos: até 07 de junho de 2017 às 19h00 (Quarta-feira).
Serão entregues: planta baixa, planta baixa e elevações de pontos elétricos, elevações e perspectivas.
Na planta baixa e elevações devem apresentar as especificações de materiais que estão propondo e
um breve relatório justificando os elementos que foram escolhidos para composição da praça, que
deverá está de acordo com a temática do evento. Lembrando também que não é uma feira infantil e
sim de negócios, então ter cuidado com a comunicação visual.

O mesmo será entregue as empresas organizadoras: AD/DIPER, EMPETUR e o Escritório de
Arquitetura de Carlos Augusto Lira.
Número de participantes da equipe: máximo de 10 alunos. Para a escala nos dias da Feira,
necessário ficar 2 alunos por turno (manhã, tarde e noite). Interessante aluno ter seu “cartão de
visita” para, caso necessário, distribuir na Praça.
Atividades complementares: a participação no concurso vale 15h de carga horária de atividade
complementar, mais 15h para os membros da equipe da proposta selecionada e mais 20h para
os que participarem efetivamente da feira (06 a 16 de julho de 2017).
A Fenearte 2017 terá como tema Pernambuco e suas riquezas culturais. Os estudantes e
arquitetos (professores-orientadores) deverão realizar pesquisa sobre o assunto e utilizá-la como
julgar conveniente no seu projeto.
A praça terá as seguintes dimensões do stand: 4,0m (laterais) x 9,0m (frente e fundo) = 36m2. (Não
foi definido pelos organizadores do evento, se terá fundo e laterais com divisórias).

Observações gerais para a montagem: (aguardando regras e normas da organização do evento)
- O espaço não terá piso e nem tablado; (Isto aqui já é certo, me informaram).

Observações gerais do concurso:
- Valor máximo que será disponibilizado pela Esuda para ser gasto na execução do projeto é entre R$
3.000,00 e R$4.000,00;
- O projeto deverá ter característica nordestina, sem requinte e não destoar do que verdadeiramente
significa a FENEARTE;
- Quem irá executar o projeto são os alunos vencedores, a faculdade poderá colaborar com alguns detalhes
tais como: durante a montagem, disponibilizar ajudantes.
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