
 

 



 
 

 

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 Indumóveis e as 

instituições regionais de ensino. A participação ocorre em duas categorias: Estudante 

e Profissional. 

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 no desenvolvimento de novos produtos. 

▪ Potencializar a reflexão sobre o design no âmbito acadêmico. 

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

▪ Valorizar as ideias de estudantes e profissionais, de forma digital, no intuito de 

aproximar o público em tempo pós-pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TEMA 

A casa como interface com o mundo. 

Estamos em novos tempos. Vivemos um período de transformações. Hoje, temos o 

“reinventar” como palavra-chave em nosso cotidiano. Se a inovação já era uma meta 

em diferentes aspectos, o momento em que vivemos hoje nos leva, sem escalas, para 

um caminho novo. Mudamos muito e, em pouco tempo, fomos capazes de reinventar 

diferentes situações até então corriqueiras: nossos relacionamentos, nosso trabalho e 

nossos estudos ganharam formatos até então nunca pensados. Daqui para o futuro, 

tais mudanças irão se acelerar e integrar de forma definitiva nosso dia-a-dia. 

Estaremos nós preparados para essa nova perspectiva?  

Boa parte das novas interações que estabelecemos guardam algo em comum: elas 

acontecem a partir das nossas casas. Nosso espaço mais reservado, o refúgio 

cotidiano e palco das relações mais íntimas, passou a desempenhar múltiplas funções. 

No final das contas, nossa casa hoje é nossa janela para o mundo. A pergunta que 

fica – e que o Concurso de Design Indumóveis 2021 busca respostas – é a seguinte: 

como estamos interagindo com o mundo através de nossas casas? 

Este é o desafio para o Concurso de Design Indumóveis 2021: queremos propostas 

inovadoras, capazes de qualificar nossas interações com o mundo através de nossas 

casas. As possibilidades são diversas, assim como as inúmeras atividades que 

passaram a integrar as rotinas de nossos lares. Produtos que sejam capazes de 

qualificar nosso espaço doméstico e, de quebra, facilitam o desenvolvimento das 

atividades de trabalho, estudo ou lazer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CATEGORIAS 

 

▪ Categoria Profissional: Dedicada a profissionais com formação técnica e/ou superior 

nas áreas relacionadas ao Concurso e Salão de Design da Indumóveis 2021 

(Arquitetura e Urbanismo, Design/Desenho Industrial, Técnico em Móveis, Design de 

Interiores, entre outros). Empresas de varejo, indústrias e marcenarias também podem 

participar nesta categoria, contudo, precisam contar com profissional assinando a 

autoria da proposta; 

▪ Categoria Estudante: Dedicada a estudantes regularmente matriculados em 

instituições de ensino em cursos de formação técnica e/ou superior nas áreas 

relacionadas ao Concurso e Salão de Design da Indumóveis 2021 (Arquitetura e 

Urbanismo, Design/Desenho Industrial, Técnico em Móveis, Design de Interiores, entre 

outros). 

 

Em ambas categorias são aceitos trabalhos individuais ou em equipes de, no máximo, 

quatro pessoas, sendo necessário indicar um dos autores como coordenador do grupo. 

 

ETAPAS  

▪ 1ª Etapa - Concurso de Ideias: Etapa inteiramente digital, de ampla concorrência. Os 

projetos participantes serão avaliados pela comissão julgadora e, então, serão 

selecionados dez trabalhos por categorias para a etapa seguinte; 

▪ 2ª Etapa - Avaliação dos Produtos: Aos classificados da etapa anterior, é obrigatória 

a apresentação do produto em escala natural (1:1) para apreciação da comissão 

julgadora. Serão premiados os três primeiros lugares de cada categoria, além de uma 

menção honrosa e a premiação a um projeto por voto popular. 

 

CRONOGRAMA  

▪ 19/10/2020: Lançamento do Concurso Indumóveis de Design 2021; 

▪ 19/10/2020 a 16/12/2020: Período de inscrições; 

▪ 23/12/2020: Data limite para envio das pranchas dos projetos via e-mail; 

▪ Dezembro/2020 e Janeiro/2021: Avaliações da 1ª Etapa; 

▪ 25/01/2021: Divulgação dos classificados na 1ª Etapa; 

▪ 02/04/2021: Data limite para entrega dos produtos em escala natural; 

▪ 05/04/2021 a 07/05/2021: Avaliações da 2ª Etapa e Concurso Voto Popular; 

▪ 17/05/2021: Divulgação dos resultados do Concurso Indumóveis de Design; 

▪ 05/06/2021: Cerimônia de premiação do Concurso Indumóveis de Design. 

 

O Cronograma poderá sofrer alterações e, por isso, toda e qualquer mudança será 

amplamente divulgada nas redes sociais e no site da Indumóveis Internacional. 

 



 
 

  

INSCRIÇÃO 

 

1. O Concurso Indumóveis de Design recebe, de 19/10/2020 até 16/12/2020, as 

inscrições, de forma virtual, através do site www.indumoveisinternacional.com.br. A 

taxa de inscrição para estudantes é de R$30,00 (trinta reais) e, para profissionais, 

R$60,00 (sessenta reais), sendo pagas através de boleto gerado pela organização da 

Indumóveis. 

2. A inscrição deve ser realizada no site para que o boleto possa ser emitido. Ele será 

encaminhado ao e-mail do autor e/ou coordenador do grupo informado no instante da 

inscrição.  

3. Ainda no instante da inscrição, os participantes devem encaminhar, de forma 

obrigatória, documentação que comprove seu vínculo com Instituição de Ensino 

(categoria Estudante) ou comprovante de sua atuação profissional, tais como carteira 

do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, comprovante de vínculo com 

empresa, CNPJ de empresa própria ou diploma de graduação (categoria Profissional).  

4. Após a inscrição no site, emissão e pagamento do boleto, os projetos deverão ser 

enviados nas Pranchas de Apresentação para o e-mail 

concurso@indumoveisinternacional.com.br entre os dias 19/10/2020 e 23/12/2020. Os 

itens obrigatórios para cada prancha estão informados no item “Condições de 

Participação” deste Regulamento. 

5. Além das pranchas, conforme modelo disponibilizado no site da Indumóveis 

Internacional, também deve ser encaminhado, no mesmo e-mail, o comprovante de 

pagamento. Não serão aceitos comprovantes de agendamento de pagamento. 

6. Para cada produto inscrito, deverá ser preenchido um formulário de inscrição conforme 

modelo disponível no site. O e-mail e o número de celular do autor e/ou coordenador 

do grupo informados neste documento serão o principal meio de comunicação entre a 

organização do concurso e o participante. 

7. Em qualquer uma das categorias, as inscrições poderão ser realizadas individualmente 

ou em grupos de até 4 (quatro) participantes. No caso de mais de um autor para o 

produto, é obrigatório informar no instante da inscrição os dados dos demais 

participantes do grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ENTREGA DO PRODUTO 

 

1. Esta etapa apenas é obrigatória aos projetos classificados na 1ª Etapa das duas 

categorias do Concurso de Design. Após a divulgação pública do resultado da 1ª Etapa 

do Concurso, os selecionados deverão desenvolver seu produto em escala natural 

(1:1) e entregá-lo na sede da Indumóveis Internacional, impreterivelmente, até o dia 

02/04/2021, das 08h às 12h e das 14h às 18h. 

2. A responsabilidade da entrega do móvel montado e acabado, ou seja, em condições 

para sua exposição e avaliação, é do participante. Caso não seja possível, é 

OBRIGATÓRIO o envio de manual de montagem, peças e ferramentas necessárias. 

3. O produto inscrito deverá ser entregue na sede administrativa do Parque de 

Exposições de Santa Rosa acompanhado de cópia impressa da Ficha de Inscrição e 

Carta de Aceite para a 2ª Etapa do Concurso; 

4. O Parque de Exposições que recebe a Indumóveis Internacional localiza-se na Rua 

Benvenuto De Conti, 370, na cidade de Santa Rosa / RS, CEP: 98785-430. 

5. 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, observando o prazo estabelecido para 

a entrega. 

 

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, contudo, sempre dentro de 

uma mesma categoria, devendo preencher uma Ficha de Inscrição para cada uma das 

propostas.  

3. Cada inscrição está vinculada a uma peça desenvolvida, assim como cada taxa de 

inscrição.  

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, é 

de responsabilidade do participante fornecê-lo juntamente na entrega do mesmo.  

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 equipes de, no 

máximo, quatro pessoas. Nas propostas coletivas, todos os autores devem ser 

identificados, porém uma pessoa deve ser indicada como coordenadora do grupo.  

8. A inscrição será anulada, independentemente de sua qualidade, caso o projeto não 

satisfaça itens estabelecidos neste Regulamento, assim como diante de 

documentação incompleta. 

 



 
 

 

 

 

 

9. O projeto deve obrigatoriamente ser apresentado em três pranchas de formato A3, 

conforme padrão disponibilizado no site, contendo as seguintes informações: 

 

● Prancha 01: Contempla a apresentação do projeto, o memorial descritivo, a estratégia 

adotada para resolver a problemática que levou a criação do produto e 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 podem ser apresentados nesta prancha. 

● 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 estimado do produto. 

● Prancha 03: Imagens do projeto em 3D. 

 

 

AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

1. 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.  

2. A divulgação do corpo de jurados será feita no site da Indumóveis Internacional 

www.indumoveisinternacional.com.br até o final das inscrições do Concurso 

Indumóveis de Design. 

3. Não caberá contestação de qualquer espécie sobre os resultados definidos pelo corpo 

de jurados. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

1. Os critérios para avaliação são: 

 

▪ Originalidade; 

▪ Criatividade; 

▪ Conceito do projeto e sua defesa conceitual; 

▪ Exequibilidade; 

▪ Detalhamentos; 

▪ Qualidade Estética; 

▪ Qualidade Funcional; 

▪ Ergonomia; 



 
 

 

 

▪ Sustentabilidade; 

▪ Escalabilidade Industrial; 

▪ Viabilidade Econômica; 

▪ Viabilidade de Produção; 

▪ Viabilidade Logística; 

▪ Facilidade de Montagem. 

 

PREMIAÇÕES: 

1. As premiações do Concurso Indumóveis de Design serão entregues aos três primeiros 

lugares de cada categoria e a uma menção honrosa, eleitos pela comissão julgadora, 

assim como a uma premiação por voto popular, eleita através de votação nas redes 

sociais e no site da Indumóveis Internacional a partir do dia 05/04/2021 até às 12h do 

dia 07/05/2021.  

 

2. A distribuição das premiações se dará da seguinte forma:   

 

▪ CATEGORIA ESTUDANTE: 

1° Lugar – R$ 1.200,00 + troféu + certificado de participação 

2° Lugar – R$ 750,00 + troféu + certificado de participação 

3° Lugar – R$ 400,00 + troféu + certificado de participação 

Menção Honrosa – troféu + certificado de participação 

Prêmio Voto Popular – troféu + certificado de participação 

* Os professores orientadores também receberão certificado de participação 

 

▪ CATEGORIA PROFISSIONAL: 

1° Lugar – R$ 2.200,00 + troféu + 01 vaga no Empretec* + certificado de participação 

2° Lugar – R$ 1.200,00 + troféu + certificado de participação 

3° Lugar – R$ 600,00 + troféu + certificado de participação 

Menção Honrosa – Consultoria SEBRAE + troféu + certificado de participação 

Prêmio Voto Popular – troféu + certificado de participação 

*A participação no Empretec está sujeita a disponibilidade e aprovação na entrevista, 

conforme metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU). 

 

 

 

 



 
 

 

DIREITOS AUTORAIS 

 

1. 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 2021. Os autores serão os 

únicos responsáveis. 

 

RESPONSABILIDADES 

1. A peça de mobiliário deverá estar devidamente embalada em perfeitas condições de 

apresentação, cuja embalagem deverá ser identificada com o nome do participante. 

2. 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. 

3. As peças inscritas não estarão cobertas por Seguro por parte do Concurso Indumóveis 

de Design, ainda que se comprometa pela guarda e conservação, não se 

responsabilizando, portanto, por acidentes eventuais. 

4. 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 na semana subsequente ao término da feira. 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 

1. Ao inscrever-se no Concurso Indumóveis de Design, o participante estará de acordo 

com os termos deste Regulamento. 

2. 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 se converta em reserva de direito pelos 

participantes ou qualquer indenização por direito autoral. 

3. As peças expostas durante a Indumóveis 2021 deverão ser retiradas pelos seus 

autores em até 10 (dez) dias após o término do evento.  

4. Considerando o contexto de pandemia, cabe destacar que, eventualmente, o presente 

Concurso poderá sofrer alterações e/ou ajustes pontuais em seu Regulamento, 

especialmente em relação aos prazos do Cronograma. Quaisquer mudanças serão 

devidamente divulgadas pelas redes sociais e pelo site da Indumóveis Internacional 

com antecedência mínima de 48 horas para as etapas subsequentes.  

5. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos em primeira instância pela 

Comissão Julgadora e, em segunda e última instância, pela Comissão Organizadora 

do Concurso Indumóveis de Design 2021. 

 


