até 02/09

16/10/2012

Curso

IAB e CAU se manifestam contrários à
contratação de empresa de Cingapura para
planejamento de Brasília

Inscrição para o Master Laboratorio de la vivienda del siglo 21

16/10/2012

A Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona abre as inscrições para a sétima
edição do curso Master. Dividido em quatro módulos, o curso tem um ano letivo de
duração, com o início das aulas previsto para 4 de outubro. Os ingressantes serão
selecionados com análise de títulos universitários.
info@laboratoriovivienda21.com
www.laboratoriovivienda21.com

Clube de futebol América de Natal assina
contrato para construção de estádio
15/10/2012

Divulgados arquitetos finalistas de
programa que proporcionará estágio com
Kazuyo Sejima
15/10/2012

Centro financeiro na China vence prêmio
Lubetkin, promovido pelo RIBA

até 03/09
Prêmio
Comprar...

Prêmio ibero-americano de pesquisas sobre habitação sustentável
Trabalhos de mestrado e doutorado podem ser inscritos, por e-mail, nas categorias
Investigação teórica ou teórico-prática e Pesquisa aplicada a realidades concretas com
resultados tangíveis. Os primeiros lugares recebem 5 mil dólares, os segundos colocados,
3 mil dólares e os terceiros lugares, 2 mil dólares.

livros softwares + vendidos

Garagem: saindo dos
problemas entrando nas
soluções

R$110,00
em 2x R$55,00

www.estudiosterritoriales.org
premio.tesis.vivienda@gmail.com

Sustentabilidade nas Obras
e nos Projetos - questões
práticas para profissionais e
empresas

15/09 a 17/09
10° Encontro Nacional de Ensino de Paisagismo em Escolas de Arquitetura e
Urbanismo no Brasil

De: R$73,00
Por: R$56,00

A 10ª edição do Enepea parte da palavra-tema Percursos para discutir a consolidação dos
princípios de sustentabilidade nas intervenções paisagísticas. O evento terá
apresentações de trabalhos, concursos de estudantes e palestras de professores de
universidades latino-americanas. No campus central da PUC-RS, em Porto Alegre. As

Estruturas em Concreto
Protendido - pós-tração
pré-tração e cálculo e
detalhamento

inscrições devem ser feitas pela internet.

De: R$105,00
Por: R$95,00
em 2x R$47,50

www.pucrs.br/fau/enepea

11/10 a 17/10
Internacional
7ª Bienal Ibero-Americana de Arquitetura e Urbanismo
A Bienal Ibero-americana volta este ano para a América. Desta vez, o evento será
realizado em Medellín, Colômbia, com o tema A arquitetura para a integração da
cidadania. O objetivo é refletir sobre o modo de habitar e discutir propostas urbanísticas
que eliminem fatores de exclusão. Dez projetos brasileiros foram selecionados para a
exposição.

ABNT agosto Arquitetura Brasil CONCRETO
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Licitação Minas Gerais Obras Pesquisa

Concurso Construção edital FGV inscrições

Projeto

projetos reforma Rio de Janeiro

São Paulo SindusCon-SP

até 30/10
Concurso
Concurso OTEC de eficiência energética para edifícios existentes
O concurso propõe o prédio projetado por Rino Levi e ocupado há 11 anos pelo Ibope
(Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística), em São Paulo, como objeto de
estudo. Os competidores devem trazer soluções de projeto que busquem a eficiência
energética e o resgate histórico do prédio. O vencedor leva 50 mil reais e pode ser
contratado para desenvolver o projeto executivo. As inscrições devem ser feitas pelo site.
www.concursootec.com.br

11/11 e 12/11
2ª Jornada de arquitetura inclusiva e desenho universal
O encontro, focado em sustentabilidade social, chega à sua segunda edição para discutir

