


Regulamento do concurso
REINVENTANDO A BRASILIDADE

1 Sobre o concurso
1.1 O concurso REINVENTANDO A BRASILIDADE visa promover a experiência 
de mercado aos acadêmicos dos cursos envolvidos, por meio da criação de estam-
pa para forro em peças de vestuário em couro.
1.2 O concurso é promovido pela empresa LIZIANE RICHTER COUROS LTDA, 
com a organização da Universidade Feevale, por intermédio do curso de Moda.

2 Sobre a participação
2.1 A submissão das propostas é feita exclusivamente através do envio em form-
ato JPG não podendo ultrapassar 5 MB, ao e-mail concurso@lizianerichter.com.br. 
Nele, deve conter a(s) proposta(s) de estampa na versão do seu módulo, sua repli-
cação e no mínimo duas variações de cores, além de um breve texto explicativo de 
inspiração;
2.2 O acadêmico poderá enviar até 3 propostas de estampa com o tema bra-
silidade, utilizando como inspiração as obras do artista plástico Mai Bavoso, dis-
poníveis em www.maibavoso.com.br;
2.3 Além da proposta anexada, no corpo do texto deverá conter as seguintes in-
formações pessoais do candidato: Nome completo; RG ou CPF; Código de matríc-
ula da Universidade Feevale; Endereço; Telefones para contato. Caso o candidato 
seja menor de idade, deverá ser enviado os dados dos pais ou responsáveis;
2.4 O inscrito receberá uma confirmação da inscrição através da resposta pelo 
mesmo e-mail. Caso isso não ocorra, é sugerido que o interessado entre em conta-
to;
2.5 A inscrição é individual e gratuita; 
2.6 Fica vetada a participação de funcionários da empresa LIZIANE RICHTER 
COUROS LTDA, bem como, demais profissionais que por meio de algum vínculo 
com outras empresas do mesmo segmento em vestuário em como feminino e/ou 
criação de estampas em tecido. 

3 Requisitos
3.1 Somente poderão participar acadêmicos devidamente matriculados na se-
mestralidade vigente (2013/02) nos cursos degraduações de Moda ou de Design 
da Universidade Feevale;
3.2 Somente serão válidas as propostas que estiverem de acordo com este Reg-
ulamento e enviadas até 09/09/2013, segunda-feira.

4 Da seleção das propostas e critérios de avaliação
4.1 As propostas serão avaliadas por uma comissão composta por represent-
antes da empresa LIZIANE RICHTER COUROS LTDA, pelo artista Mai Bavoso e por 
docentes da Universidade Feevale;



4.2 Serão levados em consideração, a autoria das propostas, bem como a origi-
nalidade e coerência com o tema e a estética da marca (vide anexo I).

5 Sobre a premiação
5.1 A arte escolhida estampará o forro de todas as peças da coleção Inverno 
2014 da marca Liziane Richter Couros, que será lançada em alguns dos principais 
eventos de moda do Brasil, como o Minas Trend Preview e o Rio Salão Bossa Nova 
de Negócios;
5.2 O nome do vencedor estará vinculado com a divulgação da coleção;
5.3 O aluno escolhido receberá uma certificação;
5.4 O vencedor poderá escolher dentre a coleção Inverno 2014, uma peça fem-
inina em couro mestiço, com o forro criado pelo próprio;
5.5 Acompanhamento de todo o processo de produção e possibilidade de está-
gio na empresa após o concurso, sendo um critério de escolha da Empresa;
5.6 A divulgação do vencedor será realizada no dia 13/09/2013 nas mídias so-
ciais da empresa Liziane Richter Couros (www.lizianerichter.com.br); bem como na 
fanpage do curso de Moda (facebook.com/modafeevale);
5.7 Os demais inscritos que não forem selecionados não receberão qualquer 
documento de participação.

6 Sobre disposições gerais
6.1 O autor das propostas, ao se inscrever neste concurso, atesta a veracidade 
e a originalidade da estampa idealizada, podendo a empresa promotora do con-
curso solicitar pequenos ajustes técnicos para uso dela em seus produtos. O uso 
de estampa que não for de sua autoria acarretará a imediata desclassificação, bem 
como a incidência de penalidades legais.;
6.2 Ao se inscrever e enviar os arquivos de inscrição no concurso, o participante 
deixa claro estar ciente que estará permitindo o uso da sua estampa na promoção 
e dentro da coleção Inverno 2014 da marca Liziane Richter Couros. O participante, 
ao se inscrever, estará cedendo a sua obra de forma ilimitada, para uso comercial 
ou não, por tempo indeterminado;
6.3 Ao se inscrever no concurso, o participante estará automaticamente, desde 
logo, autorizando a divulgaçãode seu nome, sua imagem e sua obra, em publi-
cações, folders ou quaisquer outros meios, com fim comercial ou não, pela Feevale;
6.4 Este concurso é de caráter exclusivamente artístico e está isento de autor-
ização da Caixa Econômica Federal, conforme inciso II, do art. 3º da Lei n.5.768 de 
20 de dezembro de 1971.
6.5 Os casos omissos ou não previstos neste regulamento serão julgados e 
definidos pela comissão organizadora, sendo suas decisões soberanas, irrecorríveis 
e irrevogáveis;
6.6 Dúvidas sobre o concurso deverão ser esclarecidas pelo e-mail concurso@
lizianerichter.com.br ou telefone (51) 3527-1040.



anexo I
CONHEÇA A MARCA

 Liziane Richter é uma marca especializada na fabricação da moda em couro, 
fundada em 2003, na cidade de Novo Hamburgo/RS. A matéria-prima empregada 
na fabricação das peças é oriunda de peles nobres como: Mestiço (mistura de 
cabra com ovelha); Chamois (camurça da cabra); Peles Exóticas (avestruz, cobras, 
coelhos e coiotes). Processos manuais como recortes navalhados, vazados, bor-
dados e pinturas manuais, além de técnicas de laser e estamparia. O couro é for-
necido somente por curtumes que possuam tratamento específico no processo 
de curtimento para evitar danos ao meio ambiente.
 A Liziane Richter participa dos principais eventos de moda e negócios do 
País, como Minas Trend Preview e Salão Bossa Nova, que acontecem nos estados 
de Minas Gerais e Rio de Janeiro, respectivamente. Na mídia, a marca já desfilou 
em horário nobre nas novelas e atrações diversas da Rede Globo. 
 

Para mais informações acesse www.lizianerichter.com.br 
e acompanhe a fanpage, facebook.com/lizianerichter.couros.

As peças são verdadeiros 
artigos de luxo que despertam 
o desejo e trazem sofisticação 
aos looks femininos.



CONCEITO E ESTÉTICA - COLEÇÃO INVERNO 2014

 A coleção adota fortemente o conceito handmade. Os modelos são cria-
dos sob um design inovador, charmosos e originados de um minucioso trabalho 
talhado no couro mestiço. Utilizando técnicas de recorte navalhado, vazado e 
matelessado, os desenhos abrem espaço para estampas a laser que reluz toda 
delicadeza da renda, tão em voga na estação. O processo de tingimento manual 
do couro é outra técnica que valoriza o handmade da moda Liziane Richter. O 
efeito abstrato do tie-dye e o degradê mais suave do ombré passam toda sen-
sação de frescor do verão.

BREVE MOSTRA - COLEÇÃO INVERNO 2013

BREVE MOSTRA - COLEÇÃO VERÃO 2014

Estampas neutras
casam muito bem

com qualquer peça



IDEALIZAÇÃO

APOIO


