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Desta forma, este chamamento tem por objetivo apoiar institucionalmente 
as propostas que possuam alinhamento conceitual ou de conteúdo com o 
tema “Todos os mundos. Um só mundo. Arquitetura 21.”
Serão aptas a seleção as propostas de atividades educativas, 
capacitação, concertos, concursos, exposições, filmes, intervenções 
urbanas, oficinas e workshops, pesquisas, premiações, projetos de 
história oral, publicações, rodas de conversa, seminários, shows, trilhas, 
vídeos, visitas guiadas; desde que relacionadas a temática de artes 
visuais, arquitetura, design, urbanismo, paisagismo, patrimônio cultural, 
planejamento urbano e sustentabilidade urbana, direta ou indiretamente.

ANEXO 2 - FICHA DE INSCRIÇÃO DE PROJETOS 
CULTURAIS E EVENTOS RIO2020 

CAPITAL MUNDIAL DA ARQUITETURA UNESCO.UIA
ÍTENS OBRIGATÓRIOS- encaminhar ficha para o email: rcma2020.
eventos@gmail.com:

Nº da proposta: (a ser preenchido pelo GP/CRIO2020)
1.Proponente:
2.Data de envio da proposta:
3.Tema:

4. Alinhamento ao tema “Todos os mundos. Um só mundo. Arquitetura 
21”, do 27ºCongresso Mundial de Arquitetos UIA 2020 Rio:

5. Tipo de evento (exposição, show, seminário, palestra, intervenção 
urbana, atividade educativa, filmes, oficinas/workshops, lançamento, vi-
sita guiada, concerto, proj. de história oral, concurso ou outros):

6. Local do evento(se houver):
7. Data prevista -início e término(se houver):
8.Contatos(e-mail, telefone e endereço):
8.1.E-mail:
8.2.Telefone:
8.3.Endereço:
9.Apresentação/Contextualização(motivações, justificativa, objetivos 
principais e secundários):

10. Outras instituições parceiras(se for o caso):

ÍTENS COMPLEMENTARES NÃO OBRIGATÓRIOS NESTA ETAPA
OBS.: AS INFORMAÇÕES DEVERÃO SER REPASSADAS COMO 
CONDIÇÃO PARA A INCLUSÃO DO PROJETO NO CALENDÁRIO 
OFICIAL DO RIO 2020 CAPITAL MUNDIAL DA ARQUITETURA 
UNESCO.UIA .

11. Plano de trabalho incluindo objeto, produto(painéis expositivos, ví-
deos, publicações etc), local definido, o cronograma, recursos aloca-
dos e apoiadores institucionais - encaminhar anexados para o e-mail: 
rcma2020.eventos@gmail.com;

12.Relação de material complementar anexo(se houver);

13.Relação de itens passíveis de aplicação da marca Rio 2020 Capital 
Mundial da Arquitetura Unesco.UIA:

14. Release do projeto (para divulgação pela Comunicação)

ANEXO 3 - TERMO DE COMPROMISSO DE INSTITUIÇÕES, 
PROJETOS CULTURAIS E EVENTOS DO RIO 2020 

CAPITAL MUNDIAL DA ARQUITETURA UNESCO.UIA
O TERMO DE COMPROMISSO é o documento firmado pelo 
PROPONENTE DO PROJETO CULTURAL OU DO EVENTO submetido 
ao COMITÊ ORGANIZADOR RIO 2020 e ao Comitê Executivo do XXVII 
CONGRESSO MUNDIAL DE ARQUITETOS UIA2020RIO. Neste termo, o 
primeiro se compromete a realizar o PROJETO CULTURAL OU EVENTO, 
conforme a aprovação do Subcomitê de Programação do Comitê 
Organizador RIO 2020, ciente de que lhe serão fornecidos: (1) uma 
carta de apoio institucional, (2) autorização de uso das logomarcas Rio 
2020 - Capital Mundial da Arquitetura - UNESCO.UIA e XXVII Congresso 
Mundial de Arquitetos UIA2020RIO, (3) divulgação do projeto cultural 
ou do evento nas redes sociais e de comunicação do Rio 2020 Capital 
Mundial da Arquitetura UNESCO.UIA e do XXVII Congresso Mundial de 
Arquitetos UIA2020RIO e parceiros.
1. DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS DESTE TERMO DE COMPROMISSO
1.1 O prazo geral deste Termo de Compromisso tem início na data de 
sua assinatura e perderá sua validade no dia 31 de dezembro de 2020.

2. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

2.1. O acompanhamento da execução do PROJETO CULTURAL OU 
EVENTO será realizado pelo Comitê Organizador Rio 2020 e pelo Comitê 
Executivo do XXVII Congresso Mundial de Arquitetos UIA2020RIO.

2.2. O PROPONENTE deverá enviar o plano de trabalho conforme o 
Anexo, impreterivelmente, até um mês antes de se iniciar o evento, para 
o e-mail rcma2020.eventos@gmail.com (com a identificação completa do 
projeto no assunto da mensagem).

2.3. Toda e qualquer alteração ao Projeto Cultural ou Evento (atualização 
de cronograma, alteração de título, alteração de local de execução, 
ajuste de ações e adequações orçamentárias) deverá ser informada 
através da Ficha de Alteração de Projeto ao Comitê Organizador Rio 
2020 e ao Comitê Executivo do XXVII Congresso Mundial de Arquitetos 
UIA2020RIO.
2.4. O PROPONENTE deverá, obrigatoriamente, junto com as marcas 
autorizadas acima, aplicar também as logomarcas da Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro-PCRJ e do Instituto de Arquitetos do Brasil - 
IAB como parceiros institucionais.

2.5. O PROPONENTE terá sua instituição ou o seu projeto divulgados 
nos meios de comunicação do Rio 2020 Capital Mundial da Arquitetura 
UNESCO.UIA e do XXVII Congresso Mundial de Arquitetos UIA2020RIO 
e sites parceiros. 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1 O Proponente está ciente que o Município do Rio de Janeiro, Comitê 
Organizador Rio 2020 e o Comitê Executivo do XXVII Congresso Mundial 
de Arquitetos UIA2020RIO não se responsabilizam pelas licenças e 
autorizações de outros órgãos (ex. ECAD, pagamentos de direitos 
autorais de texto e/ou música, normas de segurança, liberação de espaços 
públicos) necessárias para a realização do PROJETO CULTURAL OU 
EVENTO, sendo essas de total responsabilidade do PROPONENTE.
3.2 O PROJETO CULTURAL OU EVENTO, os documentos e as fichas 
encaminhadas serão de exclusiva responsabilidade do PROPONENTE, 
não acarretando qualquer responsabilidade civil ou criminal para o GP/
Comitê Organizador Rio 2020 e para o Comitê Executivo do XXVII 
Congresso Mundial de Arquitetos UIA2020RIO, especialmente quanto às 
certidões apresentadas, direitos autorais e encargos trabalhistas.
3.3 O Proponente está ciente que o Comitê Organizador Rio 2020 e 
o Comitê Executivo do XXVII Congresso Mundial de Arquitetos-UIA 
concedem APENAS o apoio institucional e a autorização para uso das 
logomarcas do Rio 2020 Capital Mundial da Arquitetura Unesco.

UIA e do XXVII Congresso Mundial de Arquitetos UIA2020RIO em 
aplicações relacionadas aos projetos selecionados de acordo com o 
edital deste chamamento, não se responsabilizando por sua execução, 
financiamento ou ressarcimento de qualquer natureza.

Rio de Janeiro, ___de___________de 20__

____________________________________________
Assinatura do Proponente

_______________________________________
Identidade ou CNPJ

(encaminhar anexado para rcma2020.eventos@gmail.com uma cópia do 
documento ou do CNPJ da empresa)

ANEXO 4 - FICHA DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROJETOS 
CULTURAIS E EVENTOS RIO2020 

CAPITAL MUNDIAL DA ARQUITETURA UNESCO.UIA
ÍTENS OBRIGATÓRIOS- encaminhar ficha para o email: rcma2020.
eventos@gmail.com:

Nº da proposta: (a ser preenchido pelo GP/CRIO2020)
1.Proponente:
2.Data de envio da proposta:
3.Tema:

4. Alinhamento ao tema “Todos os mundos. Um só mundo. Arquitetura 
21”, do 27ºCongresso Mundial de Arquitetos UIA 2020 Rio:

5. Tipo de evento(exposição, show, seminário, palestra, intervenção 
urbana, atividade educativa, filmes, oficinas/workshops, lançamento, 
visita guiada, concerto, proj. de história oral, concurso ou outros):

6. Local do evento(se houver):
7. Data prevista -início e término(se houver):
8.Contatos(e-mail, telefone e endereço):
8.1.E-mail:
8.2.Telefone:
8.3.Endereço:
9.Apresentação/Contextualização(motivações, justificativa, objetivos 
principais e secundários):

10. Outras instituições parceiras(se for o caso):

ÍTENS COMPLEMENTARES NÃO OBRIGATÓRIOS NESTA ETAPA
OBS.: AS INFORMAÇÕES DEVERÃO SER REPASSADAS COMO 
CONDIÇÃO PARA A INCLUSÃO DO PROJETO NO CALENDÁRIO OFICIAL 
DO RIO 2020 CAPITAL MUNDIAL DA ARQUITETURA UNESCO.UIA .

11. Plano de trabalho incluindo objeto, produto(painéis expositivos, ví-
deos, publicações etc), local definido, o cronograma, recursos aloca-
dos e apoiadores institucionais - encaminhar anexados para o e-mail: 
rcma2020.eventos@gmail.com;
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