
PROJETO CULTURAL
LEI 8.313/91

CONCURSO
PÚBLICO PARA
AMPLIAÇÃO E
REFORMA DO
MUSEU DO MILÊNIO
Arquitetura e Urbanismo



INSTITUTO DE
ARQUITETOS DO

BRASIL (IAB)
Fundado em 1921, o IAB é a

mais antiga agremiação
relacionada à arquitetura e

ao exercício da profissão de
arquiteto-urbanista no país.IAB - PARANÁ

O Departamento do IAB no
Estado do Paraná foi fundado
no mesmo ano em que foi
criado o curso de Arquitetura da
UFPR, em agosto de 1962. A
entidade conta, atualmente,
com mais de 1.500 sócios
efetivos no Estado.

QUEM
SOMOS



O Instituto de Arquitetos do Brasil
Departamento do Paraná (IAB/PR), promoverá
o "Concurso Público para Projeto de Reforma e
Ampliação do Museu do Milênio", ao qual visa

selecionar o melhor Estudo Preliminar de
Projeto de arquitetura e urbanismo para o

Museu do Milênio (ucraniano), localizado no
município de Prudentópolis, Estado do Paraná.

SOBRE O
PROJETO



Fundado em 1989, o Museu do Milênio foi criado com o
intuito de resgatar e preservar a memória e a cultura do

imigrante ucraniano em Prudentópolis/PR.



Concurso é uma
modalidade de licitação

para escolha de trabalho
técnico, científico ou
artístico, mediante a

instituição de prêmios
aos vencedores.

(Lei de Licitações,
nº 14.133/2021, art.
6º, inciso XXXIX).

CONCURSO
Definição



O presente projeto pertence à
primeira etapa da Reforma e
Ampliação do Museu do Milênio,
pois realizado o concurso e
escolhido o melho estudo, outro
projeto será encaminhado ao
Ministério da Cultura, com a
finalidade de executar a obra. 

PRIMEIRA 
ETAPA



Cada projeto inscrito no
concurso, conta com
equipes compostas por 05
(cinco) profissionais,
podendo ser de arquitetura
e urbanismo e por outras
áreas afins, tornando as
equipes multidisciplinares.



Os Concursos de Projeto de Arquitetura e
Urbanismo são tradicionais e se

constituem como o rito mundial e
nacionalmente usado na forma legal

para a escolha de projetos do setor. O
IAB/PR, por sua vez, tem tradição neste
tipo de atividade cultural, ao promover

diversos concursos na área.



CONCURSO NACIONAL DE
ARQUITETURA

PREFEITURA DE LAPA
ANEXO MUSEU CASA LACERDA

(2019)

EXPERTISE
SOMOS REALIZADORES DE
VÁRIOS CONCURSOS NA
ÁREA



CONCURSO DE ARQUITETURA E
URBANISMO

PREFEITURA DE GUARATUBA
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA

(2017)

CONCURSO DE ARQUITETURA E
URBANISMO
PREFEITURA DE MARINGÁ 
REURBANIZAÇÃO DE RUAS
(2018)



CONCURSO DE ARQUITETURA E
URBANISMO 

PREFEITURA DE LONDRINA
TEATRO MUNCIPAL

(2007)

CONCURSO DE ARQUITETURA E
URBANISMO 
CREA/PR
NOVA SEDE DO CREA/PR
(2009)



DOU 
Projeto aprovado para

captação

Nosso projeto tem respaldo do Ministério
da Cultura, sendo aprovado e liberado para

captação de recursos junto aos
patrocinadores.

O número do PRONAC é: 222901

DOU Publicado em: 23/12/2022

 Valor autorizado: R$ 499.997,81

Período para captação: até 31/12/2023

Enquadramento: art. 18 - 100% de

abatimento fiscal.



Inovação e
Tecnologia

Sustentabilidade

Acessibilidade

Vanguarda

Qualidade

VALORES
EMPRESTADOS
À SUA MARCA



AÇÕES PARA
DIVULGAÇÃO

DA SUA MARCA
NO CONCURSO



Cards para as redes
sociais

Marca na tela do
vídeo durante as
palestras-lives

Release - assessoria
de imprensa

Cartazes

E demais ações de
divulgação

SUA MARCA
NOS NOSSOS MATERIAIS
DE DIVULGAÇÃO



ALCANCE
DA MARCA



DISPAROS
DE EMAILS

Serão disparados mais de 140 mil
emails para Arquitetos e Urbanistas
devidamente registrados nos CAUs
de todo o Brasil. Os emails conterão a
sua marca nos materiais de
divulgação.

140 MIL



PALESTRAS-
LIVES

10 MIL
VISUALIZAÇÕES (ESTIMATIVA)

Serão realizadas palestras-lives com
profissionais de Arquitetura e Urbanismo

em conversa com os patrocinadores (uma
palestra-live por patrocinador). As

palestras-lives serão transmitidas pela
página do Facebook, que possui quase 11
mil seguidores, e pelo canal do YouTube.



PRESENÇA DA
SUA MARCA
NO EVENTO DE
PREMIAÇÃO



PRESENÇA
NO PALCO

Vídeo institucional de até 1
min para passar no evento
(fornecido pelo patrocinador)

Citação da empresa no palco

Sorteio de brindes fornecidos
pelo patrocinador

Direito de entrega de um dos
prêmios aos vencedores do
concurso

Banner no palco



Backdrop com as marcas para
fotografia e entrevista com o
público

Disposição de espaço para
Stand para exposição dos
produtos da empresa (Stand
fornecido pelo patrocinador)

Disponibilização de
questionário para inscrição no
sorteio (coleta de informações
sobre os participantes)

PRESENÇA
NO HALL



OBJETIVOS ATIVADOS

Visibilidade
Sua marca será vista por
um público nichado.

Reforço de
valores
Sua marca será bem vista
por ser uma empresa que
apoia cultura.

Consciência de
Marca
Sua marca produzirá
consciência de marca
sobre um público-alvo
estratégico.

Alcance orgânico
Sua marca tem a
possibilidade de alcançar o
seu público-alvo de forma
eficiente e com baixo custo.



OBJETIVOS ATIVADOS

Produção de
conteúdo online
Produção de conteúdo atrativo e
relevante, contando a história da
marca de um jeito autêntico e
compartilhável.

Visibilidade
Possibilidade de ser visto por
meio de conteúdo online e das
citações em mídias
espontâneas.

Relacionamento
com Arquitetos e
Urbanistas
Possibilidade de se relacionar
diretamente com o público-
alvo.

Pesquisa de
público-alvo
Possibilidade de captar leads
e informações do público-
alvo.



RELATÓRIO COM
OS RESULTADOS

Público
Direto

140K

Pessoas impactadas
pela divulgação nas 

 mídias

500K



COTAS DE PATROCÍNIO

OURO PRATA BRONZE

Divulgação do evento

Palestras-lives

Entrega dos prêmios

Presença no palco e backdrop

Citação no palco

Vídeo institucional no evento

Sorteio de brindes

Espaço para Stand

100 MIL 50 MIL 20 MIL

Pessoa Jurídica



CONTATO
IAB/PR

ENDEREÇO

EMAIL

FONE

Rua Alcebíades Plaisant, nº 612, CEP: 80620-
270, Curitiba, Paraná

iabpr@iabpr.org.br

+55 (41) 3243-6464



CONTATO
KAPTA MAIS

ENDEREÇO

EMAIL

FONE

Rua Luiz Antônio Basso, nº 328, CEP: 85903-
508, Toledo, Paraná

contato@kaptamais.com.br

+55 (45) 99968-9179 (Sandra Kleinschmitt)
+55 (45) 3055-3283 (Sandra Kleinschmitt)

Empresa responsável pela elaboração do
projeto e captação dos recursos.


