
 

 

 

CONCURSO “ARTE NA CAPA” 

 

1. SOBRE O CONCURSO  

O Concurso Arte na Capa tem como objetivo selecionar uma proposta para ser utilizada como capa do 

primeiro livro do Centro de Design Feevale, que reunirá diversos artigos escritos pelos docentes dos cursos de 

Design e de Design de Moda e Tecnologia da Feevale e servirá como referência bibliográfica para diversas 

disciplinas de ambos os cursos. O concurso visa envolver os acadêmicos nesta etapa importante da construção 

do livro dos cursos, bem como, oportunizar aos mesmos a divulgação de sua criatividade e aprimoramento de sua 

experiência curricular. 

 

2. PÚBLICO 

Acadêmicos devidamente matriculados em um dos cursos: Design ou Design de Moda e Tecnologia da 

Feevale. Não há pré-requisito de disciplina e/ou semestre, sendo necessário apenas que o aluno tenha algum 

vínculo com a Feevale. Fica aberto inclusive para estagiário, bolsista, funcionário e/ou voluntário em algum setor 

ou projeto da Instituição. 

 

3. TEMA 

O tema do livro lida com duas abordagens principais: design e moda. Esses dois pilares guiarão todos os 

artigos escritos pelos professores dos cursos, proporcionando uma visão multidisciplinar dos assuntos. Dentre os 

dois vieses, as relações serão diversas: ergonomia, comunicação, modelagem, história, coleção, figurino, 

semiótica, embalagens, consumo, projeto, entre outros.  

O título do livro é “Design, Moda e 3 pontos”, e faz uma referência sobre como que esses dois assuntos 

conseguem se articular nas mais diferentes áreas, indo do leitor preencher os três pontos de acordo com seu 

interesse de leitura.  

O título faz um trocadilho com a continuação da abordagem trabalhada por cada autor, por exemplo: 

Design, Moda e... (título do livro) ...ergonomia (abordagem principal do artigo escrito por um professor). Cada 

professor indicará a relação de seu artigo com uma área e fará relação com o título do livro. 

 

4. NORMAS 

4.1 A proposta da capa do livro pode ser desenvolvida em qualquer técnica (desenho, gráfico, fotografia, 

imagem, entre outros); 

4.2 O aluno poderá entregar quantas propostas quiser, desde que dentro do prazo estipulado; 

4.3 Entregar as propostas em folha branca (formato A4 e espessura de 180 g), sendo uma proposta por 

folha e dentro de um único envelope lacrado; 

4.4 As propostas devem conter no verso os seguintes dados: código de matrícula, nome completo, curso e 

breve explicação da proposta; 

4.5 É obrigatório que a(s) proposta(s) seja(m) de autoria própria e inédita(s), nunca antes usada(s) e/ou 

divulgada(s) em outro espaço; 

4.6 O julgamento será realizado por uma banca avaliadora formada pelos responsáveis da organização do 

livro; 

4.7 Após o resultado, o acadêmico selecionado deverá estar disponível para trâmites internos com a 

Feevale e os organizadores do livro. 



 

5. CRONOGRAMA 

5.1 Entrega da(s) proposta(s) até 30 de junho de 2010, na recepção do Centro de Design. O aluno deverá 

assinar em uma lista no ato da entrega; 

5.2 O resultado do vencedor será divulgado até o dia 05 de julho de 2010, através do blog do Centro de 

Design (http://centrodesignfeevale.wordpress.com); 

5.3 As propostas não selecionadas poderão ser retiradas após a divulgação do resultado final, no mesmo 

local de entrega. O Centro de Design não se responsabiliza pelas propostas não retiradas até o dia 10 de julho de 

2010. 

5.4 O lançamento do livro está previsto para o dia 5 de novembro de 2010 – Dia do Designer, durante o 5º. 

Salão do Jovem Designer.  

 

6. PREMIAÇÃO 

O aluno vencedor terá seu nome divulgado nos créditos da publicação, ganhará um certificado de 8h, e 

um exemplar da obra assinada pelos docentes dos cursos de Design e de Design de Moda e Tecnologia.  

Não será entregue certificado de participação aos não selecionados.  

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Questões não previstas no presente regulamento serão avaliadas pela coordenação do Centro de Design 

Feevale, juntamente com os cursos de Design e de Design de Moda e Tecnologia da Feevale, e, ao exclusivo 

critério desta, serão solucionadas por decisão destes, não cabendo qualquer espécie de recurso dessa decisão. 

 

8. CONTATOS E MAIS INFORMAÇÕES 

Prof.ª Esp. Bruna Ruschel Moreira 

Coordenação do Centro de Design 

brunaruschel@feevale.br 

3586.8800 ramal 8674 

 

Prof.ª Me. Marina Seibert Cezar  

Organização do livro 

marinac@feevale.br 

3586.8800 ramal 8748 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


