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O Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento de São Paulo (IABsp) abre esta 
chamada de trabalhos para a 13ª edição da Bienal Internacional de Arquitetura 
de São Paulo com a finalidade de reunir propostas para a exposição Produções 
Insurgentes, que acontecerá na cidade de São Paulo de 21 de maio a 10 de julho 
de 2022. 

Esta chamada está aberta a receber trabalhos em diversas linguagens, nos quais 
estejam presentes questionamentos, indagações, reflexões ou propostas conectados, 
principalmente, à relação corpo-território pelo viés de seus apagamentos e 
resistências em seus múltiplos desdobramentos.

Os proponentes poderão ser indivíduos ou coletivos de qualquer nacionalidade ou 
país de residência. 

A inscrição deverá ser feita mediante preenchimento de formulário, disponível no 
site da 13ª Bienal (bienaldearquitetura.org.br/chamada-de-trabalhos).

Data limite para inscrição: 15 de dezembro de 2021  

http://bienaldearquitetura.org.br/chamada-de-trabalhos
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1. TRAVESSIAS 
“É preciso a imagem para recuperar a identidade, tem 
que tornar-se visível, porque o rosto de um é o reflexo 

do outro, o corpo de um é o reflexo do outro e em 
cada um o reflexo de todos os corpos. A invisibilidade 

está na raiz da perda da identidade.” 

(Beatriz Nascimento em trecho do filme Ori)

A Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo é realizada pelo IABsp desde 
1973 e se firmou como um dos eventos mais significativos para o debate e o 
desenvolvimento crítico sobre arquitetura e território brasileiros.

Para a sua 13ª edição, a ocorrer entre os dias 21 de maio e 10 de julho de 2022, 
foi aberto um Concurso Internacional de Co-Curadoria, que teve como vencedora 
a proposta da equipe Travessias1, formada por nove integrantes brasileiros2 de 
diversas áreas de atuação e que, ao lado da curadora residente, Sabrina Fontenele, 
vêm pensando a edição atual.

O edital do IABsp lançou como provocação inicial a temática da reconstrução, 
tendo como cenário as intensas transformações nos espaços e dinâmicas sociais 
trazidas pela pandemia de COVID-19. E, para fundamentar esta reflexão, foram 
propostos os seguintes eixos norteadores preliminares: democracia, corpos, 
memória, informação e ecologia.

O recorte curatorial aventado pela equipe Travessias entende que a pandemia 
de COVID-19 reforça desigualdades socioespaciais que já se estabeleciam no 
país e em esfera global. Partindo dessa perspectiva, a ideia de reconstrução em 
debate lança uma reflexão sobre as dinâmicas inerentes à produção dos espaços. 
Compreende, dessa forma, que essas são estruturas marcadas pela fragmentação, 
pelas descontinuidades e pelas simultaneidades, tanto físicas quanto simbólicas, 
cujas origens estão enraizadas nos violentos processos de colonização e são 
marcadas por desigualdades e apagamentos históricos, que provocam inúmeras 
manifestações de opressão - como o racismo, o sexismo, o capacitismo e a 
colonialidade - no Brasil e em diversos territórios pelo mundo.

Os territórios brasileiros, extremamente fragmentados, estão costurados como 
uma colcha de retalhos e a 13ª Bienal representa uma possibilidade de atravessá-
la e de apresentar tanto o compartilhamento de urbanidades possíveis, quanto 

1 Para saber mais sobre a proposta, ver: www.iabsp.org.br/travessias
2 Carolina Piai Vieira, Larissa Francez Zarpelon, Louise Lenate Ferreira da Silva, Luciene Gomes, Pedro Cardoso 
Smith, Pedro Vinícius Alves, Raíssa Albano de Oliveira, Thiago Sousa Silva, Viviane de Andrade Sá.

http://www.iabsp.org.br/travessias
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a oportunidade de reinterpretação de memórias coletivas ancestrais. A equipe 
curatorial da 13ª Bienal,  a partir do conceito de travessias3 de Maria Beatriz 
Nascimento,  busca investigar o que do passado colonial e das diásporas permanece 
e o que se altera nos deslocamentos das populações do mundo. Seja no trajeto 
diário casa - trabalho, seja nas migrações forçadas ou espontâneas entre Ocidentes 
e Orientes. O que sobra, o que fica?

As Travessias permanecem contínuas, atravessadas pela diversidade dos corpos, 
que continuamente sofrem vulnerabilidades materializadas na estrutura de sua 
vida, de seu acesso à cidade. Entre tais consequências, tornam-se evidentes 
as tentativas de apagamento de seus modos de existir, também por meio do 
silenciamento de suas narrativas, tornando essas Travessias ainda mais sensíveis, 
já que a memória político-social sobre essas populações é seletiva: tende a exaltar 
e propiciar o funcionamento da estrutura colonial em detrimento de perspectivas 
individuais e comunitárias.

Essas marcas presentes na história tornam-se narrativas elencadas na própria 
construção das nações e, ainda que possuindo origens coloniais de séculos atrás, 
são a base estrutural destes territórios. Nascem também como um projeto, um 
investimento para o que temos hoje como sociedade.

A insurgência das vozes que construíram e ainda constroem o país é o chamamento 
para criação e recuperação de espaços dentro do território partilhado que possam 
servir para a escuta e diálogo dessas narrativas.

As Travessias pretendem estimular reflexões críticas com relação ao espaço 
contemporâneo enquanto desdobramento de eventos passados e ainda em curso 
por meio de narrativas que reconstruam temporalidades e levantamentos coletivos 
de memórias apagadas. Têm como fio condutor a relação entre corpos e territórios 
pelo viés de sua agência, seus apagamentos e suas resistências.

A possibilidade de visibilizar e intercruzar espaços e narrativas tende a ser 
uma ferramenta que entrelaça saberes e sentimentos extrapolando a dicotomia 
entre erudito e marginal, conformando uma estrutura de sentidos e redes de 
atravessamentos que afetam e ensinam sobre diversas formas de atuação, resgate 
e adaptação de práticas, formas de vida e do viver em comunidade.

“A memória são os conteúdos de um continente, da 
sua vida, da sua história, do seu passado. Como se o 

corpo fosse o documento.”

(Beatriz Nascimento em trecho do filme Ori)

3 O conceito travessia foi trabalhado pela professora, poetisa, historiadora, roteirista e ativista pelos direitos 
humanos Maria Beatriz Nascimento. Mulher negra, sergipana, desenvolveu estudos e reflexões sobre as histórias 
dos movimentos e trânsitos populacionais brasileiros, em especial relativos às populações negras.
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2. PROGRAMAÇÃO 
A programação da 13ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo está 
organizada a partir de três eixos: Exposição, Encontro e Educativo. O primeiro 
deles consiste na exposição resultado da pesquisa Travessias - mediante convite 
- e da chamada aberta internacional - denominada Produções Insurgentes. O 
eixo Encontro engloba momentos de troca e de confraternização entre o público 
e profissionais, pesquisadores e pessoas de notório saber convidados(as/es) a 
apresentarem seus trabalhos e reflexões. O eixo Educativo, por sua vez, se estrutura 
a partir de oficinas que convidam o público a interagir de maneira ainda mais 
ativa e prevê atividades de mediação na exposição e a parceria com universidades 
e escolas. Nesse sentido, também estão sendo planejados os Nós, espaços que 
abrigam as experiências propostas nos três eixos e convidam ao movimento pela 
cidade. 

EXPOSIÇÃO
Exposição Travessias e Produções Insurgentes

Artistas Convidados - Instalações Artísticas

 

ENCONTRO
Conferências

Mesas Temáticas

Festividades

Núcleo Audiovisual em Parceria com Instituto Moreira Salles

EDUCATIVO
Oficinas

Atividades de Mediação

Parceria com universidades e escolas

NÓS
Locais dispersos na cidade com atividades da 13ª Bienal
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3.LOCAL
Produções Insurgentes será realizada em espaço expositivo na cidade de São 
Paulo - SP, Brasil. O local será divulgado em breve mediante publicação nas redes 
sociais e nos sites da 13ª Bienal e do IABsp, e também via e-mail a todos os 
inscritos.
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4. PRODUÇÕES INSURGENTES
4.1 Esta Chamada busca receber trabalhos em que estejam presentes 
questionamentos, indagações, reflexões ou propostas conectados, principalmente, 
à relação corpo-território pelo viés de seus apagamentos e resistências em 
seus múltiplos desdobramentos e que estimulem uma reflexão crítica sobre a 
compreensão do espaço, da cultura e da arquitetura contemporâneos. 

4.2 Os trabalhos podem abordar um ou mais eixos apontados abaixo ou ainda 
apresentar similares que se encaixem na temática de Produções Insurgentes:

a) práticas arquitetônicas e construtivas populares, vernaculares, marginais 
e insurgentes;

b) rotas ancestrais e seus desdobramentos contemporâneos, imigrações e 
migrações;

c) territorialidades e suas perspectivas históricas e contemporâneas, lugares 
de práticas espirituais, culturais e perspectivas de cosmovisões, saberes 
ancestrais e processos diaspóricos;

d) expulsão, encarceramento e extermínio de populações;

e) políticas urbanas, planejamento, gestão democrática e direito à cidade, 
conflitos por terra, soluções espontâneas e regionais, cooperativismo e 
autogestão;

f) questões de privacidade, proteção de dados e experimentações com 
modelos de governança de dados públicos e privados;

g) corpos e narrativas invisibilizados (epistemicídio), acessibilidade 
universal;

h) agroecologia, segurança e soberania alimentar, água, segurança hídrica, 
desmatamento, impactos e emergências climáticas, desastres ambientais;

i) patrimônio material e imaterial, memória e resistência.

4.3 Os formatos e linguagens dos trabalhos que serão expostos poderão ser diversos, 
tais como: projetos construídos e não-construídos, desenhos, diagramas, mapas, 
modelos, protótipos, componentes de construção, filmes, instalações, fotografias, 
pinturas, maquetes, objetos táteis, colagens, performances, podcasts, projeções, 
intervenções urbanas, entre outros.

4.4 Os suportes necessários para a obra ser instalada no espaço expositivo deverão 
ser especificados no formulário de inscrição juntamente com a descrição do 
tipo, dimensões e materialidade adotadas para a execução de espaço/mobiliário 
expográfico. Em caso de obras efêmeras ou performances, os proponentes deverão 
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especificar, além dos suportes, o tempo de duração da obra ou apresentação.  Embora 
não seja obrigatório, é desejável a apresentação de projeto executivo expográfico 
da obra. Em caso de aprovação, a curadoria poderá solicitar modificações para 
atender às condições do espaço expositivo da Bienal.

4.5 Podem participar da Chamada arquitetos(as/es), urbanistas, paisagistas, 
decoradores, engenheiros(as/es), designers, cientistas, pesquisadores, artistas, 
ativistas, estudantes, profissionais de áreas afins à arquitetura e indivíduos de 
notório saber.

4.6 Os trabalhos literários e pesquisas científicas apresentados por instituições de 
ensino, laboratórios de pesquisa e criação, departamentos, disciplinas de graduação 
e pós-graduação podem se inscrever nessa Chamada, mas encorajamos que acessem 
também a Chamada Educativo - Tramas e Tecituras (bienaldearquitetura.org.
br/educativo).

4.7 Os trabalhos poderão representar ou terem sido elaborados em qualquer 
localidade, mas a sua apresentação ou realização deverá acontecer na cidade de 
São Paulo, no espaço expositivo a ser divulgado, conforme Item 3 deste Edital.

4.8 A exposição Produções Insurgentes busca ser transnacional, transgeracional e 
transdisciplinar, tendo interlocutores de diversas  raças, gêneros, corpos, idades, 
etnias e culturas. A diversidade dos sujeitos e coletivos proponentes é uma 
dimensão importante para a seleção de projetos.

http://bienaldearquitetura.org.br/educativo
http://bienaldearquitetura.org.br/educativo
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5. DIRETRIZES PARA O FORMULÁRIO 
DE INSCRIÇÃO

5.1 As inscrições deverão ser realizadas SOMENTE por meio de formulário 
online, disponível no site da 13ª Bienal (bienaldearquitetura.org.br/chamada-
de-trabalhos) até o dia 15 de dezembro de 2021 às 23:59 (horário de Brasília). 
Candidaturas enviadas por e-mail, correio ou qualquer método alternativo serão 
descartadas. 

5.2 No anexo 01 é possível visualizar todas as informações que serão solicitadas 
durante o preenchimento do Formulário de Inscrição. 

5.3 Serão aceitas inscrições individuais e coletivas.

5.3.1 No caso de inscrições coletivas, serão solicitados dados de inscrição de 
todos os integrantes da equipe. 

5.4 As perguntas marcadas com asterisco devem ser respondidas obrigatoriamente.

5.5 Serão aceitas inscrições de proponentes de qualquer nacionalidade ou país de 
residência.

5.6 Serão aceitas inscrições de proponentes com qualquer escolaridade.

5.7 Serão aceitas inscrições de trabalhos concluídos e de trabalhos ainda não 
produzidos. 

5.8 O Formulário poderá ser preenchido em português, espanhol ou inglês. 
Qualquer outro idioma será desconsiderado pela Comissão Organizadora.

5.9 Serão solicitados dados de raça/etnia, idade, localização e identidade de 
gênero de cada proponente ou de todos os integrantes da equipe para analisar 
e assegurar a diversidade dos selecionados e como forma de assegurar a 
proteção antidiscriminatória, conforme disposto no Item 8.2. O meio escolhido 
foi a autodeclaração a partir de uma perspectiva contextual que reconhece as 
complexidades sociais e culturais inerentes a cada lugar. 

 5.9.1 Raça e etnia: poderá ser declarada a raça constante em documentos, a 
raça social (atribuída pela sociedade), a raça privada (relativa à visão pessoal 
de sua própria identidade) e a raça pública (que versa sobre qual identidade 
a pessoa se reconhece em público). 

 5.9.2 Identidade de gênero: poderá ser declarado o sentimento individual de 
identidade para além do sexo biológico, o que engloba, portanto, expressões 
culturais, performances e percepções sociais que estabelecem relações com 
a construção da auto imagem.

http://bienaldearquitetura.org.br/chamada-de-trabalhos
http://bienaldearquitetura.org.br/chamada-de-trabalhos
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5.9.3 Região vulnerável: núcleos urbanos ou aglomerados populacionais 
que carecem dos aspectos essenciais do planejamento territorial ou que 
vivem sob risco de desaparecimento em virtude de baixa qualidade de vida 
e vulnerabilidade frente à violência, desastres ambientais, insegurança 
alimentar, desemprego e instabilidades políticas. Geralmente habitados por 
grupos sujeitos a discriminação racial e social. 

5.9.4. Pessoa com deficiência: conforme a lei brasileira de inclusão (Lei 
13.146/2015) estabelece, “considera-se pessoa com deficiência aquela que 
tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 
demais pessoas”.

5.10 Serão solicitadas também pequenas biografias (mini-bios) dos proponentes 
(individualmente e dos coletivos ou equipes).

5.11. O conteúdo dos anexos não deve conter o nome de nenhum dos proponentes 
ou da equipe.  

5.12 Os anexos solicitados no Formulário deverão ter formato PDF ou MP4.

  5.12.1 Arquivos em PDF devem ter no máximo 10MB.

 5.12.2 Arquivos em MP4 devem ter no máximo 1GB.

 5.12.3 Todos os anexos enviados devem totalizar no máximo 1GB.

5.13 Os anexos em formato de vídeo deverão ter no máximo 05 minutos de 
duração.

5.14 Os anexos em PDF deverão ter no máximo 05 páginas cada. 

5.15 Caso os anexos contenham texto, estes também deverão estar em português, 
espanhol ou inglês. No caso de vídeos com áudio ou texto em outros idiomas, 
deverão ter legendas em um dos três idiomas. 

5.16 Para realizar o upload dos anexos, os proponentes precisam realizar o login 
em uma Conta do Google. Caso os proponentes não possuam Conta Google e não 
desejem/possam criar uma para a inscrição, eles deverão entrar em contato com a 
Comissão Organizadora por meio do e-mail (13bienal@bienaldearquitetura.org.
br) até o dia 13 de dezembro para mais orientações.     

5.17 Todas as inscrições deverão indicar o valor médio total de cada trabalho ou 
de sua produção (em reais).

5.18 Os proponentes deverão optar por financiar sua proposta ou solicitar um 
possível financiamento à organização da 13ª Bienal, explicitado no Item 6 deste 
Edital. 
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 5.18.1 O financiamento das propostas sob responsabilidade dos proponentes 
inclui o transporte até o local da exposição. 

5.19 O Formulário de Inscrição poderá coletar determinados Dados Pessoais e 
Dados Sensíveis dos integrantes da proposta. Todas as informações coletadas 
serão confidenciais.

5.19.1 O IABsp observa as leis vigentes sobre segurança e proteção de 
Dados Pessoais (“Lei De Proteção de Dados Aplicáveis”), principalmente 
a Lei Federal nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”).

5.19.2 Os Dados Pessoais e Sensíveis coletados serão utilizados somente para 
que a Comissão Organizadora da Chamada de Trabalhos entre em contato 
com o(s) proponente(s) ou para a avaliação de critérios de diversidade e/ou 
sócio-econômicos determinados nos itens 05 e 06 deste Edital. 

5.19.3 Os Dados Pessoais e Sensíveis serão mantidos somente pelo tempo 
necessário para que as finalidades da Chamada de Trabalhos sejam atingidas 
ou em conformidade com obrigações legais ou regulatórias, em conformidade 
com a Lei Federal  13.709/2018.

5.19.4 Os Dados Pessoais e Sensíveis não serão compartilhados com terceiros, 
mas poderão ser compilados quantitativamente e de maneira anônima em 
gráficos ou tabelas que, por sua vez,  poderão ser divulgados para fins de 
pesquisa ou de interesse do IABsp. 

5.19.5 O IABsp fornecerá ao indivíduo ou equipe acesso aos seus Dados 
Pessoais e Sensíveis na medida exigida pela legislação aplicável. O indivíduo 
ou equipe tem direito de solicitar acesso, retificação ou eliminação dos 
seus Dados Pessoais e Sensíveis Tratados pelo IABsp ou de revogar o seu 
Consentimento, exceto quando a retenção de tais Dados Pessoais for exigida 
em decorrência legal.

5.19.6 Em caso de inscrições em grupo, todos os integrantes da equipe 
deverão submeter Declaração de Consentimento de Uso e Tratamento de 
Dados, conforme Anexo 3.
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6. APOIO FINANCEIRO 
AOS TRABALHOS

6.1 O apoio consiste em um aporte financeiro para a viabilização de trabalhos 
de proponentes brasileiros ou residentes no Brasil que não possuam condições 
financeiras para a produção ou transporte dos trabalhos inscritos na 13ª Bienal. 

6.2 Considerando as tentativas do IABsp e da 13ª Bienal de democratização dos 
acessos, o apoio visa a possibilidade de financiamento dos trabalhos que serão 
selecionados. Entretanto, as verbas da 13ª Bienal para financiamento de propostas 
são limitadas e nem todos os trabalhos que solicitaram financiamento poderão ser 
contemplados. 

6.2.1 O número de trabalhos selecionados poderá variar conforme a captação 
de recursos financeiros para o evento. 

6.2.2 O IABsp reserva o direito de não selecionar nenhuma proposta para 
receber o financiamento.  

6.3 Poderão ser selecionados trabalhos que serão produzidos para a 13ª Bienal 
ou trabalhos já prontos, mas cujo custo de transporte no local da exposição seja 
muito oneroso aos proponentes.

6.4 Qualquer trabalho inscrito poderá ser elegível para receber o apoio, guardadas 
as restrições abaixo.

6.4.1 O proponente individual ou todos os integrantes da equipe deverão ser 
brasileiros ou residentes no Brasil.

6.4.2 O trabalho deve ser realizado ou produzido no Brasil e deve ser 
apresentado fisicamente no local de exposição da 13ª Bienal, conforme Item 
03 deste Edital.  

6.5 O(s) proponente(s) que solicitar(em) o financiamento deverão indicar no 
Formulário de Inscrição  - em campo determinado - o desejo de participar da 
seleção e, em seguida, preencher os dados socioeconômicos solicitados. 

6.5.1 O Tratamento aos Dados Pessoais e Sensíveis coletados para a seleção 
do Apoio será o mesmo oferecido aos dados coletados no restante do 
Formulário, conforme Item 5.9 deste Edital. 

6.6 O(s) proponente(s) que solicitar(em) o financiamento deverão anexar ao 
Formulário de Inscrição - em campo determinado - um orçamento aproximado 
de financiamento do trabalho. Um modelo para esse orçamento encontra-se no 
Anexo 02.
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6.6.1  Para realizar o upload do arquivo, os proponentes precisam realizar o 
login em uma Conta do Google. Caso os proponentes não possuam Conta 
Google e não desejem/possam criar uma para a inscrição, eles deverão entrar 
em contato com a Comissão Organizadora por meio do e-mail (13bienal@
bienaldearquitetura.org.br) até o dia 13 de dezembro para mais orientações.  

6.7 A avaliação e seleção dos trabalhos será realizada pela Comissão Organizadora 
desta Chamada. 

6.8 A avaliação será realizada com base no nível de vulnerabilidade socioeconômica 
do(s) proponente(s).

6.8.1 Serão avaliadas as informações de: autodeclaração étnico racial, número 
de dependentes, nível de escolaridade, nível de escolaridade dos pais, local 
de origem, local de residência atual, renda, situação de saúde.

6.8.2. A avaliação com base no nível de vulnerabilidade socioeconômica 
será feita de forma anonimizada. 

6.9 Ao(s) proponente(s) selecionado(s) poderá ser solicitada documentação 
comprobatória como comprovante de renda, escolaridade e/ou endereço, 
documentação do(s) dependente(s) ou documentação de despesas médicas. 

6.10 A seleção dos trabalhos financiados será realizada após a seleção de trabalhos 
do júri.

6.10.1. Caso haja uma negativa de financiamento e isso levar a desistência de 
apresentação do trabalho, poderá, a critério da Comissão Organizadora, ser 
selecionado o próximo trabalho mais bem avaliado.
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7. CRONOGRAMA
NOVEMBRO/2021

06/11
Lançamento da Chamada Aberta Produções Insurgentes

DEZEMBRO/2021
05/12 

Divulgação nomes do Júri

15/12
Prazo Final para Inscrição na Chamada Aberta Produções Insurgentes (até às 
23h59 – horário de Brasília, GMT -03)

20/12
Divulgação da lista de propostas deferidas e indeferidas

27/12
Data limite para interposição de recursos

JANEIRO/2022
24/01

Divulgação das propostas selecionadas

29/01
Data limite para interposição de recursos

31/01
Divulgação das propostas selecionadas para recebimento do financiamento

FEVEREIRO/2022
04/02

Data Limite para a desistência de propostas que não receberem financiamento
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8.1 O júri será composto por três integrantes da Equipe Curatorial da 13ª Bienal 
e por dois convidados externos e será anunciado no dia 05 de dezembro de 2021 
pelo site da 13ª Bienal (bienaldearquitetura.org.br) e do IABsp (iabsp.org.br).

8.2 A seleção dos trabalhos levará em consideração a representatividade dos 
proponentes em gênero, idade, raça, etnia e região (Sul Global, América Latina e 
regiões do Brasil) com o objetivo de garantir a diversidade.

8.3 Em caso de empate, é de responsabilidade do júri determinar em reunião os 
critérios de desempate. 

8.4 As inscrições deverão atender aos requisitos deste edital e serão avaliadas pelo 
júri nos seguintes critérios:

a) inteligibilidade e coerência;

b)  conceito do trabalho (originalidade, pertinência, relevância);

c) aderência aos temas da 13ª Bienal; 

d) exequibilidade do trabalho;

e) relevância e consistência crítica do trabalho proposto;

f) potencial de comunicação e disseminação da cultura arquitetônica e 
urbanística;

g) possibilidades colaborativas e interdisciplinares;

h) representatividade da equipe em gênero, idade, raça, etnia e região (Sul 
Global, América Latina e regiões do Brasil).

8.5. A avaliação pelo júri será uma avaliação às  cegas, isto é, o nome do(s)(as/es) 
proponente(s) não será(ão) divulgado(s).

8.5.1. Os Dados Pessoais e Sensíveis declarados na seção Proponente(s) 
do Formulário de Inscrição serão compartilhados com o júri de forma 
anonimizada, de forma a não identificar nominalmente os proponentes.

8.6 O número de trabalhos selecionados pode variar de acordo com a qualidade e 
a relevância das propostas apresentadas. 

8.7 Todas as decisões relativas à pertinência do material apresentado e à seleção 
final ficam a critério exclusivo do júri.

8.8 O júri reserva o direito, caso julgue necessário, de não escolher nenhuma 
proposta.

8.9 A Diretoria do IABsp e a Equipe Curatorial poderão ser consultadas pelo júri.

8. JÚRI E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

http://bienaldearquitetura.org.br
http://iabsp.org.br
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9. TERMOS E CONDIÇÕES
O(s) proponente(s) que enviarem a inscrição de seus trabalhos nesta Chamada 
estarão cientes e de acordo com os seguintes termos e condições:

9.1 As inscrições serão aceitas até o dia 15 de dezembro de 2021 às 23:59 (horário 
de Brasília). 

9.2 As inscrições devem ser enviadas digitalmente por meio do Formulário de 
Inscrição, online, disponível no site da 13ª Bienal (bienaldearquitetura.org.br/
chamada-de-trabalhos). Candidaturas enviadas por e-mail, correio ou qualquer 
método alternativo serão descartadas. Será enviado um e-mail automático 
confirmando o recebimento do Formulário.

9.3 Apenas uma proposta por proponente será aceita. Um(a) candidato(a/e) pode 
participar de outras propostas, mas não como proponente responsável.

9.4 Os proponentes declaram, expressamente, que são verdadeiros autores do 
material, arcando com todo ônus por quaisquer medidas judiciais ou extrajudiciais 
propostas por terceiros em decorrência da violação de quaisquer direitos autorais, 
nos termos da Lei federal nº 9.610/98.

9.5 O Consentimento do(s) proponente(s) é concedido para que o IABsp (i) colete 
os Dados Pessoais e Sensíveis Fornecidos no Formulário de Inscrição (ii) utilize 
os Dados Pessoais e Sensíveis, com o objetivo de viabilizar a sua participação 
na Chamada de Trabalhos e no Apoio Financeiro (iii) compartilhe os Dados 
Pessoais e Sensíveis com terceiros para fins de cumprimento de obrigação legal 
ou regulatória e, (iv) utilize e compartilhe compilações quantitativas anônimas 
resultantes dos  Dados Pessoais e Sensíveis recolhidos. 

9.6 Ao se inscrever, todos os proponentes concedem ao IABsp de forma 
não exclusiva e não onerosa os direitos de reproduzir, divulgar e comunicar 
publicamente os trabalhos inscritos em quaisquer formatos e mídias desenvolvidas 
pelo IABsp. Com exceção de possíveis restrições que deverão ser apresentadas no 
Formulário de Inscrição - em campo determinado para tal. 

9.6.1. A reprodução, divulgação e comunicação dos trabalhos por parte do 
IABsp mencionará os créditos aos autores e se dará sem finalidade lucrativa.

9.7 A execução, produção e o transporte de cada trabalho ficará sob responsabilidade 
do(s) proponente(s).

9.8 A instalação dos trabalhos no espaço expositivo ficará sob a responsabilidade 
do IABsp.

9.9 No caso de haver alguma proposta em que um dos membros do júri: (i) possua 
grau de parentesco direto de até 2º grau com algum dos proponentes; (ii) ou 

http://bienaldearquitetura.org.br/chamada-de-trabalhos
http://bienaldearquitetura.org.br/chamada-de-trabalhos
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tenha estabelecido vínculos profissionais, de forma recorrente, com algum dos 
proponentes nos últimos 2 anos; a proposta será invalidada, de modo a preservar 
a integridade da Chamada de Trabalhos.

9.10 A relação das propostas deferidas e indeferidas será publicada no site do 
IABsp e da 13ª Bienal (www.bienaldearquitetura.org.br). Para as propostas 
indeferidas, caberá recurso no prazo de cinco dias úteis a contar da publicação da 
relação no site do IABsp, devendo ser apresentado por escrito e encaminhado por 
e-mail para 13bienal@bienaldearquitetura.org.br.

9.11 Os recursos serão analisados pela Comissão Organizadora do Concurso e 
pela equipe jurídica do IABsp, que se pronunciará no prazo de até cinco dias úteis 
no sentido de reconsiderar ou manter a decisão recorrida. No texto do recurso, não 
serão aceitas informações ou documentos adicionais de qualquer natureza que 
modifiquem a proposta original.

9.12 O IABsp — responsável pela organização da 13ª Bienal — se reserva o direito 
de realizar quaisquer alterações relativas ao evento que se façam necessárias.

9.13 A Comissão Organizadora poderá entrar em contato com os proponentes 
para solicitar informações complementares ou esclarecimentos em relação aos 
trabalhos ou às informações socioeconômicas.

9.14 A seleção dos trabalhos não torna os escolhidos parte do quadro diretivo ou 
de funcionários do IABsp, restringindo-se à colaboração no âmbito do certame.

9.15 Após a assinatura de acordo de participação na exposição Produções 
Insurgentes, o formato dos trabalhos poderá ser adaptado, a qualquer tempo, em 
função da disponibilidade de recursos e espaços, conforme entendimento entre o 
IABsp e os proponentes. 

9.16 Diante da impossibilidade de captação dos recursos financeiros necessários 
para realização da 13ª Bienal, o IABsp poderá adiar a data de abertura ou mesmo 
cancelar o evento.

http://www.bienaldearquitetura.org.br
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10. INFORMAÇÕES GERAIS
10.1 Nenhuma taxa será paga para a inscrição.

10.2 A confirmação de recebimento do Formulário de Inscrição será enviada por 
e-mail.

10.3 Dúvidas e esclarecimentos sobre este edital deverão ser enviadas somente 
por e-mail: 13bienal@bienaldearquitetura.org.br

10.4 Os casos omissos neste edital serão decididos pela Comissão Organizadora 
da Chamada e pelo Conselho Diretor do IABsp, em reunião ordinária.

10.5. Esse edital é composto pelos seguintes anexos:

Anexo 01 Formulário de Inscrição

Anexo 02 Modelo de Orçamento de Solicitação 
de Financiamento

Anexo 03
Declaração de Consentimento de Uso 
e Tratamento de Dados Pessoais e 
Sensíveis



20

11. COMISSÃO ORGANIZADORA
Carolina Piai Vieira

Danilo Hideki

Gabriela de Matos

Karina de Souza

Larissa Zarpelon

Louise Lenate Silva

Luciene Gomes

Pedro Vinicius Alves 

Pedro Smith

Raissa Albano de Oliveira

Sabrina Fontenele

Thiago Sousa

Viviane de Andrade Sá 
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12. CONTATO
13bienal@bienaldearquitetura.org.br

www.bienaldearquitetura.org.br

www.iabsp.org.br

http://www.bienaldearquitetura.org.br 
http://www.iabsp.org.br 


ANEXO 01
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
13ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo 
Formulário de inscrição

Todas as informações preenchidas neste formulário são confidenciais.

Você receberá um e-mail confirmando o recebimento de seu formulário.

As perguntas marcadas com asterisco (*) devem ser respondidas obrigatoriamente.

*E-mail:

AVISO DE PRIVACIDADE
Para a inscrição do trabalho na Chamada de Trabalhos da 13ª Bienal Internacional de Arquitetura de São 
Paulo, o Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento São Paulo (IABsp) poderá coletar determinados 
Dados Pessoais (como por exemplo nome, endereço, telefones, e-mail, RG e CPF) e determinados Dados 
Sensíveis (como origem racial ou étnica).

O IABsp observa as leis vigentes sobre segurança e proteção de Dados Pessoais (“Lei De Proteção de Dados 
Aplicáveis”), principalmente a Lei Federal nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”).

Os Dados Pessoais e Sensíveis coletados serão utilizados somente para que a Comissão Organizadora da 
Chamada de Trabalhos entre em contato com o(s) proponente(s) ou para a avaliação de critérios de diversidade 
e/ou sócio-econômicos determinados nos Itens 6 e 8 do Edital. Os Dados Pessoais e Sensíveis serão mantidos 
somente pelo tempo necessário para que as finalidades da Chamada de Trabalhos sejam atingidas ou em 
conformidade com obrigações legais ou regulatórias. Os Dados Pessoais e Sensíveis não serão compartilhados 
com terceiros, mas poderão ser compilados quantitativamente e de maneira anônima em gráficos ou tabelas 
que, por sua vez,  poderão ser divulgados para fins de pesquisa ou de interesse do IABsp. 

Ao preencher o Formulário, você declara estar ciente que:

- Os Dados Pessoais e Sensíveis fornecidos serão tratados com segurança, de acordo com a LGPD e com as 
demais Leis de Proteção de Dados Aplicáveis;

- O IABsp não compartilhará com terceiros os Dados Pessoais e Sensíveis fornecidos, sem seu consentimento, 
a menos que para fins de cumprimento de obrigação legal, contratual ou regulatória;

- O IABsp poderá realizar compilações quantitativas e anônimas dos Dados Pessoais e Sensíveis, que poderão 
ser divulgados para fins de pesquisa ou de interesse do IABsp.

- O seu Consentimento é concedido para que o IABsp (i) colete os Dados Pessoais e Sensíveis Fornecidos 
no formulário (ii) utilize os Dados Pessoais e Sensíveis, com o objetivo de viabilizar a sua participação na 
Chamada de Trabalhos e no Apoio Financeiro (iii) compartilhe os Dados Pessoais e Sensíveis com terceiros 
para fins de cumprimento de obrigação legal, contratual ou regulatória e, (iv) utilize e compartilhe compilações 
quantitativas anônimas resultantes dos  Dados Pessoais e Sensíveis.

- Em caso de inscrições em grupo, o Proponente Responsável declara ter dado ciência aos outros integrantes da 
equipe das condições de Tratamento de Dados estabelecidas e declara o Consentimento de todos os integrantes. 

O IABsp fornecerá ao indivíduo ou equipe acesso aos seus Dados Pessoais e Sensíveis na medida exigida pela 
legislação aplicável. O indivíduo ou equipe tem direito de solicitar acesso, retificação ou eliminação dos seus 
Dados Pessoais e Sensíveis Tratados pelo IABsp ou de revogar o seu Consentimento, exceto quando a retenção 



de tais Dados for exigida exceto quando a retenção de tais Dados Pessoais for exigida em decorrência legal.

*Declaro estar ciente do Aviso de Privacidade  

▢ Li e Concordo

*Anexar Declaração de Consentimento de Uso e Tratamento de Dados Pessoais e Sensíveis

 DECLARAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS
 Ao preencher o Formulário, você declara que:

 - Os proponentes são verdadeiros autores do material, arcando com todo ônus por quaisquer medidas judiciais 
ou extrajudiciais propostas por terceiros em decorrência da violação de quaisquer direitos autorais, nos termos 
da Lei federal nº 9.610/98.

- Os proponentes concedem ao IABsp de forma não exclusiva e não onerosa os direitos de reproduzir, divulgar 
e comunicar publicamente os trabalhos inscritos em quaisquer formatos e mídias desenvolvidas pelo IABsp, 
com exceção de possíveis restrições que deverão ser apresentadas no Formulário de Inscrição - em campo 
determinado para tal, sendo que a reprodução, divulgação e comunicação dos trabalhos por parte do IABsp 
mencionará os créditos aos autores e se dará sem finalidades lucrativas.

▢ *Li e Concordo

TIPO DE PROPOSIÇÃO

*A proposição é:

▢ Individual

▢ Em grupo

SE PROPOSIÇÃO INDIVIDUAL:
*Nome Proponente (Nome Social):

*E-mail:

*Telefone:

*Celular:

*Ano de Nascimento :

*País de Origem:

*País de Residência:

▢ Brasil    ▢ Outros

SE RESIDENTE NO BRASIL:
*RG:

*CPF:

*Endereço (CEP, rua, número, complemento, bairro, cidade e estado):

*Você reside em uma região vulnerável (social, econômica ou estruturalmente)? Se sim, explique brevemente 
porque a considera vulnerável.



*Identidade de gênero:

▢ Feminino Cisgênero 

▢ Masculino Cisgênero 

▢ Feminino Transgênero

▢ Masculino Transgênero  

▢ Não-Binário

▢ Outro

▢ Prefiro não dizer

* Cor, Raça, Etnia, Origem:

*Pessoa com deficiência

▢ Não  ▢ Sim 

*Se sim, descreva qual deficiência possui

*Mini-Bio (Máximo 200 caracteres)

SE NÃO RESIDENTE NO BRASIL:
* País de Residência 

* Endereço (CEP, rua, número, complemento, bairro, cidade e estado)

* Você reside em uma região vulnerável (social, econômica ou estruturalmente)?  Se sim, explique 
brevemente porque a considera vulnerável.

* Identidade de gênero:

▢ Feminino Cisgênero 

▢ Masculino Cisgênero 

▢ Feminino Transgênero

▢ Masculino Transgênero  

▢ Não-Binário

▢ Outro

▢ Prefiro não dizer

* Cor, Raça, Etnia, Origem:

*Pessoa com deficiência

▢ Não  ▢ Sim

*Se sim, descreva qual deficiência possui

*Mini-Bio (Máximo 200 caracteres)

SE PROPOSIÇÃO EM GRUPO:
*Nome do proponente responsável

*E-mail do proponente responsável

*Telefone do proponente responsável



*Celular do proponente responsável

* Ano de nascimento do proponente responsável

*País de Origem do proponente responsável

*País de Residência do proponente responsável 

▢ Brasil    ▢ Outros

SE RESIDENTE NO BRASIL
*RG:

*CPF:

*Endereço (CEP, rua, número, complemento, bairro, cidade e estado):

* Você reside em uma região vulnerável (social, econômica ou estruturalmente)?  Se sim, explique 
brevemente porque a considera vulnerável.

* Identidade de gênero:

▢ Feminino Cisgênero 

▢ Masculino Cisgênero 

▢ Feminino Transgênero

▢ Masculino Transgênero  

▢ Não-Binário

▢ Outro

▢ Prefiro não dizer

* Cor, Raça, Etnia, Origem:

*Pessoa com deficiência

▢ Não  ▢ Sim

*Se sim, descreva qual deficiência possui

* Cor, Raça, Etnia, Origem:

*Pessoa com deficiência

▢ Não  ▢ Sim

*Se sim, descreva qual deficiência possui

* Mini-Bio do Coletivo [máximo 600 caracteres]

DEMAIS INTEGRANTES:
*Nome do membro (Nome Social):

*E-mail

* elefone

* no de nascimento

*País de Origem 

*País de Residência

▢ Brasil    ▢  Outro



*Você reside em uma região vulnerável (social, econômica ou estruturalmente)?  Se sim, explique 
brevemente porque a considera vulnerável.

*Identidade de gênero: 

▢ Feminino Cisgênero 

▢ Masculino Cisgênero 

▢ Feminino Transgênero

▢ Masculino Transgênero  

▢ Não-Binário

▢ Outro

▢ Prefiro não dizer

*Cor, Raça, Etnia, Origem

*Pessoa com deficiência

▢ Não  ▢ Sim

*Se sim, descreva qual deficiência possui

*Mini-Bio [máximo 200 caracteres]

OPÇÃO: Acrescentar Integrantes

TRABALHO(S)
*Anexar trabalhos

*Título

*Ano

*Descrição resumida do trabalho [máximo de 1000 caracteres]

*Descrição do suporte (plantas, fotos, vídeos, trailers, croquis, entre outros) para exposição (técnica, tipo, 
dimensões, materialidade)  [máximo de 400 caracteres]

*Você possui alguma restrição que o trabalho seja fotografado e/ou filmado durante a 13ª Bienal Internacional 
de Arquitetura de São Paulo? 

▢ Não  ▢ Sim

Se sim, explicar quais são as restrições 

*Você(s) possui(em) alguma restrição à reprodução do trabalho em materiais gráficos, digitais e/ou visuais 
sobre a exposição? (vídeo, catálogo, site)

▢ Não  ▢ Sim

Se sim, explicar quais são as restrições 

*É necessária a presença de algum integrante da equipe para montagem ou acompanhamento da montagem do 
trabalho, caso seja selecionado?

▢ Não  ▢ Sim

Se sim, quantas pessoas?

*O trabalho já está pronto para exibição ou precisa ser produzido? 

▢ Pronto   ▢ Precisa ser produzido



*Qual o valor (em reais) estimado da obra ou de sua produção?

*Caso precise ser produzido, o proponente possui recursos para a produção?

▢ Não  ▢ Sim

Se não possui recursos para a produção do trabalho e se é brasileiro(a) ou residente no Brasil, gostaria de 
se candidatar ao financiamento do trabalho?

▢ Não  ▢ Sim

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO PARA AUXÍLIO FINANCEIRO 
*Insira abaixo o orçamento da produção

*Informe sua renda familiar total. O salário mínimo atual no Brasil é de R$1.192,40.

▢ Menos de 1 salário mínimo

▢ De 1 salário mínimo a menos que 2 salários mínimos 

▢ Mais de três salários mínimos

 *Possui dependentes? 

▢ Não  ▢ Sim

Especifique quantos dependentes e qual a relação, grau de parentesco com eles 

*Você, seus pais ou seus dependentes têm plano de saúde? 

▢ Não  ▢ Sim

*Você, seus pais ou seus dependentes têm despesas médicas regulares?

▢ Não  ▢ Sim

Em relação à escolaridade: 

*Nível de escolaridade

▢ Não cursou  

▢ Fundamental Incompleto 

▢ Fundamental Completo 

▢ Médio Incompleto 

▢ Médio Completo 

▢ Superior Incompleto

▢ Superior Completo 

▢ Pós- graduação Incompleta

▢ Pós-graduação Completa - Nível _____________________

*A maior parte do Ensino Fundamental foi cursada em 

▢ Escola Pública 

▢ Escola Privada 

▢ Escola Privada com Bolsa ou Subsídio

▢ Não cursou  



*A maior parte do Ensino Médio foi cursada em

▢ Escola Pública 

▢ Escola Privada 

▢ Escola Privada com Bolsa ou Subsídio

▢ Não cursou 

*Ensino Superior foi cursado em 

▢ Instituição Pública 

▢ Instituição Privada  

▢ Instituição Privada com Bolsa ou Subsídio

▢ Fundação   

▢ Não cursou 

*Nome da Instituição: 

Nível de escolaridade da mãe 

▢ Não cursou  

▢ Fundamental Incompleto 

▢ Fundamental Completo 

▢ Médio Incompleto 

▢ Médio Completo 

▢ Superior Incompleto

▢ Superior Completo 

▢ Pós- graduação Incompleta

▢ Pós-graduação Completa - Nível _____________________

Nível de escolaridade do pai

▢ Não cursou  

▢ Fundamental Incompleto 

▢ Fundamental Completo 

▢ Médio Incompleto 

▢ Médio Completo 

▢ Superior Incompleto

▢ Superior Completo 

▢ Pós- graduação Incompleta

▢ Pós-graduação Completa - Nível _____________________



*Qual a situação de sua residência? 

▢ Própria

▢ Alugada 

▢ Cedida

▢ Outra 

Caso tenha algo mais a declarar, faça-o a seguir 

OPÇÃO: Acrescentar Integrantes

DECLARAÇÕES FINAIS
▢ Declaro estar ciente de que o preenchimento deste cadastro não significa deferimento de qualquer benefício.

▢ Declaro estar ciente e de acordo com as condições estabelecidas no Edital de Chamada de Trabalhos para a 
13ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo. 

▢ Assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e declaro estar ciente das penalidades cabíveis 
previstas no Art. 299 do Código Penal, o qual prevê que é crime: “Omitir, em documento público ou particular, 
declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia 
ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 
relevante”. 



ANEXO 02
MODELO DE ORÇAMENTO PARA 
SOLICITAÇÃO DE FINANCIAMENTO ANEXO  02-  ORÇAMENTO  PARA  TRABALHOS  QUE  SOLICITEM 

 FINANCIAMENTO 

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - FINANCIAMENTO 
 TÍTULO DO PROJETO: 

 PROPONENTE(S): 

 Orientações: 
 1 - Insira os gastos do trabalho nas linhas abaixo, conforme cada categoria: equipe e serviços, materiais, 
 logística, viagens e deslocamentos, despesas administrativas e outros; 
 2 - O proponente poderá acrescentar ou excluir linhas, desde que mantenha todas as categorias, mesmo 
 que elas não tenham nenhuma despesa contemplada. 
 3 - Esse é um modelo de tabela, o proponente pode alterar o design da tabela se assim preferir, desde que 
 mantenha todas as categorias, mesmo que elas não tenham nenhuma despesa contemplada. 

 ITEM  DESCRITIVO  QUANT.  UNIDADE  QUANT. 
 UNIDAD. 

 VALOR 
 UNITÁRIO 

 VALOR 
 TOTAL 

 1 EQUIPE E SERVIÇOS 

 1.1 

 1.2 

 2 MATERIAIS 

 2.1 

 2.2 

 2.3 

 3 LOGÍSTICA 

 3.1 

 3.2 

 4 VIAGENS E DESLOCAMENTOS 

 4.1 

 4.2 

 5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

 5.1 

 5.2 

 6 OUTROS 

 6.1 

 6.2 



RUBRICA
Denominação de cada item de uma planilha orçamentária.

ITEM
Deve apresentar a numeração das rubricas apresentadas.

DESCRITIVO
Deve apresentar qual o item orçado. 

Exemplo 01: Transporte Manaus-São Paulo

Exemplo 02: Corda de Sisal

Exemplo 03: Serralheiro

QUANTIDADE/ UNIDADE/QUANTIDADE DE UNIDADES/VALOR UNITÁRIO/VALOR 
TOTAL
Deve apresentar os detalhes do item orçado e seus valores. 

Exemplo 01: Transporte Manaus-São Paulo
Quantidade - 01 | Unidade - Verba | Quantidade de Unidades - 01 | Valor unitário - R$500,00 | Valor Total 
- R$500,00
Isto é, uma verba de R$500,00 para um transporte de Manaus a São Paulo.  

Exemplo 02: Corda de Sisal
Quantidade - 30 | Unidade - Metros| Quantidade de Unidades - 01 | Valor unitário - R$18,00 | Valor Total 
- R$540,00
Isto é,  um metro de corda de sisal custa R$18,00 e o projeto necessita de 30 metros para ser executado, 
custando um total de R$540,00.

Exemplo 03: Serralheiro
Quantidade - 02 | Unidade - Mês | Quantidade de Unidades - 03 | Valor unitário - R$500,00 | Valor Total 
- R$3000,00
Isto é, o valor de um mês de um serralheiro custa R$500,00, o projeto precisa de dois serralheiros por três 
meses.

Outros exemplos de unidade: mês, diária, verba, metros, serviço, projeto, transporte entre outras. 

EQUIPE E SERVIÇOS
Deve contemplar despesas com remuneração dos proponentes e contratação de outros 
profissionais ou serviços necessários para produção do trabalho.

MATERIAIS
Deve contemplar despesas de compra de equipamentos ou materiais para a execução do 
trabalho.

LOGÍSTICA
Deve contemplar despesas com transporte de materiais ou do trabalho.

VIAGENS E DESLOCAMENTOS
Deve contemplar despesas da equipe com viagens ou deslocamentos.



DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Deve contemplar despesas de administração do trabalho como taxas, impostos, encargos, 
seguros, entre outros. 

OUTROS
Deve contemplar rubricas que não se adequem nas seções anteriores.



ANEXO 03
DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 
DE USO E TRATAMENTO DE DADOS 
PESSOAIS E SENSÍVEIS

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DE USO E TRATAEMENTO DE 
DADOS PESSOAIS E SENSÍVEIS

Através do presente instrumento, eu_______________________________

_, inscrito (a) no CPF sob n° [se estrangeiro, inserir número de documento 

equivalente, passaporte ou deixar em branco], aqui denominado (a) como 

TITULAR, venho por meio deste, autorizar que o Instituto dos Arquitetos do 

Brasil - Departamento de São Paulo, disponha dos meus Dados Pessoais e Dados 

Pessoais Sensíveis, de acordo com as finalidades comunicadas por este Edital, em 

conformidade com a Lei Federal n° 13.709/2018.

Local, data, mês, 2021.

___________________________________

Assinatura
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