
IF CONCEPT DESIGN AWARD

O IF Concept Design Award é o prêmio do iF totalmente 

direcionado a estudantes com  graduação em 

design, arquitetura, marketing e engenharia.

As inscrições não tem custo.

Os projetos podem ter no máximo 2 anos e devem ter sido 

originados durante o período em que o estudante estava 

matriculado na universidade. 

Também está aberto para projetos de equipe.



CATEGORIAS

Time to market
Projetos com foco em exeqüibilidade e facilidade de implementação. Devem ter relação 

com engenharia e oferecer as bases para um conceito de marketing de sucesso.

Desenho Industrial
Design de produto | Design de transporte | Design de embalagem | Materiais, aplicações de 

materiais e processos

Moda
Design de moda | Design têxtil | Acessórios e jóias

Comunicação/Multimídia
Mídia digital | Mídia impressa

Arquitetura e design de interiores
Espaços e edifícios públicos  | Espaços e edifícios residenciais  | Arquitetura temporária 

[stands, palcos, etc.]

Design universal
Soluções para edifícios, salas, produtos e serviços desenvolvidos 

de acordo com os princípios do design universal. O conceito deve ser 

projetado para ser usado pelo maior número de pessoas possível, 

considerando todas as suas características, qualidade e dificuldades, 

ou seja, design para todos.



INSCRIÇÃO

Até 16 de novembro de 2008 através de formulário online:             

www.designbrasil.org.br/debrazil

MATERIAIS A SEREM SUBMETIDOS

Após o preenchimento do formulário online é preciso enviar os 

seguintes materiais:

– 3 Pranchas A3, não laminadas, com imagens e informações      

EM INGLÊS sobre o projeto.

– Um CD com cópia das pranchas A3 no formato PDF, 

2 ou 3 imagens do projeto em boa resolução e 

comprovante de matrícula de todos os inscritos.

Prazo para envio material: 19 novembro de 2008 
[data de postagem].



COMITÊ SELETIVO / DEBRAZIL 2009

O Design Excellence Brazil organizará um comitê seletivo nacional 

que irá avaliar os projetos inscritos e selecionar os projetos que 

receberão o apoio do DEBRAZIL no envio dos projetos para a 

Alemanha.

JÚRI E PREMIAÇÕES / IF

Um comitê seletivo alemão decidirá quais projetos deverão ser 

encaminhados para o júri que acontecerá em março de 2009, em 

uma avaliação pública na feira de Hannover - Alemanha. 

O júri selecionará os 100 melhores projetos. 

PRÊMIO

Um prêmio de 30,000 euros será dividido entre 

os ganhadores. Os vencedores e os respectivos 

valores serão decididos pelo júri.



EXIBIÇÃO E CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO

A cerimônia de premiação será no sábado, 07 de março de 2009, 

em Hannover - Alemanha.

Os produtos finalistas e os vencedores ficarão expostos na feira 

CeBIT, que acontece em Hannover de 2 a 8 de março de 2009.



Informações no site:

WWW.DESIGNBRASIL.ORG.BR/DEBRAZIL


