
 

 

Regulamento 

 

CONCURSO MODA 10 ANOS 

 

O Curso de Moda da Universidade Feevale está de aniversário! Para comemorar seus 
dez anos, lança um concurso em parceria com a renomada AUCB (The Arts University 
College at Bournemouth) e a premiação ao vencedor será um curso na Inglaterra em 
julho de 2013. A avaliação ocorrerá por meio de uma exposição dos looks 
confeccionados pelos candidatos, mediante os critérios descritos neste regulamento. 

 

I 

DO CONCURSO 

Art. 1º O CONCURSO MODA 10 ANOS será realizado nos dias 04, 05 e 06 de setembro 
de 2012.  
Art. 2º A proposta do CONCURSO MODA 10 ANOS objetiva o desenvolvimento de um 
modelo completo de vestuário, inspirado em um estilista britânico. 

Art. 3º A competição será individual, cada acadêmico fará sua produção e concorrerá 
sozinho. 

 

II 
DAS VAGAS  

Art. 4º Na primeira etapa, não haverá restrições quanto ao número de participantes. 
Para a segunda etapa haverá um limite de 50 selecionados, sendo que a Comissão 
Avaliadora se reserva o direito de não preencher todas as vagas. 

§ 1. Somente poderão participar acadêmicos devidamente matriculados no curso de 
Moda da Universidade Feevale, bem como todos os diplomados do curso de Moda 
(egressos) que fazem parte da trajetória dos 10 anos comemorativos; 

§ 2. Não há semestralidade mínima aos matriculados, assim como não há restrição de 
época que ocorreu a formatura aos egressos; 

§ 3. Sugere-se que o candidato tenha domínio mínimo da língua inglesa e 
conhecimento técnico na área (costura, modelagem e moulage).  

 
III 

DAS INSCRIÇÕES E DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS 



 
Art. 5º As inscrições para participar do CONCURSO DE MODA 10 ANOS, primeira etapa, 
poderão ser realizadas de 30 de julho a 08 de agosto de 2012. Os candidatos devem se  
se inscrever pelo site: www.feevale.br/concursomoda10anos e pagar o boleto no valor 
de  R$25,00 . 
 

Art. 6º Para concorrer na primeira etapa é preciso que: 

§ 1. Cada candidato desenhe uma proposta conceitual a partir de seu olhar sobre o 
estilo britânico. Esta proposta conceitual deverá ser apresentada em um sketchbook, 
constando as etapas de desenvolvimento da mesma. Nele deverá constar todo o 
processo criativo (inspirações, justificativa de escolha, experimentações, moodboards, 
esboços de estampas, colagens de matérias-primas, aviamentos, textos e imagens de 
inspiração, etc); 
§ 2. O tema de inspiração deverá ser baseado em um estilista britânico, considerando 
especialmente seu estilo, modelagem, tecido e paleta de cores. É de livre escolha o 
gênero (entre feminino, masculino ou infantil) e segmento (jeanswear, beachwear, 
streetwear, underwear, etc). 
 
Art. 7º Serão avaliados os seguintes critérios: 
I – Desenhos e textos no sketchbook (coesão entre eles, clareza e complexidade das 
informações, conceito e justificativa da interpretação sobre o estilo britânico); 

II – Apresentação do material impresso (qualidade, organização, estética, montagem 
visual, criatividade, entre outros). 
Art. 8º O sketchbook deverá ser entregue no Centro de Design, no prédio Arenito 
(prédio 14 sala 300), da Universidade Feevale, até às 22h do dia 10 de agosto de 2012, 
mediante protocolo de recebimento. 

Art. 9º A lista de classificados será divulgada no dia 11 de agosto de 2012, através do 
site www.feevale.br/concursomoda10anos. 

Art. 10º Os candidatos selecionados para a segunda e última etapa devem efetuar uma 
nova inscrição e pagar o boleto no valor de R$ 40,00, para formalizar a inscrição, até 
dia 17 de agosto de 2012. O processo não realizado dentro do prazo desclassificará o 
candidato. 

§ 1. Os candidatos selecionados e regularmente inscritos deverão, nesta última etapa, 
confeccionar seu look conceitual; 

§ 2. É autorizado o auxílio técnico da costura e modelagem na confecção do look por 
um profissional, entretanto a autoria da criação deve ser do inscrito/participante; 

§ 3. A produção visa somente a exposição do look confeccionado, sendo que demais 
acréscimos (calçados, bolsas, acessórios etc.) somente serão permitidos e levados em 
consideração na avaliação, se tiverem sido confeccionados integralmente 1  pelo 
candidato. As matérias-primas para a confecção são de livre escolha; 

                                                           
1
 É excluída a possibilidade de customizar uma peça pronta. 



 
§ 4. Qualquer peça comprada pronta que for exposta no evento desclassificará o 
candidato. 

Art. 11º Os candidatos serão classificados sob o seguinte critério de avaliação: 

I – qualidade corresponde ao nível dos acabamentos da(s) peça(s) confeccionada(s) do 
look; 

II – adequação (grau de pertinência entre o tema proposto com o sketchbook e com o 
look executado); 

III – comunicação (efeito da produção em exposição); 

IV – inovação e criatividade; 

V – oralidade (argumentação sobre a criação, se assim os avaliadores solicitarem – esta 
defesa deverá ser feita em inglês, podendo o candidato/participante contar com o 
auxílio de um tradutor2contratado as suas expensas).  

Parágrafo único: Os vereditos da Comissão de Avaliação são soberanos.  

Art. 12º A entrega do look pronto deve ser feita até 03 de setembro de 2012 às 12h na 
Sala de Exposições do Prédio Arenito, deve ser montado já no manequim, 
disponibilizado pela Universidade, que ficará exposto para votação do dia 04 ao dia 06 
de setembro de 2012. 

 

IV 

 DA PREMIAÇÃO 

Art. 13º Será premiado o vencedor escolhido pela comissão avaliadora, que ganhará o 
certificado da premiação, além de um curso, de sua escolha, na Inglaterra, em julho de 
2013, junto a AUCB. As opções de cursos são: 

- Figurino; 

- Design de Superfície; 

- Estilo; 

- Maquiagem Artística; 

- Fotografia; 

- Alfaiataria. 

Será premiado somente um candidato. O prêmio inclui o curso de três semanas e o 
alojamento nesse período. O selecionado será responsável pelas suas passagens 
aéreas3, alimentação, deslocamento, bem como todos os demais gastos pessoais e ou 

                                                           
2
 A pessoa que for auxiliar na tradução deve ser contratada pelo candidato, o qual deve arcar com todos 

os custos e demais encargos, bem como qualquer outra responsabilidade inerente. 
3
 O vencedor contará com a orientação do representante brasileiro da AUCB para esta compra, na 

intenção de viajar junto com o grupo vigente.  



 
custos. Não será possível a transferência da premiação para outra pessoa ou para 
outro período e/ou ano. 

Art 14º É de responsabilidade do candidato/participante, a obtenção de todas as 
autorizações, passaportes, vistos, ou outras quaisquer que se façam necessárias para 
que este possa fruir do prêmio conquistado. 

 Art. 15º Todos os candidatos que forem selecionados para a exposição, do dia 04 ao 
dia 06, ganharão um certificado equivalente à 10h. 

 Art. 16º A divulgação dos vencedores e a premiação acontecerão na solenidade oficial 
de encerramento do CONCURSO MODA 10 ANOS, que acontecerá no dia 06 de 
setembro de 2012, às 20h na Sala de Exposições do Prédio Arenito. 

 

V 

     DOS DIREITOS AUTORAIS  

 Art. 17º O CONCURSO MODA 10 ANOS estará amparado pelas Leis nº 9.610 e nº 
9.609, ambas de 19 de fevereiro de 1998. 

 Art. 18º Cada participante será responsável pela veracidade e integridade das 
informações fornecidas, bem como pela autenticidade dos trabalhos apresentados. 

 Art. 19º Todos os concorrentes concordam, antecipadamente, com a cedência de uso 
dos trabalhos, sem qualquer pagamento aos autores, para toda e qualquer utilização 
pela Universidade Feevale, permanecendo o compromisso do crédito aos autores. 

 Art. 20º Fica desde já estipulado que a Universidade Feevale poderá fazer uso 
institucional das peças desenvolvidas, independente de qualquer autorização.   

 

VI 

        DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 21º Na exposição, o sketchbook será apresentado juntamente com o look, assim, 
quaisquer informações textuais devem ser bilíngues (português e inglês). 

Art. 22º - A presença de todos os alunos selecionados para a segunda etapa, no dia da 
cerimônia de premiação, é obrigatória, uma vez que precisarão estar à disposição dos 
avaliadores para possíveis explicações sobre o trabalho apresentado. 

Art. 23º - A votação pública não garante ao mais votado, a premiação, somente será 
levado em consideração pelos Avaliadores. 

Art. 24º A divulgação dos nomes dos selecionados, bem como demais avisos, serão 
sempre via blog do curso de Moda da Universidade Feevale 
modafeevale.wordpress.com e pelo site www.feevale.br/concursomoda10anos. 

Art. 25º O look premiado não será devolvido ao vencedor, os demais looks somente 
poderão ser retirados mediante o contato formal feito pela Comissão da Universidade. 



 
Art. 26º Os Avaliadores em hipótese alguma poderão ser consultados durante o 
processo para auxílio técnico. Os candidatos poderão contar com a orientação técnica 
dos Professores Tutores do concurso que constam neste regulamento. 

Art. 27º A inscrição do candidato, implica na total aceitação das condições 
estabelecidas neste regulamento.  

Art. 28º Em caso de dúvidas, contatar com os Professores Tutores através do e-mail: 
concursomoda@feevale.br e telefone 3586.8800 ramal 8748.  

Art. 29º Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora e sendo suas decisões soberanas, irrecorríveis e irrevogáveis. 

Art. 30º Ficam nomeados como professores tutores: 

I - Prof.º Anderson de Souza (auxílio orientação na construção do sketchbook)  

II - Prof.ª  Samira Troncoso (auxílio orientação na construção técnica do look) 

III - Prof.ª Ana Cléia Hoffmann (auxílio orientação na exposição do look finalizado) 

Art. 31º Ficam como comissão de avaliação:  

I - Prof.ª Emanuele Biolo Magnus 

II- Prof.º René Ruduit 

III - Prof.ª Camila Brum  

IV- Professores da AUCB 

V- Votação pública4  

Art. 32º Ficam como comissão organizadora do CONCURSO MODA 10 ANOS: 

I – Prof.ª Joeline Maciel Lopes 

II – Prof.ª Marina Cezar 
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 Aberto a todos que possuírem código de matrícula da Universidade Feevale. 

 


