
 

 

Regulamento do Prêmio FNA 2019 

 

1. O Prêmio FNA foi criado em 2018 e é concedido a pessoas (arquitetos e urbanistas ou 
não), instituições, personalidades, ações, projetos ou iniciativas que tenham atuação, 
papel relevante ou alinhamento com os objetivos da FNA visando o fortalecimento da 
Arquitetura e Urbanismo e sua contribuição para a sociedade brasileira e internacional. 

 
2. Os agraciados com o Prêmio FNA serão escolhidos pelo Conselho Curador do Prêmio, 

instância máxima de deliberação formada pelo presidente da FNA e pelos ex-
Presidentes da FNA: Cicero Alvarez - presidente FNA, Clovis Ilgenfritz da Silva (1983-
1986), Newton Burmeister (1986-1988), Orlando Carielo (1988-1989), Valeska Peres 
Pinto (1989-1995), Kelson Senra (1995-1998), Eduardo Bimbi (1998-2004), Ângelo 
Arruda (2004-2010) e Jeferson Salazar (2010-2016). 

 
3. As indicações podem ser feitas pelos arquitetos e urbanistas brasileiros e pelos 

sindicatos de arquitetos e urbanistas por meio do envio de formulário eletrônico a ser 
disponibilizado no site da FNA entre 1º de agosto de 2019 e 1º de outubro de 2019.  

 
4. O formulário eletrônico requer obrigatoriamente o nome completo das pessoas 

(arquitetos e urbanistas ou não), instituições, personalidades, ações, projetos ou 
iniciativas, que preencham os requisitos do Prêmio; os dados cadastrais – local de 
moradia, e-mail, telefone. A estes dados, deve ser acrescido um texto com até 20 linhas, 
que explicitem os motivos da indicação. 
 

5. Cabe ao Conselho Curador do Prêmio FNA compilar as indicações e, se assim o 
entender, realizar novas indicações. O grupo elegerá o grande vencedor do Prêmio FNA 
2019. 
 

6. O vencedor do Prêmio FNA 2019 será conhecido no dia 10 de outubro 2019.  

 
7. A cerimônia de premiação está prevista para o dia 30 de novembro, durante a 

programação do 43 ENSA, em Salvador, Bahia. 
 



8.  O calendário da premiação está assim estabelecido: 

15 de agosto de 2019 - lançamento da premiação e início das indicações. 

30 de setembro de 2019 - prazo final para recebimento das indicações na FNA. 

06 de outubro – Reunião do Conselho Curador para definição dos vencedores.  

10 de outubro de 2019 - Divulgação dos premiados em todas as categorias. 

 30 novembro de 2019 -  Entrega do Prêmio FNA – 2019 – Salvador/BA 


