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Congresso Latino-Americano de Aço: Arquiteta Maria del Carmen 
Fernandez Saiz recebe o Prêmio a Excelência 2015

Alacero - Buenos Aires, Argentina, 12 de novembro de 2015.  Durante o último dia do Congresso Alacero-56 em Buenos Aires, 
que reuniu mais de 700 representantes da indústria do aço latino-americano, a arquiteta nascida em Brasil 
de longa trajetória na Argentina, Maria del Carmen Fernandez Saiz, foi distinguida com o Prêmio de Exce-
lência da Alacero 2015.

Cada ano, Alacero - Associação Latino-Americana de Aço - reconhece quem tem se destacado na indústria 
ou na disseminação do uso do aço, por sua carreira e contribuições. Este ano correspondeu à Comissão 
Organizadora da Argentina, presidida pelo Engenheiro Martin Berardi, escolher a pessoa para receber o 
prêmio.

Na pessoa da arquiteta Fernández Saiz, a Comissão Organizadora da Argentina reconhece também o trabal-
ho da Faculdade de Arquitetura da Universidade Nacional de Córdoba, que durante estes últimos sete anos 
tem desenvolvido um trabalho notável no ensino do uso do aço entre os estudantes. Esta universidade tem 
vindo a ganhar todas as competições nacionais de Desenho em Aço para estudantes de Arquitetura desde o 
ano 2009.

Maria del Carmen Fernández Saiz recebeu seu diploma de arquiteta em 1987 na Universidade de Córdoba, 
Argentina. Desde então, através de seu trabalho e de seu ensinamento, ela tem colaborado na difusão do 
aço como material de construção e nas vantagens de sua utilização.

Atualmente, participa ativamente como Diretora e Professora na recentemente criada carreira de pós-
graduação de “Especialização em Desenho Estrutural de obras de arquitetura”, um projeto conjunto das 
Faculdades de Arquitetura, Urbanismo e Desenho e de Ciências Exatas Físicas e Naturais da Universidade 
Nacional de Córdoba.

Esta especialização, que tem a arquiteta Fernández Saiz como uma de suas criadoras, busca preencher uma 
lacuna na formação de profissionais na área do campo do Desenho Estrutural, articulando as questões de-
correntes do cálculo, dimensionamento e análise estrutural com o projeto arquitetônico, a partir das contri-
buições interdisciplinares provenientes de ambas carreiras. 

A pós-graduação se concentra em treinar o uso de procedimentos e ferramentas  atualizadas para desen-
har, analisar e resolver diferentes tipos estruturais na obra de arquitetura (incluindo estruturas em aço), de 
acordo com os últimos avanços técnicos e gerenciar critérios de desenho para resolver a temática estrutural 
no projeto de arquitectura.

Além disso, Maria del Carmen Fernández Saiz se desempenha como docente na Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de Córdoba, onde lecciona cadeiras de Arquitetura e de  “Estruturas e Projeto 
Estrutural”.
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Sobre Alacero

Alacero (Asociación Latinoamericana del Acero) – É uma entidade civil sem fins lucrativos que reúne a cadeia de va-
lor do aço da América Latina para fomentar os valores de integração regional, inovação tecnológica, excelência em re-
cursos humanos, responsabilidade empresarial e sustentabilidade sócioambiental. Fundada em 1959, é formada por 49 
empresas de 25 países, cuja produção é de aproximadamente 70 milhões anuais- representando 95% do aço fabricado 
na América Latina. Alacero é reconhecida como Organismo Consultor Especial para as Nações Unidas e como Organis-
mo Internacional Não Governamental por parte do Governo da República do Chile, país sede da Direcção Geral.


