
 

Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB) 
Setor Comercial Sul (SCS) - Quadra 2 - Bloco ‘B’ - Lote 20 - Ed. Palácio do Comércio - sobrelojas 8/16 

Asa Sul - 70318-900 - Brasília/DF - Brasil  
+ 55 (61) 3321-2330 |secretaria@grupocoimbra.org.br | www.grupocoimbra.org.br 

GRUPO COIMBRA DE UNIVERSIDADES BRASILEIRAS 

Ofício circular n° 0267/2015/GCUB 

 

Brasília (DF), 24 de julho de 2015. 

 

Assunto: Divulgação de concurso internacional de arquitetura. 

 

Magnífico (a) Reitor (a) 

Com os mais respeitosos cumprimentos, dirijo-me a Vossa Magnificência, em nome da 

Presidente do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB), Reitora Ângela Maria 

Paiva Cruz (UFRN), para encaminhar material de divulgação relativo ao Concurso 

Internacional de Projeto de Conceito Arquitetônico, para a construção de escolas na África, 

apoiado pela Universidade de Fatih – Turquia. 

O concurso é parte do projeto TEAVUN (Charity), promovido pela associação 

humanitária turca KYM (Kimse Yok Mu), que planeja construir 1000 escolas de campo, na 

região de clima tropical de savana, africana nos próximos 5 anos.  

O concurso visa selecionar projetos de arquitetura originais, ambientalistas e 

econômicos para a construção dessas escolas. Podem candidatar-se arquitetos profissionais e 

estudantes de arquitetura.  

As inscrições poderão ser realizadas no período de 15 de julho a 26 de novembro. 

Informações adicionais podem ser obtidas em http://competition.kym.org.tr/. 

  

Respeitosamente, 

 

ROSSANA VALÉRIA DE SOUZA E SILVA 

Diretora Executiva 
 

 

 

 

C/C: Pró-reitorias de Pesquisa e Pós-graduação e Inovação; Pró-reitorias de Graduação. 

 

  

http://competition.kym.org.tr/
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Concurso Internacional de Projeto de Conceito Arquitetônico: 
Escolas de Campo 

 
 
 

O CONCURSO INTERNACIONAL DE PROJETO DE CONCEITO ARQUITETÔNICO é parte 
do projeto TEAVUN (Charity), promovido pela associação humanitária turca KYM (Kimse 
Yok Mu), que planeja construir 1000 escolas de campo na região de clima tropical de 
savana africana nos próximos 5 anos.  
 
Quem pode participar?  Arquitetos profissionais e estudantes de arquitetura. 
 
Como participar? Mediante inscrição online no site http://competition.kym.org.tr/ 
 
Período de inscrições: de 15-7-2015 a 26-11-2015. 
 
A KYM é uma organização internacional humanitária, sem fins lucrativos com sede na 
Turquia, onde possui 31 filiais. Opera, também, em mais outros 113 países, reunindo um 
total de 180.000 voluntários ao redor do globo.  
 
Mais informações sobre o concurso podem ser obtidas em: 
http://www.kymfieldschools.com/sss.php 
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