
REGULAMENTO 2013



O Salão Jovem Designer tem por 
objetivo incentivar, divulgar e premiar a 
produção conceitual e técnica nas áreas de 
Design e Moda dos acadêmicos e egressos 
da Universidade Feevale. Poderão 
inscrever-se os alunos regularmente 
matriculados no semestre vigente (2013/02), 
dos cursos de Design, Moda, Design Gráfico 
e Design de Interiores, bem como da 
especialização em Design de Superfície, 
independente da semestralidade, e egressos 
desses cursos da Universidade Feevale com 
projetos que atendam a este regulamento. 
Somente para a categoria 4, Ilustração e 
Fotografia, serão aceitas inscrições de 
acadêmicos de qualquer curso de graduação 
da Universidade Feevale.

O Salão Jovem Designer possui três etapas: 
1. seleção dos trabalhos, 2. exposição e 3. 
premiação.

Os projetos inscritos serão primeiramente 
selecionados por uma comissão julgadora 
formada por professores da Universidade 
Feevale. Estes serão expostos na Sala de 
Exposições do prédio Arenito de 29 de 
outubro a 08 de novembro de 2013. Os 
projetos expostos serão então, avaliados 
por uma comissão julgadora formada por 
professores, profissionais da área e pela 
comunidade interna da Feevale, através de 
voto popular, no período de 29 de outubro a 
04 de novembro.

CATEGORIAS DE PROJETO
Poderão ser inscritos projetos em uma das 
seguintes categorias: 

Categoria 1 - gráfico
Programação visual, design de superfície, 
sistemas de sinalização, identidade visual, PDV, 
interfaces digitais e rótulos.

Categoria 2 - Produto
Móveis, objetos, bens de consumo 
e embalagens.

Categoria 3 - Moda
Vestuário, calçados, bolsas, cintos, joias 
e bijuterias.

Categoria 4 - Ilustração e Fotografia
Fotografias e ilustrações, digitais ou não, 
relacionadas à moda ou design.

Categoria 5 - Egresso
Para os graduados da Universidade Feevale nos 
cursos já citados com projetos desenvolvidos em 
uma das quatro categorias mencionadas.

INSCRIÇÃO E ENTREGA 
DOS PROJETOS
• Os candidatos poderão inscrever-se no período 
de 01 a 18 de outubro de 2013, com a entrega dos 
trabalhos até às 21 horas no Centro de Design 
Feevale (prédio Arenito, sala 300).

• Cada proposta poderá ter um ou mais autores. 
Haverá apenas um prêmio por trabalho, 
independente do número de autores.

• A ficha de inscrição estará disponibilizada para 
download no blog do Centro de Design 
(www.centrodesignfeevale.wordpress.com).

• Os projetos deverão estar individualmente 
embalados, acondicionados e lacrados, 
separados da ficha de inscrição, por categoria 
inscrita.

• Não poderão ser inscritos projetos que já 
tenham participado em outras edições do Salão, 
ou que tenham sido premiados em outros 
concursos. Caso seja procedida a inscrição e 
apenas posteriormente verificada esta situação, 
acarretará a imediata desclassificação do



trabalho. 

• Os projetos não poderão ser identificados de 
forma alguma (o que inclui rubricas e 
assinaturas).

• Cada projeto receberá um cartão com o 
número de inscrição no ato da entrega, e é de 
responsabilidade do participante guardá-lo para 
fins de comprovação. A ficha de inscrição deverá 
ser entregue em envelope separado sem 
qualquer identificação externa, o qual receberá o 
mesmo número de identificação do 
envelope/embalagem do projeto. Dessa forma, 
será garantida a autoria do trabalho, que será 
revelada somente após a definição dos trabalhos 
premiados pela comissão julgadora e voto 
popular. 

• A inscrição e envio dos projetos para a 
categoria Egressos poderá ser feita via Sedex 
endereçado ao Centro de Design da 
Universidade Feevale, câmpus II, ERS-239 nº 
2755. Novo Hamburgo, RS. CEP 93352-000.

• Somente poderão ser inscritos projetos de 
própria autoria.

• Cada participante poderá inscrever quantos 
projetos quiser. Não há limite de propostas por 
inscrito.

APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS
Pela particularidade de cada categoria, os 
projetos deverão adequar-se para a 
apresentação conforme as seguintes 
orientações:

• Projeto impresso e/ou montado em papel 
rígido (gramatura: entre 180g/m² e 240g/m²), em 
formato A3 (29,7 x 42,0cm), constando o 
respectivo memorial descritivo, especificações 
técnicas, imagens e simulações, entre outros, 
limitadas a três pranchas por trabalho;

• O projeto deverá seguir obrigatoriamente a 
orientação para entrega das pranchas do 8º 
Salão Jovem Designer, que estará disponibiliza-
do para download no blog do Centro de Design

(www.centrodesignfeevale.wordpress.com);

• Se necessário protótipo ou material já 
produzido, estes deverão estar embalados e 
lacrados, sem identificação.

Observação
Serão automaticamente eliminados da seleção 
os projetos que não atenderem estas 
especificações determinadas.

PREMIAÇÃO
A premiação ocorrerá no dia 05 de novembro 
de 2013, às 21h, para comemorar o Dia do 
Design.

Poderá ser premiado um projeto por categoria 
e será concedido um prêmio por trabalho 
selecionado, independente do número de 
autores.

Somente receberão atestado de participação 
do evento, os selecionados para a exposição, os 
premiados de cada categoria e o vencedor da 
Condecoração Andrea Guanabara.

Faz parte do processo do concurso a garantia 
de participação do inscrito durante a cerimônia 
de premiação. Aqueles que não comparecerem 
estarão sujeitos a não receberem os prêmios, 
não sendo responsabilidade da Universidade 
Feevale, a posterior entrega do prêmio ao 
vencedor ausente no evento solene.

Os vencedores receberão certificados, troféus, 
kits da Koralle e livros da editora Bookman.

MENÇÃO HONROSA
Todas as propostas selecionadas, indiferente da 
Categoria inscrita, que abordarem questões 
sociais e de sustentabilidade ambiental, estarão 
automaticamente concorrendo a Condecoração 
Andrea Guanabara.



VOTO POPULAR
Será concedido um prêmio extra a um dos 
trabalhos expostos que obtenha o maior 
número de votos dados pela comunidade da 
Feevale. Este poderá ser acumulativo, ou seja, 
atribuído a qualquer um dos trabalhos, mesmo 
que já tenha vencido em uma das categorias. A 
votação popular ocorrerá de 29 de outubro a 4 
de novembro.  

 EXPOSIÇÃO
A exposição dos projetos selecionados ocorrerá 
de 29 de outubro a 08 de novembro de 2013. 
Após esta data, apenas os projetos vencedores 
ficarão expostos entre os dias 11 e 14 de 
novembro, no Centro de Design.  

RETIRADA DOS PROJETOS
Todos os projetos e protótipos ficarão 
disponíveis para a retirada de 18 a 29 de 
novembro no Centro de Design. A partir dessa 
data a Universidade Feevale não se 
responsabilizará por eles.

DOS DIREITOS AUTORAIS
A Universidade Feevale, através dos cursos de 
Design e de Moda, reserva-se de todos os 
direitos de usar as produções selecionadas e 
premiadas em divulgações virtuais, impressas 
ou televisivas, sem qualquer ônus para a Insti-
tuição. A Feevale isenta-se de responsabilidade 
caso os projetos inscritos firam os direitos 
autorais e de propriedade de terceiros.

COMISSÃO JULGADORA
Serão convidados a participar da comissão 
julgadora, profissionais ligados aos temas e que 
tenham pertinência às categorias propostas, 
podendo ser professores ou representantes do 
mercado.

Serão considerados para avaliação os seguintes 
critérios:

• Entrega de acordo com todas as normas 
   deste regulamento;

• Pertinência com o conceito proposto;

• Originalidade, inovação e criatividade;

• Impacto ao meio ambiente;

• Apresentação e acabamento;

A Comissão Julgadora reserva-se o direito de 
não selecionar ou premiar projetos para 
qualquer uma das categorias.   
A decisão da Comissão Julgadora é soberana e 
suas decisões são irrecorríveis e irrevogáveis. 
Caso a Comissão julgue necessário o projeto 
poderá ser trocado de categoria.   
A inscrição no 8º Salão Jovem Designer implica 
na total aceitação das condições estabelecidas 
neste regulamento.     
Os casos omissos ou não previstos neste 
regulamento serão julgados e definidos pela 
Comissão Organizadora. 



cronograma
Período de inscrição

Exposição dos projetos selecionados

Voto popular

Exposição dos projetos vencedores

Retirada dos projetos

Centro de Design

Centro de Design

01 a 18/10

DATA AÇÃO LOCAL

29/10 a 08/11

29/10 a 04/11 

11 a 14/11

18 a 29/11

Centro de Design (9h às 21h)

 Sala de exposições do Arenito 
(8h30min às 22h)

Sala de exposições do Arenito
(8h30min às 22h)

Premiação05/11 
Sala de exposições do Arenito

(21h)

APOIO
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