
 

 

- 1 - 

 

EDITAL : CONCURSO DOS NOVOS - DRAGÃO FASHION BRASIL 2013 

 
PERÍODO: 13 A 18/04/2013 
ORGANIZAÇÃO: EQUIPE DE PRODUÇÃO 

 
REGULAMENTO  

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

Reforçando seu perfil democrático e convergente, o DRAGÃO FASHION 

BRASIL propõe às Instituições de Ensino de Moda e Design, uma parceria 

através de suas oficinas de criação, isto possibilitará aos alunos uma 

experiência profissional de trabalho em grupo transformando o concurso 

individual em uma ação de coletivos.  Sob a orientação de seu corpo 

docente, cada Instituição selecionada desfilará sua coleção, integrando o 

line-up do evento e concorrendo ao prêmio definido pela Organização do 

Evento.  

 

2. QUEM PODE PARTICIPAR: 

 

 Todo estudante em curso e matriculado em instituição de ensino superior, 

tecnólogo ou pós-graduação com habilitação em Estilismo, Design de Moda 

e/ou Modelagem, excetuando as pessoas que tenha qualquer relação de 

parentesco com membros da comissão organizadora do concurso. 

 

3. PARA PARTICIPAR: 

 

3.1. Caberá a Instituição eleger 01 (uma) equipe representada com o 

número MAXIMO de 06 alunos e o MÍNIMO de 04 (quatro) alunos. 

 

3.2. A EQUIPE deverá estar sob a orientação de um ou mais profissionais 

do corpo docente da Instituição de Ensino.  

3.3. Cabe a Instituição eleger dentre estes o nome de apenas um 

Orientador Geral, que ficará responsável por manter contato com a 

organização do evento e a fim de esclarecer toda e qualquer dúvida de 

ambas as partes. 
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3.4. Os participantes da EQUIPE deverão estar divididos dentre as 

seguintes categorias/funções:  

 

1) Estilo - Criação & Pesquisa 
2) Desenvolvimento de produto - Modelagem e montagem;  
3) Projeto gráfico; 

4) Styling/produção de moda.  
 

 
Todas as categorias devem ter no mínimo 01 representante. 
 

4. DAS INSCRIÇÕES 
 

4.1. A inscrição do (a) candidato (a) implicará a completa ciência e aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste edital; 
 

4.2. No caso de participantes residentes fora da Capital e Região 
Metropolitana de Fortaleza e de outros estados, a ficha de inscrição mais o 
material de avaliação da primeira fase, deverão ser enviados a Equipe de 

Produção, pelo Correio por meio de SEDEX, com postagem até o dia 
22/02/2013; 

 
4.3. A Equipe de Produção não se responsabilizará pelos extravios de 
Correios, protocolos ou numerações divergentes das oficiais emitidas pela 

organização do concurso; 
 
4.4. As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira 

responsabilidade da equipe, reservando-se a organizadora o direito de 
excluir do concurso o candidato que não preencher o respectivo documento 

de forma completa e correta, bem como fornecer dados inverídicos ou 
falsos; 
 

4.5 Não serão aceitas as inscrições que não atenderem rigorosamente ao 
estabelecido neste edital. 
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5. TEMA: 

ONDE HÁ FUMAÇA, HÁ FOGO. 
O DRAGÃO DO MAR NO RUMO DO BRASIL DAS MARAVILHAS 
 

Em comemoração a sua 15ª edição e ao 15º aniversário do Centro Cultural 
Dragão de Arte e Cultura, o DFB propõe uma viagem a sua própria história 

e volta ao ponto zero, reverenciando, como em sua primeira edição, a figura 
do jangadeiro abolicionista Chico da Matilde, o Dragão do Mar - o guerreiro 
navegante que partiu com destino às maravilhas de uma terra livre da 

corrente e do açoite - arquétipo da trajetória da própria moda feita no 
Brasil.  

Assim como o Dragão do Mar fez da jangada sua nação, nós 
compreendemos a moda como um farol, um sinal de fumaça a indicar o 
fogo primordial que norteia os novos criadores e sinaliza o rumo dos ventos.  

  
Entendemos a rica simbologia do fogo que gera e da fumaça que dissemina: 

 

Fumaça = comunicação, ancestralidade, elevação, arrebatamento. 
Fogo = criação, renovação, luz, calor. 

 
Nossa praia é um remanso onde os recursos manuais traduzem a cultura 
de um povo e onde impera a comunhão entre as artesanias e os artifícios 

tecnológicos da indústria têxtil.  
 

Pois se há o novo, há também o ancestral. 
Se há criação, há desejo.  
E se há fumaça, há fogo.  

 
O tema, portanto, da Edição 2013 do Concurso de Novos do Dragão 
Fashion Brasil deve abordar o elemento "fogo" e seu substrato, a "fumaça" 

enquanto pressupostos criativos e pontos de partida para a criação, 
conceituação e confecção dos looks apresentados. 

 
6. COMPOSIÇÃO DO TRABALHO 
6.1. Ficha de Inscrição devidamente preenchida contendo todos os dados 

solicitados. 
6.2. Breve release justificativo referente ao tema proposto; 
6.3. Criação de 08 (OITO) looks femininos e /ou masculinos, 

representados através do Desenho de Moda (croquis);  
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6.4. Representação Plana das peças que compõem cada look com suas 

Especificações Técnicas. (frente e costas, se necessário desenho dos 
detalhes.). 
6.5. Especificação e representação de Make-up, Acessórios e Calçados. 

6.6. Cartela de cores e tecidos; 
6.7. O trabalho não pode conter nenhuma identificação (Nomes dos Alunos 

e/ou Instituição). A identificação dos trabalhos será feita através de 
número aleatório no ato da inscrição. A identificação do participante em 
qualquer trabalho parte do trabalho seja por nome, apelido, assinatura ou 

qualquer outro elemento, resultará na sua imediata desclassificação. 
6.8 Os dados dos participantes somente deverão ser expressos no envelope 

de envio e na ficha de inscrição; 
6.9. Um (01) look completo confeccionado conforme desenho e 
especificações propostos. Tamanho 38. (Esse look tem que fazer parte dos 

já apresentados) 
6.10. Os custos de postagem serão de responsabilidade do participante. 
6.11. Os participantes concordam em ceder integramente os direitos 

patrimoniais ao Dragão Fashion Brasil relativo aos trabalhos inscritos no 
concurso, que poderá utilizá-los por tempo indeterminado, em livros 

coleções, editoriais de jornais ou quaisquer outros meios, desde que sempre 
citado o autor e a instituição. 
6.12. CD ou DVD, contendo os croquis e o release da coleção digitalizada, 

para posterior divulgação através da assessoria de imprensa do evento. 
 

7. INSCRIÇÕES E ENVIO DOS TRABLHOS 
 
7.1. Ao efetuar sua inscrição o participante aceitará automaticamente 

todos os termos deste regulamento. 
7.2. As inscrições terão inicio em 20 de fevereiro até o dia 22 de fevereiro de 
2013 impreterivelmente. 

7.3. Para se inscrever os participantes deverão preencher a ficha de 
inscrição que se encontra no site. A Ficha deve ser entregue junto com todo 

o material, conforme item cinco. 
7.4. Endereço para envio dos Trabalhos 
 

Giffoni Propaganda Marketing e Produção de Eventos Ltda. 
Rua Dr. Francisco Gadelha, 626 
Bairro: Luciano Cavalcante 

Fortaleza – CE 
CEP: 60.811.120 

TEL:85-3261-3656 

TEL:85-3261-3656
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7.5. As equipes provenientes de outras cidades e /ou Estado deverão enviar 
para o email: dragaofashion@dragaofashion.com.br, uma cópia digitalizada 
da ficha de inscrição preenchida e do documento de postagem emitido pelos 

Correios ou outra empresa de transporte. 
 

Equipe de Produção 
Rua Dr. Francisco Gadelha, 626 – Luciano Cavalcante. 
Fortaleza – Ceará 

CEP: 60. 811-120 
 

 
8. SELEÇÃO 
 

 
8.1. PRIMEIRA ETAPA DA SELEÇÃO. 
 

8.1.1. Os trabalhos serão avaliados por uma banca formada por 
profissionais de Moda/Design e áreas afins (Jornalistas, Artistas, etc.) 

convidados pela organização do evento, que não tenham vínculos com as 
instituições participantes.  
 

8.1.2. O resultado dos trabalhos será divulgado através do site do Dragão 
Fashion Brasil e da imprensa local e nacional 

8.1.3. Serão classificadas no máximo 08 (oito) instituições finalistas. 
 
8.1.4. Critérios de Avaliação da 1ª ETAPA. 

– Projeto Gráfico e 01 Look Completo - Peça(s) Piloto e Acessórios; 
- Tema; 
- Criatividade; 

- Coerência com o tema proposto; 
- Cartela de cores e tecidos; 

- Qualidade da apresentação gráfica;  
- Qualidade do produto final – Modelagem e Montagem. 
 

8.2 SEGUNDA ETAPA DA SELEÇÃO 
 
8.2.1. As Instituições finalistas deverão confeccionar os sete looks 

restantes, um total de oito (08) looks e apresentá-los em desfile durante o 
evento Dragão Fashion Brasil 2013. (01 look será apresentado durante a 1ª 

fase de eliminatória). 

mailto:dragaofashion@dragaofashion.com.br
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8.2.2. As notas das duas etapas de avaliação serão somadas para chegar 
ao resultado final. 
 

8.2.3. Critérios de Avaliação da 2ª ETAPA (Para as equipes selecionadas 
na 1ª Etapa) 

 – Desfile do total de oito (08) peças finalizadas conforme o tema proposto. 
- Tema 
- Criatividade 

- Cartela de cores e tecidos. 
- Styling/Produção de Moda 

- Qualidade do produto final – Modelagem e Montagem 
 
9. CALENDÁRIO. 

Lançamento do edital: 08/01/2013 
Recebimento dos trabalhos: 20/02/2013 a 22/02/2013, até ás 17hrs 
impreterivelmente. 

Resultado da seleção: 28/02/2013 
Período do evento: 13 a 18 de abril de 2013 

 
10. PRÊMIO 
 

10.1. Prêmio de R$ 8.000,00 (Oito mil Reais) para o grupo de alunos 
participantes.  

10.2. Um Troféu para a Instituição Vencedora. 
 
11. OBSERVAÇÕES: 

11.1. Todas as despesas para confecção e envio dos protótipos serão por 
conta dos participantes. 
11.2. Os materiais para confecção dos trabalhos podem ser obtidos através 

de apoio ou patrocínio. A divulgação deste fica a cargo da negociação entre 
a Instituição e a Organização do Evento. 

11.3. A Organização do Evento não se responsabilizará pela devolução dos 
trabalhos, ficando estes disponíveis para recebimento na equipe de 
produção após a divulgação do resultado da Seleção.  

11.4. A coleção apresentada não poderá estar vinculada a uma marca 
comercial específica. 
11.5. A Peça apresentada por ocasião da 1ª etapa, automaticamente se 

aprovado já fará parte do total de oito looks a ser apresentado na 2ª etapa. 
11.6. O não Cumprimento da qualquer uma das exigências descritas neste 

edital acarretará na desclassificação da Equipe. 
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11.7. Fica a cargo da Equipe Organizadora do Concurso o repasse de todas 

as Informações posteriores à divulgação do Resultado da Seleção.  
 
 

12. Contato 
Helena Silveira: helena@dragaofashion.com.br 

85-3261-3656 
Mark Greiner: mark@markgreiner.com.br  
85-9996-8723 

dragaofashion@dragaofashion.com.br 
 

13. Realização 
Equipe de Produção 
Rua Dr. Francisco Gadelha, 626 – Luciano Cavalcante. 

Fortaleza – Ceará 
CEP: 60.811-120 
Tel. (85)3261-3656 fax (85)3261-9584 
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