A Indumóveis
TRANSFORMAR
Desde a primeira edição, em 2006, a Indumóveis mostra o potencial da indústria e
do comércio regional. Em sua 7ª edição, no parque de exposições Alfredo Leandro
Carlson, em Santa Rosa, a Indumóveis 2019 chega como uma feira voltada aos
negócios e ao fortalecimento regional. Com o intuito de inovar e romper barreiras, a
Indumóveis quer fomentar e transformar os negócios do noroeste do Rio Grande do
Sul.
A Indumóveis é uma feira focada em negócios.
Engenharia | Mobiliário | Arquitetura | Design | Construção
7 EDIÇÕES | FEIRA BIENAL | + 120 EXPOSITORES | + 20 MIL VISITANTES

O Concurso Indumóveis de Design
Criatividade, empreendedorismo e inovação tecnológica.
O Concurso de Design Indumóveis é um incentivo à criatividade, ao
empreendedorismo e à inovação tecnológica por meio do design, além de destacar
a capacidade e o talento de estudantes e profissionais.
O evento que acontece durante a feira é uma parceria entre a Assinmóveis Associação das Indústrias Moveleiras do Noroeste do RS e as instituições regionais
de ensino. A participação ocorre em duas modalidades: estudante técnico,
estudante superior.
A organização do concurso tem como objetivo mostrar e impulsionar novas
propostas em design de mobiliário, além de consolidar e criar redes para fomentar o
intercâmbio entre escolas, profissionais e empresas, valorizando o ensino, os
profissionais e a indústria ligados ao setor moveleiro.
A realização do Concurso Indumóveis de Design é bienal, ocorrendo em paralelo à
feira Indumóveis.

OBJETIVOS


Incentivar a criatividade, a pesquisa e as práticas de produção por meio do
design de mobiliário.



Contribuir para a troca de experiências em torno do desenvolvimentos de
novos produtos.



Potencializar a reflexão sobre o design no âmbito acadêmico.



Difundir o trabalho de estudantes e professor orientador do Concurso
Indumóveis de Design, assim como destacar talentos por meio de
premiações.



Aproximar o público e os distintos agentes sociais da cultura do design.

INSCRIÇÃO
O Concurso Indumóveis de Design recebe as inscrições de projetos de forma virtual,
através do site www.indumoveisinternacional.com.br.
A taxa de inscrição é de R$30,00
Os projetos deverão ser inscritos no site da Indumóveis Internacional e enviados
para o e-mail indumoveis@indumoveisinternacional.com.br no período de 01 de
Março a 15 de Maio de 2019.
1. As
inscrições
serão
enviadas
ao
indumoveis@indumoveisinternacional.com.br automaticamente.

e-mail

2. Para cada produto inscrito deverá ser preenchido um Formulário de Inscrição
conforme modelo disponível no site. O e-mail e o número de celular
informados neste documento serão o principal meio de comunicação entre a
organização do concurso e o participante.
3. Para a inscrição do projeto o participante deverá enviar no formato PDF
diretamente pelo site as duas Pranchas de Inscrição. Os itens obrigatórios
para cada prancha estão informados na página 04 deste regulamento.
4. Os documentos solicitados para a inscrição em cada categoria estão
informados na página 05 deste regulamento, o envio desses é somente de
forma virtual.

ENTREGA DO PRODUTO
Cada produto inscrito deverá ser desenvolvido em escala real e entregue no local de
exposição, sede da Indumóveis Internacional, impreterivelmente nos dias 17 e 18 de
junho de 2019 das 08h às 12h e das 14h às 18h.
A responsabilidade da entrega do móvel montado e acabado, ou seja, em condições
para sua exposição e avaliação, é do participante.
1. O produto inscrito deverá ser entregue na sede administrativa do Parque de
Exposições de Santa Rosa acompanhado de cópia impressa da Ficha de
Inscrição (papel A4 branco 115g).
2. O Parque de Exposições que recebe a Indumóveis Internacional é junto à rua
Benvenuto De Conti, 370, na cidade de Santa Rosa do estado do Rio Grande
do Sul, CEP: 98900-000.
3. No caso de envio via correio, a peça e as cópias impressas deverão ser
encaminhadas por correspondência registrada (AR) para o seguinte
destinatário: Concurso Indumóveis de Design – Parque de Exposições e
observado a data estabelecida da entrega, não sendo o produto recebido
antes.
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1. A participação no Concurso Indumóveis de Design deve ocorrer por livre
iniciativa.
2. Cada participante poderá inscrever um ou mais projetos por categoria,
devendo preencher uma Ficha de Inscrição para cada uma das propostas.
3. Cada inscrição está vinculada a uma peça desenvolvida, sendo em todas as
categorias apresentadas como produto acabado.
4. É de responsabilidade do participante toda e qualquer providência para a
produção do(s) produto(s), assim como para o envio ou a entrega do(s)
mesmo(s) devidamente identificado(s) e em condições de apresentação.
5. Havendo necessidade de qualquer tipo de suporte para a apresentação do
produto ao público e aos jurados, é de responsabilidade do participante
fornecê-lo juntamente na entrega do produto.
6. Cada projeto pode conter uma ou mais peças, sempre que o conjunto tenha
uma identidade única.
7. Poderão ser inscritos trabalhos realizados individualmente ou em equipe. Nas
propostas coletivas, todos os autores devem ser identificados, porém uma
pessoa deve ser indicada como coordenadora do grupo.

8. O projeto precisa ser apresentado em duas pranchas de formato A3 conforme
padrão disponibilizado no site.
Prancha 01_ Contempla a apresentação do projeto, com o memorial
descritivo, a estratégia adotada para resolver a problemática que levou a
criação do produto, e com os principais diferenciais ou benefícios da peça
com relação aos produtos existentes. Na prancha de apresentação devem
aparecer itens como conceito, função, público alvo, materiais e acabamentos
utilizados. Perspectivas e imagens que exibam os aspectos formais e
funcionais do produto, também são apresentados nesta.
Prancha 02_ Contempla a demonstração técnica do projeto, com o desenho
técnico e construtivo do produto e com explicações técnicas sobre pontos
relevantes da proposta. Na prancha técnica devem aparecer itens como
tecnologias de fabricação, dimensões e peso do produto.
9. A inscrição será anulada, independentemente de sua qualidade, caso o
projeto não satisfaça o estabelecido neste regulamento, assim como diante
de documentação incompleta.

TEMA
Raízes culturais: o resgate das heranças e dos costumes regionais para um
design sustentável.
Design é dar uma forma física e uma funcionalidade a um projeto. É usar a
criatividade. Também é contar uma história e mostrar, através das mudanças e das
tendências, que tudo se transforma. O Concurso de Design da Indumóveis 2019
propõe uma temática que visa o futuro, sem deixar de resgatar nossas raízes. Sem
deixar de propor, em cada projeto, um design sustentável e que nos remeta ao
mundo mais limpo que tínhamos no passado. Serão avaliados produtos que
apresentem o melhor do design brasileiro: inovação, criatividade, modernidade,
sustentabilidade e o resgate da nossa herança cultural aliado à responsabilidade
social.
Processo seletivo
A comissão julgadora é designada pela organização do Concurso Indumóveis de
Design, e será composta por um grupo de profissionais ligados às áreas de criação
e do design, podendo ser professores, empresários, profissionais do design e da
arquitetura.
A divulgação do corpo de jurados será feita no site da Indumóveis Internacional
www.indumoveisinternacional.com.br até o início da feira onde será realizada a
mostra dos produtos inscritos no Concurso Indumóveis de Design.
Não caberá contestação de qualquer espécie sobre os resultados definidos pelo
corpo de jurados.
Serão usados critérios de avaliação gerais e específicos.
Os critérios específicos de avaliação estão determinados de acordo com cada
categoria.

CATEGORIAS

O Concurso Indumóveis de Design 2019 foca suas categorias para a participação de
estudantes. A ideia é profissionais e indústrias orientarem e disponibilizarem
recursos para com os estudantes que desejam participar em uma ou mais das
seguintes categorias.
Cada categoria ainda terá a divisão para:
O Concurso terá 03 grupos para premiação para mobiliário e acessórios para
casa:
DESCRIÇÃO DAS CATEGORIAS
1- MOBILIÁRIO REGIONAL:
Categoria voltada aos produtos que exibam o melhor do resgate a nossa cultura.
Mobiliários que tenham como base, como matéria prima, recursos que evidenciem e
expressem nossas características regionais.
∙
∙
∙
∙

Uso de Materiais regionais
Analogia cultural
Manufatura
Processo de produção
2- E-COMMERCE

A categoria é voltada a produtos que sejam direcionados a venda em sites, que
sejam passíveis de serem vendidos pela internet, com facilidade de montagem ou
manufatura.
∙
Viabilidade Econômica
∙
Viabilidade de produção
∙
Viabilidade logística
∙
Facilidade de montagem
3- DESTAQUE
Nessa categoria, a proposta será ter peças de fato destaque específico em algum
dos pontos abaixo que serão usados como critérios de avaliação junto com os
critérios gerais.
Por serem produtos bem focados, estão sendo considerados na categoria destaque.
∙
Inovação de materiais
∙
Mobiliário Pet
∙
Mobiliário Faça você mesmo
∙
Mobiliário para terceira Idade

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os critérios para avaliação ficaram estabelecidos em critérios gerais e específicos:
1- Critérios gerais: (serão usados para todos os grupos):
- Originalidade
- Conceito do projeto
- Qualidade estética
- Qualidade funcional
- Ergonomia
- Grau de impacto ambiental
2- Critérios específicos:
- Design para mobiliário ou acessório para casa para categoria E-commerce:
∙
Viabilidade Econômica
∙
Viabilidade de produção
∙
Viabilidade logística
∙
Facilidade de montagem
- Design para mobiliário ou acessório para casa para categoria Mobiliário Regional
∙
Uso de Materiais regionais
∙
Analogia cultural
∙
Manufatura
∙
Processo de produção
- Design para mobiliário ou acessório para casa para categoria Destaque:
∙
Inovação de matérias
∙
Mobiliário Pet
∙
Mobiliário Faça você mesmo
∙
Mobiliário para terceira Idade

PREMIAÇÕES:
As premiações serão entregues ao primeiro e segundo lugar de cada categoria bem
como ao professor orientador de cada aluno da seguinte forma:

ESTUDANTE TÉCNICO:
1- E-COMMERCE:
- Primeiro lugar: R$600,00 + troféu
- Professor orientador: vale compras em loja parceira
- Segundo lugar: R$400,00 + troféu
- Professor orientador: vale compras em loja parceira

2- MOBILIÁRIO REGIONAL:
- Primeiro lugar: R$600,00 + troféu
- Professor orientador vale compras em loja parceira
- Segundo lugar: R$400,00 + troféu
- Professor orientador: vale compras em loja parceira

3- DESTAQUE:
- Primeiro lugar: R$600,00 + troféu
- Professor orientador: vale compras em loja parceira
- Segundo lugar: R$400,00 + troféu
- Professor orientador: vale compras em loja parceira

ESTUDANTE NÍVEL SUPERIOR:

1- E-COMMERCE:
- Primeiro lugar: R$800,00 + troféu
- Professor orientador: vale compras em loja parceira
- Segundo lugar: R$500,00 + troféu
- Professor orientador: vale compras em loja parceira

2- MOBILIÁRIO REGIONAL:
- Primeiro lugar: R$800,00 + troféu
- Professor orientador vale compras em loja parceira
- Segundo lugar: R$500,00 + troféu
- Professor orientador: vale compras em loja parceira

3- DESTAQUE:
- Primeiro lugar: R$800,00 + troféu
- Professor orientador: vale compras em loja parceira
- Segundo lugar: R$500,00 + troféu
- Professor orientador: vale compras em loja parceira

MENÇÕES HONROSAS
Menção Honrosa para a instituição de ensino que apresentar maior número de
inscrições.
Menção honrosa para destaque de tema e/ou pesquisa especial abordados pelo
participante.
Menção honrosa para o produto que ficar em primeiro lugar no voto popular.
Este será realizado pelos visitantes da feira Indumóveis Internacional que se
interessarem pela exposição.

DIREITOS AUTORAIS
Os organizadores não se responsabilizam pelos problemas que possam surgir
relacionados aos direitos de autor ou propriedade intelectual dos produtos inscritos
nem das reclamações por plágio que possam ocorrer com respeito aos trabalhos
submetidos ao edital do Concurso Indumóveis de Design 2019. Os autores serão os
únicos responsáveis.
RESPONSABILIDADES
A peça de mobiliário deverá estar devidamente embalada em perfeitas condições de
apresentação, cuja embalagem deverá ser identificada com o nome do participante.
Toda e qualquer providência referente ao frete de envio e retorno, bem como a
montagem dos produtos e respectivas taxas, serão de responsabilidade dos
participantes.
As peças inscritas não estarão cobertos por Seguro por parte do Concurso
Indumóveis de Design, ainda que se comprometa pela guarda e conservação, não
se responsabilizando, portanto, por acidentes eventuais.
A devolução dos produtos em exposição no Concurso Indumóveis de Design será
de responsabilidade do participante e estará à disposição para a retirada do Parque
de Exposições de Santa Rosa no dia 01 de julho de 2019, das 8h às 18h. Concluído
o prazo estabelecido, o Concurso Indumóveis de Design não terá nenhuma
responsabilidade sobre os produtos não retirados, podendo dar aos mesmos o
destino que julgar adequado.
DISPOSIÇÕES GERAIS
Ao inscrever-se no Concurso Indumóveis de Design, o participante estará de acordo
com os termos deste Regulamento.
Os promotores do Concurso Indumóveis de Design resguardam-se ao direito de
imagem de usar as peças de mobiliário para exposição e divulgação nos meios de
comunicação e outros locais, sem que isso em reserva de direito pelos participantes
ou qualquer indenização por direito autoral.
As peças vencedoras, contemplando os 1ºs lugares ficarão sob a posse da
Indumóveis Internacional, para que sejam realizadas exposições e divulgações do
evento, até a sua próxima edição. Os casos omissos neste Regulamento serão
resolvidos em primeira instância pela Comissão Julgadora e, em segunda e última
instância pela Diretoria da Assinmóveis.

