
 
 

 
 

Regulamento SENAC NEXT GENERATION 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 O projeto tem por objetivo dar visibilidade aos novos talentos gaúchos, expondo os 

trabalhos dos alunos de cursos técnicos, de graduação e de pós-graduação de Moda 

ou Design de Moda no maior evento de moda da região sul do país. 

Cada instituição pode inscrever até 05 alunos para participar, sendo que cada um deve 

apresentar dois looks de sua própria autoria que serão desfilados na passarela principal 

do Donna Fashion Iguatemi que ocorrerá de 07 a 10 de abril de 2014 em Porto Alegre. 

 

1.2 Na Universidade Feevale, os alunos indicados para seres os representantes do 

curso de Moda serão selecionados por meio de concurso interno. 

 

 

2. INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO 

2.1 O concurso consiste em duas etapas: a primeira no qual até cinco estudantes serão 

selecionados para representar o Curso de Moda da Universidade Feevale através de 

propostas de desenhos. A segunda etapa consiste na confecção e desfile dos pré-

selecionados pelo evento; 

 

2.2 As peças que forem selecionadas para confecção poderão ser livremente criadas, 

com materiais novos ou reciclados, sendo aceitos tecidos, plásticos, papéis, elementos 

da natureza, entre outros, não podendo ser em TNT; 

 

2.3 Caberá exclusivamente ao(s) representante(s) escolhido(s) pela Instituição, levar 

os looks e seus manequins para o desfile, assim como realizar a produção de cabelo e 

maquilagem para o desfile de suas peças.  

 

 

3. SOBRE A INSCRIÇÃO 

3.1 O tema deste ano para a criação dos looks conceituais é “O melhor da moda é 

poder mudar”; 

 

3.2 O número mínimo de propostas são 02 por inscrito. Não há número máximo; 

 

3.3 Cada proposta deve conter 02 folhas: 01 com o croqui frente e verso e 01 segunda 

folha com uma breve descrição textual sobre o Tema e indicação de matéria-prima;  

 

3.4 Os croquis deverão ser desenvolvidos em papel branco com formato A4,  

gramatura mínima de 180gr, no sentido vertical da folha, em fundo branco; 

3.5 Além do(s) croqui(s) deverão ser entregues num único envelope lacrado os 

seguintes documentos: 



 
 

 
 

- ficha de inscrição (disponibilizada ao final do regulamento) 

- comprovante de frequência do curso1 

- cópia simples da carteira de identidade 

 

3.6 Somente poderão participar alunos maiores de 18 anos e que estejam devidamente 

matriculados no semestre 2014/01 do curso de Moda da Universidade Feevale; 

 

3.7 Os critérios de avaliação serão prioritariamente a coerência com o Tema, a 

qualidade do desenho para a compreensão no seu desenvolvimento e a possibilidade 

real para a sua confecção. 

 

 

4. CRONOGRAMA 

Data Ação Local Responsável 

20/03 Prazo para entregar 

a(s) proposta(s) 

Centro de Design Inscritos 

21/03 Divulgação dos 

representantes  

www.facebook.com/modafeevale Centro de Design 

21/03 Envio dos nomes dos 

representantes à 

entidade organizadora 

Comunicação interna Centro de Design 

07 a 

10/04 

Donna Fashion 

Iguatemi 

Shopping Iguatemi Porto Alegre Selecionados e 

entidade 

organizadora 

10/04 Anuncio dos três 

vencedores do 

concurso 

Passarela principal do evento Selecionados e 

entidade 

organizadora 

 

 

5. PREMIAÇÃO 

5.1 Os alunos escolhidos para representar o curso de Moda da Universidade Feevale 

receberão certificação da Instituição; 

 

5.2 As peças criadas pelos representantes serão apresentadas em desfile durante a 

realização do evento Donna Fashion Iguatemi 2014 (o dia do desfile de cada 

participante será definido pela organização do projeto); 

 

5.3 O julgamento dos looks será feito durante os desfiles, formada por um júri de 

profissionais que não possuem ligação com as escolas participantes; 

 
                                                           
1 Caso o tempo do Atendimento Feevale para a entrega deste documento não esteja dentro do prazo do 
concurso, a Comissão Docente se responsabiliza por enviar para a Organização mediante a entrega do 
documento pelo então selecionado.  



 
 

 
 

5.4 Os três participantes que obtiverem maior soma de notas serão os vencedores;  

 

5.5 Os vencedores participarão de uma matéria na Revista Donna (sem nenhum custo 

adicional, servindo a inscrição no projeto Senac Next Generation como autorização 

expressa para publicação da sua imagem, nome e som de voz nos veículos de 

comunicação pertencentes ao Grupo RBS). 

 

 

CONTATOS 

Dúvidas sobre a primeira etapa (escolha dos representantes das universidades): 

35868800 ramal 8674 ou centrodedesign@feevale.br 

 

Dúvidas sobre a segunda etapa (confecção e desfile no evento): 

32188095 ou renata.costa@engageeventos.com.br  


