
Concurso LECTRA FASHION SCHOOL 

 

1. DA ORGANIZAÇÃO 

1.1 O concurso LECTRA FASHION SCHOOL é resultado da parceria entre a 

Universidade Feevale através do curso de Moda, com a empresa Lectra.  

 

2. DO CONCURSO 

2.1 O workshop / concurso tem por objetivo capacitar os participantes na solução 

Kaledo Style, para que ampliem suas habilidades de criação e 

desenvolvimento de coleções utilizando o software da Lectra. 

2.2 Para a efetivação no workshop / concurso, o candidato deverá realizar os 

seguintes procedimentos: 

2.2.1 Realizar a inscrição através de e-mail, o qual deverá ser enviado para 

centrodedesign@feevale.br, com o assunto: CONCURSO CULTURAL 

LECTRA, contendo os seguintes dados: 

  NOME COMPLETO: 

  CÓDIGO DE MATRÍCULA: 

   

2.2.2 A confirmação da inscrição no concurso será enviada ao e-mail do 

participante até a data de 07 de outubro de 2013. 

 

2.2.3 Participar do workshop oferecido pela Lectra, que será realizada nos 

laboratórios da Universidade Feevale entre os dias 09 a 11 de outubro. 

2.2.4 Utilizar o sistema Kaledo Style como única ferramenta de construção das 

propostas. 

2.4 A gratuidade workshop oferecido pela Lectra, bem como a certificação e a 

premiação estão vinculadas à participação em todos os dias do workshop e 

entrega das propostas para o concurso.  

 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

3.1 O concurso oportunizará 24 vagas, a serem preenchidas de acordo com a 

ordem de inscrição dos candidatos; 

3.2 Somente estarão habilitados a participar os acadêmicos devidamente 

matriculados no Curso de Moda da Universidade Feevale, que tenham 

cursado a disciplina de Projeto de Moda II. 
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3. DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS 

3.1 O tema a ser trabalhado nas propostas, será lançada durante o workshop; 

3.2 Os trabalhos serão individuais e realizados unicamente com o software 

Kaledo Style da Lectra; 

3.3 Ao final do workshop, os participantes terão de 16/10 a 01/11 para o 

desenvolvimento de suas propostas, ficando disponíveis os laboratórios de 

informática do curso de Moda para a realização dos projetos, dentro dos 

horários determinados que serão divulgados durante o workshop. 

 

4. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

4.1 No projeto deverão constar os seguintes painéis: público-alvo; pesquisa de 

tendências; tema de inspiração; cores; materiais; superfícies e 3 (três) 

croquis (Frente e Costas) e um release sobre a micro coleção. 

4.2 Todos os arquivos Kaledo Style utilizados na construção da proposta, bem 

como a apresentação final, deverão ser entregues em CD/DVD devidamente 

identificado. 

4.3 O material deverá ser apresentado em pranchas que serão disponibilizadas 

aos participantes durante o período de elaboração das propostas, devendo 

obedecer todas as questões de disposição do conteúdo. 

4.4 A proposta deverá ser entregue no dia 01 de Novembro de 2013, até às 

21h30min, no Centro de Design da Feevale, localizado na sala 300, do 

prédio Arenito (prédio nº14). 

 

5. DA ESCOLHA DO VENCEDOR 

5.1 A comissão irá selecionar 10 pré-finalistas, que terão as suas propostas 

apresentadas em uma exposição virtual e nas mídias sociais do curso de 

Moda. Durante este período. 

5.2 Será realizada uma votação popular, por meio digital, onde os visitantes 

poderão votar na proposta de sua escolha. A votação será realizada entre o 

período de 18 a 29/11. 

5.3 O melhor projeto de coleção será escolhido por uma Comissão Julgadora, 

formada por docentes do Curso de Moda da Feevale e representantes da 

empresa Lectra, que utilizarão como critério de avaliação a originalidade, 

qualidade das propostas e a aplicação software Kaledo Style no 

desenvolvimento das propostas das enviados.  

5.2 No dia 05 de Dezembro de 2013 será divulgado o resultado do concurso. 

 



6. DA PREMIAÇÃO 

6.1 O autor do melhor projeto de coleção receberá da Lectra uma licença dos 

produtos Lectra: Kaledo Style  (licença de 1 ano, podendo ser renovado por 

mais 1 anos a critério da empresa) e 6 meses de acesso ao portal da WGSN. 

6.2 Os trabalhos poderão ser expostos pela Lectra, no espaço da empresa, 

durante o 9º Colóquio de Moda. 

 

7. CRONOGRAMA 

DATA AÇÃO LOCAL 

23/09 a 

07/10 
Período de Divulgação 

Mídias do curso de Moda e 

do Centro de Design 

07/10 Último dia de Inscrição do candidato 
Através do e-mail 

cadastrado 

09 a 11/10 
Workshop oferecido e ministrado pela 

Lectra aos inscritos 

Local a ser informado 

através do e-mail de 

inscrição 

16/10 a 

01/11 
Desenvolvimento das propostas 

Local será informado 

durante o workshop 

01/11 

Entrega das propostas no Centro de 

Design da Feevale (CD ou DVD no 

Centro de Design em envelope 

LACRADO) 

Prédio Arenito, sala 300, 3º 

andar, das 8h30min às 12h 

/ 13h30min às 21h30min 

18 a 29/11 Exposição multimídia Local a ser confirmado 

05/12 Premiação Local a Definir 

 

8. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

8.1 A inscrição do participante implica em sua total e inequívoca concordância 

com todas as regras contidas neste Regulamento. 

8.2 Ao se inscrever, o participante concorda, antecipadamente, com a cedência 

de uso dos trabalhos, sem qualquer aviso e pagamento aos autores, para 

toda e qualquer utilização pela Universidade Feevale e pela Lectra, 

permanecendo o compromisso do crédito aos autores.  

8.3 Cada participante é responsável pela veracidade e integridade das 

informações fornecidas, bem como pela autenticidade dos trabalhos 

apresentados. Todo e qualquer material enviado pelos participantes deverá 

ser totalmente isento de qualquer restrição relativa aos direitos autorais, de 



imagem e conexos, tanto de terceiros quanto de profissionais eventualmente 

envolvidos em seu desenvolvimento.  

8.4 A decisão da Comissão Julgadora é soberana e não comporta qualquer 

espécie de recurso. 

8.5 Duvidas em relação ao regulamento e ao concurso poderão ser sanadas 

através do e-mail centrodedesign@feevale.br  
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