REGULAMENTO

Concurso de Cartaz, Stencil e Sticker.

TEMA DO CONCURSO
O tema do concurso é “Se essa rua fosse nossa”. E o objetivo das peças
gráficas (cartaz, stencil ou sticker) desenvolvidas será o incentivo à
retomada e ao uso das ruas e espaços públicos por pessoas e modais
alternativos de transporte, em detrimento a “carrocracia” atualmente
tão em voga no Brasil, e especialmente em Curitiba.
O conteúdo das peças gráficas é livre e de inteira responsabilidade do
participante. A frase “Se essa rua fosse nossa” pode ser utilizada, mas
não é uma obrigatoriedade.

DIREITOS AUTORAIS E PATRIMONIAIS
Ao enviar uma peça gráfica, o participante assume que todo o conteúdo textual e/ou imagético utilizado é de sua própria autoria. Ou,
caso não seja, que está sendo utilizado com a permissão dos autores.
Peças gráficas que infrinjam direitos autoriais e patrimoniais de outros
autores serão desclassificadas do concurso.
Ao enviar uma peça gráfica, o autor automaticamente libera a sua
reprodução e divulgação em mídia impressa ou eletrônica por parte dos
organizadores do evento “Se essa rua fosse nossa”.

PARTICIPANTES
Podem participar do concurso qualquer pessoa interessada, estudante
ou não da UTFPR. As criações devem originais para o concurso e não
podem ter sido divulgadas ao público ainda.

CATEGORIAS
O concurso está dividido em três categorias: Cartaz, Stencil e Sticker.
As características definidas para cada uma destas peças gráficas são
descritas a seguir:

CATEGORIA
Cartaz
Meio de comunicação tradicional na
história do design gráfico, geralmente
impressa em papel plano e em
apenas uma face.

Stencil
Composto por um suporte com formas
vazadas por onde é aplicado tinta, é
utilizada para a reprodução rápida de
desenhos nas mais variadas superfícies.

FORMATO
A3, colorido.

Dimensões máximas:

30x30cm. Uma cor.

Sticker
Peça gráfica auto-adesiva ou não criada
para ser colada sobre outras superfícies,
normalmente em espaços públicos.

Dimensões máximas:

20x20cm. Colorido.

INSCRIÇÕES
Aos inscrições serão feitas por e-mail até o dia 23 de setembro de 2014.
Para se inscrever, o participante deve enviar um arquivo JPG, com as
dimensões reais do seu trabalho, e 300 dpi de resolução, para o
e-mail concursorua@gmail.com. No campo assunto, deve ser informada a categoria em que o trabalho deve ser inscrito (cartaz, stencil ou
sticker). No restante da mensagem, devem constar o nome completo,
e-mail, telefone e, caso ainda seja estudante, universidade e curso atual.
Caso o trabalho tenha mais de um autor, devem ser informados no
mesmo e-mail os dados de todos os autores.
Um mesmo autor pode inscrever ou participar de até 2 trabalhos por
categoria. Caso sejam inscritos mais de dois trabalhos em uma mesma
categoria, só serão considerados os dois primeiros inscritos.

SELEÇÃO
Serão selecionados pelos organizadores do evento até 10 trabalhos de
cada categoria. Estes trabalho serão apresentados para uma banca de 3
professores e/ou designers que definirão o primeiro e segundo lugar de
cada categoria.
Os critérios de seleção serão:
A) Adesão ao tema e respeito ao formato estipulado para a categoria.
B) Compreensão e impacto da mensagem.
C) Originalidade.
D) Qualidade gráfica do design.

PREMIAÇÃO
1º lugar de cada categoria:
Um certificado de 1º lugar
Dois livros de design gráfico
Três revistas ABC Design
Um sketch book
Um DVD
2º lugar de cada categoria:
Um certificado de 2º lugar
Um livro de design gráfico
Um sketch book
Um DVD
3º ao 10º lugar:
Um certificado de participação na shortlist do concurso.

CONTATO
Dúvidas, entre em contato com concursorua@gmail.com

www.projetosparapessoas.com.br

