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CONCURSOS ESTUDANTIS 2013 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

Em atenção às solicitações recebidas de equipes que participam anualmente dos Concursos Estudantis do 

IBRACON, decidimos prorrogar o prazo final de inscrições e aproveitamos para encaminhar alguns 

esclarecimentos, visando o melhor entendimento das diretrizes dos Concursos deste ano.  

Assim, todas as equipes que ainda não formalizaram sua inscrição, podem fazê-lo até as 12h do dia 

15/10/2013, nos endereços eletrônicos registrados nos Regulamentos de cada um dos Concursos.  

No caso específico do Concurso Ousadia, o CD ou o DVD contendo as informações sobre o trabalho da 

equipe participante (item 6.3.1 do Regulamento) deve ser entregue (até o dia 15/10/2013) ou enviado por 

correio (correspondência registrada ou SEDEX, no dia da inscrição) para a sede do IBRACON (Rua Julieta 

do Espírito Santo Pinheiro, 68, Jardim Olímpia, CEP 05542-120 São Paulo/SP – Brasil).  

Durante o evento, para facilitar a logística no Centro de Convenções de Gramado, evitando a concentração 

de pessoas no local reservado para os Concursos e, inclusive, como forma de incentivá-las a participarem 

de outras atividades do Congresso, o recebimento dos trabalhos será escalonado, como a seguir: 

 OUSADIA   dia 29 (das 12 às 17h) e dia 30.10.2013, até as 9h; 

 CONCREBOL   30 de outubro de 2013, até as 12h; 

 APO   31 de outubro de 2013, até as 12h; 

 ECO-CC  01 de novembro de 2013, até as 12h. 

Lembramos que na entrega dos trabalhos cada equipe receberá uma ficha de inscrição e que somente 

serão aceitos projetos de equipes previamente inscritas, dentro do novo prazo estabelecido (15/10/2013). 

Com relação ao Concurso OUSADIA, serão aceitas maquetes em escala diferente da preconizada no 

Regulamento, desde que informada, caso a equipe tenha necessidade de contextualizar a obra no parque, 

mantendo a exigência dimensional de área da maquete de 1m
2
.  

Com relação ao Concurso APO, salientamos que não será aceita qualquer armadura que for utilizada além 

da armadura longitudinal na região das vigas e dos pilares do aparato, sob pena de desclassificação da 

equipe. O gabarito previsto no Regulamento (ver fotos), será utilizado para verificação do formato e das 

dimensões de cada um dos Aparatos e servirá também para sua fixação durante o ensaio (portanto, não 

será aceito nenhum APO com formato diferente do previsto no Regulamento). 

Com o propósito de reafirmar sempre o compromisso do IBRACON com o desenvolvimento de atividades 

que promovam o conhecimento do concreto e suas inúmeras aplicações, em um ambiente de crescimento 

mútuo, reforçamos o convite a todas as equipes para participação nos Concursos de 2013, realizando 

conosco a grande festa de confraternização dos Congressos Brasileiros do Concreto. 

Atenciosamente 

Comissão Organizadora dos Concursos Estudantis do IBRACON 


