
 
PROCESSO DE SELEÇÃO DOS ALUNOS REPRESENTANTES DA 
FEEVALE NO 16º PRÊMIO FRANCAL TOP DE ESTILISMO 2010 

 

 

1. SOBRE O PRÊMIO 

O 16º Prêmio Francal Top de Estilismo 2010, organizado pela Francal Feiras tem como 

finalidade promover e valorizar o estilista brasileiro, incentivando a criatividade nacional 

e revelando novos talentos para a indústria de calçados e acessórios. 

 

2. SOBRE O PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNO 

O processo interno de seleção busca selecionar até 5 (cinco) alunos dos cursos de Design 

e Design de Moda da Universidade Feevale para subsidiar financeiramente e auxiliar no 

desenvolvimento do protótipo do Prêmio. Os alunos que não forem selecionados pelo 

processo interno de seleção da Feevale, não estão impedidos de enviar suas ideias ao 

Prêmio, apenas não receberam os benefícios que a Feevale está oferecendo aos 

selecionados. Questões não previstas no presente regulamento serão avaliadas pela 

coordenação do Centro de Design Feevale e, ao exclusivo critério desta, serão 

solucionadas por decisão soberana do setor, não cabendo qualquer espécie de recurso 

dessa decisão. 

 

3. PÚBLICO 

Podem inscrever-se os alunos devidamente matriculados nos cursos de Design ou Design 

de Moda e Tecnologia da Universidade Feevale.  

 

4. CONCEITO 

O conceito Prêmio Francal Top de Estilismo 2010 é o “ESTILO BRASIL”, que visa a 

incentivar o design com conceito e identidade brasileiros. 

 

5. NORMAS 

O processo de seleção contará com uma banca formada por professores dos cursos de 

Design e Design de Moda e Tecnologia. Após esta seleção os protótipos serão enviados 

para o Prêmio, ao qual serão submetidos para avaliação da comissão avaliadora do 

concurso. 

 

 



 

5.1 Sobre a primeira etapa seletiva (responsabilidade FEEVALE) 

5.1.1. A banca avaliadora de docentes poderá escolher no máximo cinco trabalhos 

correspondentes as cinco categorias oferecidas pelo concurso;  

5.1.2. Cada aluno poderá propor o número de trabalhos que desejar nas cinco 

categorias; 

5.1.3. A banca avaliadora escolherá somente uma proposta por categoria; 

5.1.4. Cada proposta deverá constar em folha A3 (gramatura 180g), com ficha 

técnica disponibilizada no blog do Centro de Design (centrodesignfeevale.wordpress.com) 

em anexo para o melhor entendimento da proposta; 

5.1.5. Grampeado na folha A3, deverá constar em folha A4 a ficha técnica de 

cada proposta, que será disponibilizada pelo Centro de Design em seu blog (sugestão de 

cores, materiais, acabamentos...); 

5.1.6. Fica proibido fazer a identificação do nome do aluno criador. O projeto 

assinado será desclassificado; 

5.1.7. Entregar a(s) proposta(s) em um só envelope, lacrado, sem nome, 

somente como numero de matrícula no lado de fora;  

5.1.8. Somente após a seleção, é que a banca avaliadora resgatará o nome do 

aluno via sistema; 

5.1.9. Após o resultado, o(s) acadêmico(s) selecionado(s) será(ão) chamados 

para uma reunião de esclarecimentos; 

 

5.2. A segunda etapa  

5.2.1. Prototipagem: Esta etapa será o processo de execução dos protótipos na 

qual o Centro de Design estará encarregado em executar e custear os produtos 

selecionados. Os alunos selecionados deverão acompanhar suas propostas, buscando 

informações e esclarecendo as dúvidas com a equipe do Centro de Design; 

5.2.2. Inscrição no Prêmio: Os alunos selecionados deverão se inscrever através 

do link http://www.francaltopdeestilismo.com.br/top/cadastro.asp até 1º/09/2010; 

5.2.3. Envio das propostas: Após a finalização dos protótipos a Feevale se 

responsabilizará pelo envio das propostas para o Prêmio, juntamente com o número de 

inscrição de cada aluno; 

 

6. DATAS 

5.1 – De 05 a 16/07: prazo para entrega das propostas, no Centro de Design (prédio 14, 

sala 300); O aluno deverá assinar em uma lista no ato da entrega; 

5.2 – 20/07: Divulgação dos selecionados na primeira etapa, disponível na recepção e no 

blog do Centro de Design (http://centrodesignfeevale.wordpress.com); 

5.3 – 23/07: Reunião com os alunos selecionados; 

 
 

http://www.francaltopdeestilismo.com.br/top/cadastro.asp�


 

7. PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 16º PRÊMIO TOP FRANCAL DE 
ESTILISMO 

As premiações aqui citadas são de total responsabilidade do Prêmio Top Francal de 

Estilismo. 

No Prêmio Francal Top de Estilismo, a cerimônia de premiação será realizada em São 

Paulo, no dia 18 de outubro de 2010 em local a ser definido. A presença dos 

premiados será obrigatória. 

Para cada categoria se outorgará: 

1º colocado: R$ 2.000,00 (dois mil reais) e Troféu  

2º colocado: R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e Troféu 

3º colocado: R$ 1.000,00 (hum mil reais) e Troféu 

PRÊMIO ESPECIAL FRANCAL 

BOLSA DE ESTUDOS em Milão - Os participantes premiados em todas as categorias nas 3 

classificações concorrerão ao sorteio da bolsa de estudos de três meses da MODAPELLE 

ACADEMY –www.modapelle-academy.com - (Milão/Itália), reconhecida mundialmente 

como uma das principais escolas de estilo em calçados e bolsas. As despesas de viagem 

e estadia durante o curso serão custeadas pela FRANCAL.  

Participarão do sorteio somente os premiados que estiverem presentes na 

cerimônia de premiação.  

Ao contemplado da Bolsa de Estudos se outorgará: 

- Bolsa de Estudos de três meses na Modapelle Academy – inícios nos meses de Janeiro, 

Abril e Setembro; 

- Passagem aérea (classe econômica) São Paulo x Milão x São Paulo;  

- Estadia em Milão/Itália pelo período do curso; 

- Ajuda de custo para subsidiar alimentação e transporte no período do curso. 

Os ganhadores das bolsas de estudos das edições anteriores, se participarem do 

PRÊMIO FRANCAL TOP DE ESTILISMO 2010, não poderão concorrer ao sorteio da 

Bolsa de Estudos. 

 

8. CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO 

O(s) aluno(s) que for(em) selecionado(s) na primeira etapa, ganhará(ão) um certificado 

de participação emitido pelo Centro de Design.  

 
9. INFORMAÇÕES 

Centro de Design Feevale 
centrodedesign@feevale.br 
http://centrodesignfeevale.wordpress.com 
3586.8800 ramal 8630 
 
Prêmio Top Francal de Estilismo 
http://www.francaltopdeestilismo.com.br/2010/codigo/home.asp 
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