
DESAFIO FASHION 

 

 O Desafio Fashion é um concurso que oferece oportunidade para estudantes 

e profissionais apresentarem projetos relacionados à moda dentro da Feira 

Brasileira do Varejo – FBV, uma grande vitrine para novos talentos serem 

reconhecidos pelo público visitante da feira, expositores e empresários do segmento 

fabril e varejista. 

  A quarta edição do concurso, que é uma iniciativa do Sindilojas com mentoria 

da ESPM, terá como tema “RS XXI: compreendendo o presente para projetar o 

futuro”.  

O Desafio Fashion acontecerá de 28 a 30 de maio, durante a sétima edição 

da FBV e dentro do Espaço RS Moda que contará com 30 estandes de expositores 

do setor fabril do Estado. Neste espaço do RS Moda e Desafio Fashion, além do 

concurso serão realizadas workshops e palestras gratuitas sobre o tema do concurso 

e outros assuntos relacionados ao segmento de moda, com a curadoria da ESPM e 

participação de outras universidades de moda do RS. A programação também 

contará com desfiles especiais de projetos da ESPM e edições diárias de desfiles dos 

expositores do evento. 

 

REGULAMENTO DO 4º CONCURSO DESAFIO FASHION:  

 

1. Tema central: “RS XXI: compreendendo o presente para projetar o 

futuro”. A transição do século XX para o XXI ainda está em curso de 

compreensão, mas já sabemos que precisamos avaliar nossos conceitos. 

O momento atual nos diz que as partes e o todo importam igualmente e, 

que bons resultados são o reflexo de um diálogo franco e aberto com as 

novas gerações que são tão espontâneas quanto criteriosas. Os negócios 

também mudaram, e a moda multifacetada que é, passa a ser nosso 

melhor laboratório de observação. 

 

2. Como participar: os interessados deverão acessar o site da FBV: 

https://feirabrasileiradovarejo.com.br/atracoes/desafio-fashion/, 

preencher a ficha de cadastro e fazer upload do portfólio até dia 14 de 

maio de 2019. 

 
 

3. Critérios de participação: podem participar estudantes, profissionais 

ou apenas interessados na área, com idade mínima de 18 anos. Cada 

https://feirabrasileiradovarejo.com.br/atracoes/desafio-fashion/


participante pode inscrever uma equipe de até 4 pessoas 

(estilista/designer + 3 apoios). Uma comissão julgadora formada por 

professores da ESPM e representantes do Sindilojas farão a triagem dos 

participantes em duas categorias, formadas por equipes Acadêmicas e 

Profissionais, que concorrerão separadamente, com base nos seguintes 

critérios: 

 

 Categoria Acadêmica:  

a. Apresentar portfólio* 

b. Devem estar matriculados em qualquer semestre em 

qualquer curso universitário, apresentado matrícula 

 

 Categoria Novos Designers:  

a. Devem ter vivência de mercado de no máximo 4 anos, 

tendo vínculos acadêmicos ou não 

b. Não ter loja física 

c. Apresentar portfólio* com sua marca ou marcas com 

que trabalhou 

 

* Portfólio:  

o Deve ter de 5 a 10 imagens de projetos pessoais (croquis, 

peças ou styling); 

o Nestas imagens deve constar no mínimo 5 peças de roupa 

ou acessórios   de criação pessoal, efetivamente 

realizadas. 

o As peças devem ter um descritivo breve. 

o Anexar texto de apresentação pessoal, talentos e porque 

deseja participar do Desafio FVB/ESPM; 

o Um parágrafo de biografia resumida, com formação, 

conhecimentos e experiência. 

 

4. Seleção dos participantes: uma comissão julgadora formada por 

professores da ESPM, integrantes do Sindilojas farão a triagem dos 

participantes de acordo com os critérios divulgados. Serão escolhidos até 

4 participantes por categoria. 

 



5. Divulgação dos selecionados: será comunicado por e-mail, no site da 

FBV e nas redes sociais do Sindilojas no período de 16 a 17 de maio de 

2019. 

 

6. Reunião preparatória: os participantes escolhidos serão denominados 

finalistas. Cada finalista deve comparecer à reunião preparatória no dia 

20 de maio em local e horário a definir. Neste encontro serão divulgadas 

as etapas do concurso para que eles possam se preparar e organizar 

material para levar na FBV e realizar as 3 etapas da concurso: 

apresentação, vitrine e desfile. 

 

7. Local de realização do concurso: durante a Feira Brasileira do Varejo 

nos dia 28, 29 e 30 de maio, no Pavilhão de Exposições Centro de 

Eventos FIERGS. Os participantes devem estar disponíveis para 

realização das provas no horário das 9h às 20h nos três dias. Despesas 

de deslocamento e alimentação por conta de cada participante.   

 
 

8. Dinâmica do concurso durante a FBV: os participantes deverão 

chegar no Pavilhão de Eventos da FIERGS no dia 28 de maio às 9h para 

se apresentar aos mentores do concurso com todo material necessário 

para execução dos trabalhos nos três dias. A parte da manhã servirá para 

organização de seus espaços de trabalho. Durante três dias os finalistas 

serão desafiados a concluir as três etapas pré-divulgadas enquanto a 

comissão julgadora estará presente para avaliação de cada etapa.  

 

9. Agenda de atividades 

 

MAIO 28 – TERÇA-FEIRA 

Manhã: equipes entram com seus materiais no espaço do Desafio Fashion para 

deixar tudo organizado.  

Tarde: realização do primeiro desafio com observação do corpo de jurados. 

DESAFIO 1 - CARTÃO DE VISITAS 

 Apresentação da proposta da equipe, produzindo apresentação aos jurados 

da proposta da equipe; 

 Devem levar todo material que considerarem pertinente para fazer edição 

durante o Desafio; 



 Devem produzir 3 looks em manequins que expressem as melhores 

qualidades da equipe; 

 Terão de inserir peças de Expositor da FBV pré-definido. 

 

 

MAIO 29 – QUARTA-FEIRA 

Manhã e tarde: início do segundo desafio que se estenderá até final da 

tarde, sob observação do corpo de jurados.  

DESAFIO 2 – VITRINE 

 Montagem de vitrine para os looks produzidos; 

 Devem levar todo o material pertinente para a montagem no local; 

 Espaço usado e possível desafio será sorteado no dia. 

 

MAIO 30 – QUINTA-FEIRA 

 Manhã/tarde: início da terceira etapa do concurso que se estenderá até 

as 16h sob observação do corpo de jurados. Esta atividade deve compor 

a grade de programação do RS Moda.  Às 18h será realizada a cerimônia 

de premiação. 

DESAFIO 3 - DESFILE 

 Produção de desfile conceitual a partir dos looks desenvolvidos; 

 Definir trilha sonora, performance, maquiagem e styling. 

 

10. Comissão julgadora: a comissão que julgará os trabalhos será 

composta por profissionais relacionados a design, arquitetura, 

consultorias, professores e empresários.  

 

11. Vencedores: será eleito um vencedor na categoria Acadêmico e outro 

na categoria Novos Designers. 

 
 

12.  Critérios de avaliação do Júri: 

 Criatividade geral do conceito 

 Adequação no uso dos materiais 

 Qualidade de produção 

 Acabamento 

 Defesa do projeto 

> equipes Acadêmicas e Novos Designers serão avaliados com mesmos 

critérios, com valores diferentes. 



 

 

 

 

 

13. Premiação: 

 Categoria Acadêmica 

 Troféu e certificado 

 Divulgação para imprensa especializada, coordenada pelo Sindilojas  

 Divulgação do trabalho premiado nos veículos de comunicação e 

redes sociais do Sindilojas: Revista Conexão Varejo, Facebook e 

Instagram 

 Desfile na próxima edição da FBV em 2020 para mostrar coleção 

 

 Categoria Novos Designers 

 Troféu e certificado 

 Divulgação para imprensa especializada, coordenada pelo Sindilojas  

 Divulgação do trabalho premiado nos veículos de comunicação e 

redes sociais do Sindilojas: Revista Conexão Varejo, Facebook e 

Instagram 

 Estande de até 15m2 no Espaço RS Moda na FBV 2020 para venda de 

futuras coleções 

 

 Júri Popular: todos os 8 participantes terão seus trabalhos 

divulgados pelas redes sociais do Sindilojas e concorrem entre si 

pelo voto do público. O mais votado será o vencedor Júri Popular. 

 Troféu e certificado 

 Divulgação para imprensa especializada, coordenada pelo Sindilojas  

 Divulgação do trabalho premiado nos veículos de comunicação e 

redes sociais do Sindilojas: Revista Conexão Varejo, Facebook e 

Instagram 

 



14. Direito autoral: todos os participantes do concurso que quiserem 

participar do concurso assinarão um termo relacionado a direitos autorais 

pelo seu trabalho no concurso. 

 

15. Cronograma:  

a) Inscrições:  de 11 de abril a 14 de maio  

b) Seleção dos finalistas: 15 de maio  

c) Divulgação e contato com finalistas: de 16 e 17 de maio 

d) Reunião preparatória:20 de maio no Sindilojas Porto Alegre, horário a definir 

e) Evento FBV: de 28 a 30 de maio 

f) Divulgação e premiação dos vencedores: 30 de maio, às 18h na cerimônia 

de encerramento da FBV. 

 

 

 

FICHA CADASTRAL 

NOME: 

DATA DE NASCIMENTO: 

CPF: 

ENDEREÇO: 

CATEGORIA:     ACADÊMICO  ( )                     MERCADO ( ) 

UNIVERSIDADE QUE CURSOU/CURSANDO: 

SEMESTRE: 

UPLOAD PORTFÓLIO: 

o Deve ter de 5 a 10 imagens de projetos pessoais (croquis, 

peças ou styling); 

o Nestas imagens deve constar no mínimo 5 peças de roupa 

ou acessórios   de criação pessoal, efetivamente 

realizadas. 

o As peças devem ter um descritivo breve. 

o Anexar texto de apresentação pessoal, talentos e porque 

deseja participar do Desafio FVB/ESPM; 

o Um parágrafo de biografia resumida, com formação, 

conhecimentos e experiência. 

 


