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L’International Academy “After the Damages” 
rientra tra i progetti triennali di alta formazio-
ne in ambito culturale, economico e tecnolzo-
gico ai sensi dell’art. 2 della legge regio nale n. 
25/2018 approvati e finanziati con deliberazio-
ne di Giunta regionale n. 1251/2019.
The International Academy “After the Da-
mages” project has received funding from 
the Emilia Romagna Region in the scope 
of the three-year higher education projects 
in the cultural, economic and technological 
fields pursuant to art. 2 of the regional law n. 
25/2018 approved by resolution of the Regio-
nal Council n. 1251/2019.

After the Damages International Academy anuncia 
uma convocatória internacional: uma iniciativa 
voltada a divulgação de projetos, estratégias e 
realizações no campo da arquitetura, engenharia, 
gestão pública e da aplicação em campo, que têm 
sido capazes de interpretar conscientemente a 
complexa temática da emergência, prevenção, 
gestão e mitigação de riscos.

Prêmio internacional 
organizado por:

After the Damages 
International Academy, 
Universidade de Ferrara, 
Departamento de 
Arquitetura

www.afterthedamages.com
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INSTITUIÇÃO DO PRÊMIO 
After the Damages International Academy anuncia 
uma convocatória internacional: uma iniciativa voltada 
a divulgação de projetos, estratégias e realizações no 
campo da arquitetura, engenharia, gestão pública e da 
aplicação em campo, que têm sido capazes de interpretar 
conscientemente a complexa temática da emergência, 
prevenção, gestão e mitigação de riscos.

A definição de um papel único dentro de um 
processo operacional não é de forma alguma possível, 
são necessários, aos envolvidos, conhecimentos 
interdisciplinares, que combinem a esfera puramente 
técnica com a do conhecimento territorial, arquitetônico, 
gerencial e econômico, e social. 

O prêmio desejado e concebido pela After the Damages 
International Academy visa reconhecer a importância 
fundamental dos atores envolvidos nos processos que 
caracterizam todas as fases de um evento calamitoso, 
com o objetivo de identificar e premiar projetistas do setor 
privado ou público, cooperativas sociais, entes e instituições 
que iniciaram processos virtuosos em relação ao território 
e às comunidades, através de projetos, obras realizadas ou 
não, ações de cooperação social nacional e internacional, 
experiências de governança territorial, pesquisas no âmbito 
tecnológico e de gestão, intervenções na paisagem e no 
solo, no patrimônio edificado existente ou em obras de 
construção nova. 

Art. 1 – OBJETO DO PRÊMIO
A premiação será realizada anualmente. A primeira edição 
compõe-se de uma única categoria que inclui:
• projetos e obras arquitetônicas, concluídas ou não, 

portadores de melhorias aos lugares a favor dos 
territórios e das comunidades locais;

• soluções para novas ferramentas e tecnologias de gestão 
de riscos na fase preventiva e de monitoramento;

• metodologias e abordagens na área social para difundir 
o conhecimento na fase de emergência;

• pesquisas universitárias ou startups que tenham um 
valor inovador para a prevenção, a fase de emergência  
e o pós-evento.

Art. 2 – PÚBLICO ALVO
A seleção está aberta a: arquitetos, engenheiros, 
designers, escritórios profissionais, projetistas, empresas, 
administrações públicas, empresas de serviços, cooperativas 
sociais, universidades, entes de pesquisa, fabricantes.
Os participantes poderão enviar o material de acordo com 
os procedimentos previstos no artigo 4º. Posteriormente, 
o júri terá autonomia na subdivisão das candidaturas 
recebidas para as várias categorias.

Art. 3 – MODO DE INSCRIÇÃO
As inscrições devem ser feitas através do formulário 
disponível no site www.afterthedamages.com na seção 
especialmente dedicada ao prêmio. 
A este prêmio, as inscrições podem ser feitas em grupos  
ou individualmente. 
No caso de grupos, será necessário identificar uma  
pessoa de contato com quem a entidade organizadora  
se comunicará e que fará o cadastro e upload da inscrição. 
Os dados de todos os membros serão mostrados no 
formulário de inscrição. 
A participação no prêmio exige uma taxa de inscrição  
de 100,00 euros. A taxa será necessária para permitir que 
a entidade organizadora arcar com os custos técnicos de 
gerenciamento dos arquivos e da publicação do material 
relacionado no site da After the Damages. 
O pagamento deve ser feito antes do envio das candidaturas 
através do seguinte link: TAXA DE PARTICIPAÇÃO 
relativa ao sistema informático do Consórcio Futuro in 
Ricerca, entidade responsável pela cobrança da taxa e, 
impreterivelmente até 20 de julho de 2021, nos termos  
do art. 6 deste edital. 

O procedimento de inscrição é indicado a seguir:
1. acesse o site www.afterthedamages.com na seção 

específica do prêmio;
2. clique no procedimento de pagamento da taxa de 

inscrição (link direto: PAGAMENTO DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO, cadastrando-se no portal do Consorzio 
Futuro in Ricerca

3. finalizar o procedimento de inscrição preenchendo  
o FORMULÁRIO na seção específica do prêmio

4. um e-mail de confirmação será enviado para a 
conclusão do procedimento tanto da Consorzio Futuro 
in Ricerca – CFR quanto do After the Damages.

https://www.afterthedamages.com/registration-form/
https://convegni.cieffeerre.it/login.aspx?ReturnUrl=%2fDefault.aspx%3fcodConv%3dW-ADIA-BAL-181-21&codConv=W-ADIA-BAL-181-21
https://convegni.cieffeerre.it/login.aspx?ReturnUrl=%2fDefault.aspx%3fcodConv%3dW-ADIA-BAL-181-21&codConv=W-ADIA-BAL-181-21
https://convegni.cieffeerre.it/login.aspx?ReturnUrl=%2fDefault.aspx%3fcodConv%3dW-ADIA-BAL-181-21&codConv=W-ADIA-BAL-181-21
https://www.afterthedamages.com/international-award/
https://www.afterthedamages.com/international-award/
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Art. 4 – DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA
Para participar da seleção do Júri, os autores devem 
apresentar em formato digital, sob pena de exclusão do 
procedimento:

1) Um relatório-técnico-ilustrativo definindo a intervenção / 
ação / projeto nas características peculiares e específicas.
O relatório técnico-ilustrativo deverá ser apresentado em 
formato A4 – máximo 100 MB, fonte Arial 11 pt. O relatório 
não deve exceder 30.000 caracteres, incluindo espaços e 
deve ser acompanhado de imagens e diagramas gráficos. 
Os candidatos podem optar por submeter ao Júri, como 
material complementar, como acompanhamento 
e complemento do relatório técnico-ilustrativo, 
documentação complementar, que se define a seguir.

2) Pranchas gráficas
Máximo 2 pranchas em formato A1 (horizontal) – 300 dpi, 
máximo 50 MB para cada.

3) Vídeo
Vídeos informativos / ilustrativos da atividade realizada.  
Os vídeos não devem exceder 500 MB cada.

4) Imagens que acompanham e completam o relatório 
Uma pasta contendo imagens de 300 dpi. 

A totalidade dos arquivos não pode ultrapassar 1,5 GB e 
estes devem ser enviados em uma única pasta, compactada 
no formato .zip, para o e-mail do prêmio:  
award@afterthedamages.com por meio do wetransfer 
(https://wetransfer.com/) 
A Secretaria do Prêmio não se responsabiliza por envios 
incorretos e comunicações não recebidas, portanto,  
é aconselhável garantir o correto encaminhamento  
do material. É aconselhável não enviar próximo ao prazo 
final, para evitar problemas relacionados à sobrecarga.

Art. 5 – ENTREGA DOS DOCUMENTOS
A entrega dos documentos deve ocorrer impreterivelmente 
até a data de 31 de julho de 2021 às 12h00 (hora italiana) em 
formato digital de acordo com as especificações do artigo 4º. 

Art. 6 – CALENDÁRIO
Publicação deste edital:  
25 de MARÇO de 2021
Prazo para pedidos de esclarecimentos: 
até 18 de JUNHO de 2021
Pagamento da taxa de inscrição e inscrição: 
de 30 MARÇO a 20 de JULHO de 2021
Envio de documentos: 
de 30 MARÇO de 2021 a 31 de JULHO 2021
Trabalhos do júri: 
de 1º de AGOSTO a 15 de SETEMBRO de 2021
Comunicação das propostas vencedoras: 
até 25 de SETEMBRO de 2021

Evento de premiação: 30 DE SETEMBRO DE 2021
Para necessidades especiais, a critério exclusivo da 
organização, o horário acima poderá ser 
alterado.

Art. 7 – JÚRI
O júri será composto por membros participantes do Comitê 
Científico After the Damages International Academy e por 
especialistas no setor, em especial:
• um Presidente renomado do setor;
• dois arquitetos renomados do setor;
• dois engenheiros de renome no setor;
• dois especialistas na área de recuperação territorial;
• quatro professores universitários - responsáveis científicos;
• dois especialistas regionais renomados;
• um Secretário.

A decisão do júri será final e irrecorrível. O Departamento 
de Arquitetura, da After the DamagesInternational 
Academy, providenciará posteriormente à publicação deste 
edital a nomeação dos membros do júri. A critério dos 
organizadores do prêmio, a tipologia dos membros do júri 
pode ser alterada.

Art. 8 – COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados da seleção e a identificação dos vencedores 
serão comunicados no site www.afterthedamages.com em 
setembro de 2021, de acordo com o calendário do artigo 6º. 
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Art. 9 – PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS PREMIADOS
Os promotores do Prêmio comprometem-se a valorizar 
os resultados e a divulgar os projetos selecionados e 
apresentados com o mais amplo espectro de iniciativas  
de conferências e editoriais para confirmar a importância 
do debate e do confronto de ideias e metodologias.
Os vencedores dos prêmios receberão um contrato de 
ensino em um dos eventos After the Damages (Focus, 
Summer School, Seminários). Os vencedores terão assim 
a oportunidade de divulgar os trabalhos para os quais 
se candidataram neste prémio perante um público 
internacional constituído por Administrações Públicas, 
Entidades de Pesquisa, Especialistas e Profissionais do setor. 
Após a conclusão do procedimento do Prêmio, os 
vencedores também terão a oportunidade de escrever 
um artigo sobre o projeto apresentado em uma revista 
científica.

Art. 10 –ADESÃO AO EDITAL E TRATAMENTO DE DADOS 
PESSOAIS
Com o envio da documentação necessária à admissão ao 
concurso, os participantes do Prêmio:
• declaram sob a sua responsabilidade que são os titulares 

exclusivos dos direitos autorais dos projetos apresentados 
e / ou ter as respectivas licenças e autorizações para 
apresentá-los.

• Aceitam e aderem a todas as regras estabelecidas por 
este edital.

• Autorizam a Universidade de Ferrara, Departamento de 
Arquitetura, da After the DamagesInternationalAcademy, 
como promotora do prémio e entidade organizadora, a 
utilizar e divulgar os conteúdos dos projetos e propostas 
enviadas para publicações totais ou parciais, em papel, 
digital ; para fins de publicidade e divulgação, sem 
ter nada a reclamar sobre direitos autorais. After the 
Damages International Academy garantirá a citação da 
fonte e do autor.

• Comprometem-se a indenizar a Universidade de Ferrara, 
Departamento de Arquitetura, na After the Damages 
International Academy, de quaisquer controvérsias, 
reclamações ou julgamentos relativos ao conteúdo dos 
projetos desenvolvidos e utilizados para as publicações 
indicadas no ponto anterior. 

A direção do Prêmio se reserva às modificações que se 
façam necessárias para a melhor explicação do próprio 
trabalho, bem como as solicitações de integração do 
material recebido.

O tratamento dos dados pessoais enviados por seus 
titulares, decorrerá de acordo com as disposições e 
regulamentos em vigor na matéria. Os dados pessoais 
adquiridos no âmbito do procedimento serão tratados para 
os fins estritamente relacionados com a gestão e execução 
dos mesmos. O titular do tratamento dos dados em questão 
é a Universidade de Ferrara, Departamento de Arquitetura, 
After the Damages International Academy.

Art. 11 – PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO
Todas as perguntas recebidas e respectivas respostas serão 
publicadas até 30 de junho de 2021 na seção específica 
do site e passarão a fazer parte integrante deste edital.
O e-mail para solicitações de esclarecimento é  
award@afterthedamages.com. 
O assunto do e-mail deve ser o seguinte: PRÊMIO After 
the Damages – Pedido de esclarecimentos. 

Art. 12 – IDIOMAS PARA A ENTREGA DOS TRABALHOS E 
PEDIDOS DE INSCRIÇÃO
O prêmio será realizado em língua inglesa e italiana. Todos 
os trabalhos e pedidos de inscrição deverão ser feitos em 
inglês ou italiano.

Art. 13 – SECRETARIA DO PRÊMIO
Contato do responsável pelo procedimento.
Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Architettura
After the Damages International Academy
Via Della Ghiara, 36
44121 Ferrara
afterdamages@unife.it
www.afterthedamages.com


