
 

Regulamento DONNA FASHION IGUATEMI NEXT GENERATION 2011 

 

I. Orientações Gerais: 

1.1 Fica instituído por ZERO HORA e Shopping Iguatemi o concurso NEXT 
GENERATION, no evento Donna Fashion Iguatemi; 

1.2 O evento DONNA FASHION IGUATEMI será realizado no período de 28 de 
setembro à 02 de outubro de 2011.  

1.3 Poderão participar até 08 (oito) estudantes indicados pela Feevale, sendo que 
serão apresentados 02 (dois) alunos da universidade ao longo dos 04 (quatro) 
dias de realização do evento;  

1.4 As fotos, entrevistas e vídeos com os participantes do concurso serão usados 
para a divulgação nos próximos anos, sem que isso implique em qualquer 
remuneração aos mesmos. 

1.5 As peças criadas pelos alunos serão mostradas durante desfiles no período do 
evento Donna Fashion Iguatemi; 

1.6 Serão aceitas apenas peças confeccionadas em tecido, podendo ser reciclado 
ou novo. 

1.7 Coleções em TNT ou qualquer tipo de papel não serão aceitas. 

1.8 A RBS e a Feevale não se responsabilizam pela alimentação, hospedagem e 
transporte dos alunos participantes do concurso; 

1.9 Para os candidatos classificados para representar a instituição no evento, será 
necessário que cada um leve os seus manequins para o desfile assim como a 
produção de cabelo e maquilagem para apresentar os looks. Não será fornecido 
qualquer outro acessório e ou complemento que se fizer necessário. 

1.10 Cada aluno deverá criar suas peças com a inspiração no tema proposto para 
a edição 2011/02. As peças deverão ser livremente criadas com o tema “Colors 
Experience”. 

1.11 Fica proibida a participação de candidatos com menos de 18 anos. 

 

II. Temática e layout dos projetos: 

2.1 Cada aluno/estilista deverá criar 2 propostas conceituais inspiradas no tema 
“Colors Experience”. 

2.2 Os croquis deverão ser desenvolvidos em papel branco com formato A4,  
gramatura de 180gr; 

2.3 Os croquis deverão manter uma margem de 3 cm em todos os lados da folha; 

2.4 O desenho deve ser no sentido vertical da folha; 



 

2.5 A cor do fundo do papel deve ser branca. 

2.6 Os projetos deverão ser entregues em dois envelopes lacrados, ambos 
assinalados apenas com o número de matrícula do acadêmico. 

2.6.1 O primeiro envelope deverá conter 2 croquis desenvolvidos na temática e 
formatação especificada; 

2.6.2 O primeiro envelope também deverá conter em folha anexa aos croquis, o 
detalhamento de cada proposta, levando em conta: a inspiração, os materiais e 
aviamentos utilizados; ficha técnica das peças; cores e materiais utilizados. 

2.6.3 O segundo envelope deverá conter o comprovante de freqüência no curso 
de Moda da Universidade Feevale; a cópia da carteira de identidade; e a ficha de 
inscrição (disponibilizada no final do regulamento) do concurso preenchida. 

2.7 Só poderão participar deste processo de seleção interna, os alunos que já 
cursaram as disciplinas de Desenho de Moda I, Tecnologia de Costura e 
Modelagem I e Tecnologia de Costura e Modelagem II. 

 

III. Prazos e locais de entrega do projeto: 

3.1 Lançamento do concurso interno: 25/08/2011; 

3.2 Data limite para entrega dos projetos: 05/09/2011; 

3.2.1 Os projetos deverão ser entregue no Centro de Design Feevale, situado no 
Prédio Arenito, sala 300; 

3.3 Divulgação dos representantes da Feevale: 06/09/2011;  

3.3.1 Os alunos serão comunicados através do telefone inserido na ficha de 
inscrição;  

3.4 Nomes dos alunos representantes serão enviados a entidade organizadora no 
dia 07/09/2011;  

3.4 Entrega e montagem dos looks prontos no Shopping Iguatemi Porto Alegre: 
28/09/2011. 

 

IV. Representantes da Feevale 

4.1 Os projetos submetidos ao concurso serão avaliados pelo corpo docente do 
curso de Moda da Feevale e professores do Centro de Design Feevale; 

4.2 Os alunos representantes da Feevale serão comunicados por telefone; 

4.3 Os alunos selecionados deverão confeccionar dois looks que serão 
apresentados em formato de desfile durante o evento; 

4.4 A Feevale se reserva ao direito de escolher até 8 (oito) alunos representantes 
para participar do concurso. 



 

 

V. Votação: 

5.1 Todos os alunos participantes serão avaliados por um júri composto por 
pessoas que trabalham com moda e que não possuem ligações com 
universidades.  

5.2 Os parâmetros que serão utilizados na escolha dos 02 (dois) vencedores são: 
criatividade, originalidade e adequação ao tema proposto. 

5.3 Os 02 (dois) participantes que obtiverem o maior número de votos serão os 
vencedores. O primeiro vencedor será escolhido entre os dias 28 e 29 de 
setembro de 2011; e o segundo vencedor será escolhido entre os dias 30 de 
setembro e 1º de outubro. 

5.4 Os vencedores serão anunciados no dia 1º de outubro, antes do desfile das 
20h, na passarela principal do evento. Todos os alunos participantes devem 
comparecer para o anúncio dos vencedores.  

5.5 A escolha dos jurados, bem como a contagem dos votos fica de 
responsabilidade da comissão organizadora do Donna Fashion Next Generation. 

 

VI. Premiação 

6.1 Os 02 (dois) vencedores receberão como prêmio desfilar suas coleções de 
moda no Donna Fashion Iguatemi 2012, com peças inéditas, a serem criadas 
pelos vencedores, conforme orientações recebidas pela Realizadora 
posteriormente. 

 

VII. Observações finais da Feevale 

7.1 O Centro de Design Feevale ficará responsável pela organização do concurso 
interno do Curso de Moda da Feevale, bem como pela seleção dos alunos que 
representarão a instituição durante o Concurso Donna Fashion Next Generation. 

7.2 Os projetos que não atenderem as especificações solicitadas neste 
regulamento serão automaticamente desclassificados. 

 

VIII. Observações finais da comissão organizadora do Donna Fashion Next 
Generation 

 

8.1. Este Concurso tem cunho exclusivamente cultural e a participação nele não 
está subordinada a qualquer modalidade de álea ou pagamento pelos 
concorrentes, nem vinculada à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou 



 

serviço, de acordo com o disposto no art. 3º, II, da Lei n.º 5.768/71 e art. 30, do 
Decreto n.º 70.951/72. 

8.2. Ao inscrever-se para participar do Concurso, nos termos deste Regulamento, 
o participante estará automaticamente autorizando as Realizadoras do evento a 
utilizarem, de modo gratuito, definitivo e irrevogável, de seu nome, imagem e som 
de voz em qualquer veículo de imprensa, mídia ou Internet, para divulgação do 
Concurso.  

8.3. Serão automaticamente desclassificados do Concurso em caso de fraude 
comprovada ou de apresentação de peças de roupas que não sejam de sua 
autoria do participante. 

8.4. Os custos com deslocamento serão arcados exclusivamente pelos 
participantes do Concurso. 

8.5. Pelo simples ato de inscrição neste Concurso, o participante ainda autoriza, 
reconhece e aceita que os dados pessoais e demais informações, inclusive os 
submetidos por meio do formulário de participação, passam a ser de propriedade 
das Realizadoras do evento, que poderão utilizá-los para os fins necessários à 
adequada realização deste Concurso, sem que qualquer valor seja devido ao 
participante. 

8.6. O participante, neste ato, assume plena e exclusiva responsabilidade pelas 
peças por ele criadas e produzidas, por sua titularidade e originalidade, incluindo, 
sem limitação, responsabilidade por eventuais violações a direitos de terceiros, 
eximindo as Realizadoras do evento de qualquer responsabilidade relativamente a 
tais fatos, aspectos, direitos e/ou situações. 

8.7. O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou o Concurso suspenso ou 
cancelado, sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro ou 
motivo que esteja fora do controle das Realizadoras e que comprometa a 
realização do Concurso de forma a impedir ou modificar substancialmente a sua 
condução como originalmente planejado. 

8.8. Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste 
Regulamento serão julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pelas 
Realizadoras do evento. 

8.9 A participação neste Concurso implica a aceitação total e irrestrita de todos os 
itens deste Regulamento. 

 

 

 

 

 

 



 

FICHA DE INSCRIÇÃO. EDIÇÃO 2011 

 

Ficha de Inscrição 

Nome da Universidade 

Telefone Endereço: 

Aluno: 

RG CPF 

Data de Nascimento Sexo
                    (  ) Masculino                    (  ) Feminino 

Nacionalidade 

Endereço Residencial 

Cidade Estado CEP 

Telefones para Contato 

Detalhamento das peças 

 

 

 

 

 

 

 

Declaro que conheço o Regulamento do Concurso Desfiles Next Generation DFI – Edição 

2011 e concordo com todos os seus termos e condições. 

 

 

___________________________________       

        ______/______/______ 

Assinatura      Data 


