Além dos aspectos positivos para a cidade-sede, a oportunidade de a América Latina sediar o
Congresso Mundial da UIA outra vez mais certamente reforçará os vínculos dos arquitetos do
continente e suas entidades com a UIA.
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O processo para a escolha da cidade-sede do UIA 2020 RIO teve início, ao final de 2013, quando a UIA recebeu, em Paris, as propostas das cidades interessadas em receber tal evento.
A participação do Rio na disputa foi uma decisão do IAB, considerando, além do interesse para
os profissionais e estudantes brasileiros e sul americanos, a certeza de reunir a cidade as melhores condições para receber esse grande evento e ter muito a oferecer ao universo dos arquitetos.
A proposta encaminhada conceituava o tema para embasar o encontro e destacava as qualidades da cidade, aspectos culturais, de lazer e, sobretudo seu acervo urbanístico, arquitetônico e paisagístico. Esse trabalho foi fruto do esforço e determinação da comissão diretora do
IAB, contando com o apoio da empresa GAP Congressos.
Nessa etapa, visando marcar a proposta carioca quando da avaliação pela UIA, foi elaborado o
logotipo (da candidatura) UIA 2020 RIO, usado também neste documento.
Selecionadas em primeira avaliação as cidades de Paris, Melbourne e Rio de Janeiro, a decisão
final teve lugar em 2014, durante o 25º congresso, que teve lugar em Durban, na África do Sul.
Já com a participação efetiva da Prefeitura do Rio e do Governo RJ, a proposta do IAB seria
finalmente escolhida, definição recebida com muita simpatia por arquitetos de várias partes
do mundo ali presentes.
A oportunidade trazer o Congresso Mundial da UIA para a América Latina, depois de 42 anos, é
motivo de júbilo para os arquitetos. Em sintonia com esse esforço, o IAB recebeu o apoio de
todas as entidades nacionais e internacionais voltadas para a atuação e formação do arquiteto:
.Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil/ CAU/BR,
.Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro/ CAU/RJ
.Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas / FNA
.Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas/ ABAP,
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.Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo/ ABEA
.Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura/ AsBEA,
.Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo/ ANPARQ

