
 
 
 

REGULAMENTO DO SEGUNDO CONCURSO “A DESIGN” 2019 

ADHARA ILUMINAÇÃO + DSGNSELO Light Lab 

 

 

CONCURSO 

 
A segunda edição do A Design, promovida pela Adhara Iluminação em parceria 

com Design Selo, tem como objetivo valorizar e promover a integração entre 
estudantes universitários, profissionais de arquitetura e design, e a indústria. Busca 
incentivar inovação no  design frente à desafios sociais, culturais e tecnológicos, além 
valorizar ideias que destacam a cultura regional do Tocantins, através da 
experimentação e investigação com processos construtivos artesanais. 

 

1 . OBJETO DO CONCURSO 

 

1.1  Desenvolvimento de uma luminária decorativa que siga os critérios a seguir: 
 

I Tipologia 

a) luminária de piso; 

b) luminária de mesa; 

c) luminária de teto; 

d) luminárias de parede. 
 

II Aplicação 

a) residências; 

b) redes hoteleiras; 

c) espaços corporativos. 
 

III Materiais 

a) A seleção de materiais para a fabricação deve priorizar uso de: Aço 1020,  
alumínio e madeira. Materiais que criem referências à cultura local também podem ser 
propostos. 

b) Utilização de até três materiais principais para construção da luminária.   
 

IV Fonte luminosa 
               a) Qualquer fonte luminosa de LED. Não serão classificados projetos que 
especifiquem outros tipos de fonte luminosa. 
 
  Vl    Processos de fabricação 
  _ Peças usinadas (Pinos, buchas, roscas, arruelas, nipel, espaçadores, adaptadores, 
conexões); 
  _ Cortes  a laser (chapas e tubos); 
  _ Dobra CNC de chapas e tubos; 
  _ Torneamento em madeira;  
  _ Solda;  
  _ Pintura Pu;  



 
 

  _ Pintura Epóxi; 
  _ Elementos artesanais que possam ser incorporados nos processos descritos acima. 
 

VII     Conceito do projeto 
a) O conceito deve estar alinhado à identidade contemporânea que a Design Selo 

busca imprimir em seus produtos, mesmo que esse conceito faça referência à 
cultura regional.  

 
2. PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 Poderão participar  profissionais  e acadêmicos das áreas de arquitetura, design de 
interiores e design de produto, desde que devidamente matriculados e/ou atuantes no 
Estado do Tocantins.  
 
 
2.2 É vetada a participação de qualquer pessoa envolvida na organização do concurso, 
tais como funcionários da Design Selo, Adhara Iluminação e das entidades apoiadoras. 

 
3. INSCRIÇÃO 
 
3.1   Inscrição: A Inscrição deve ser feita através do site  www.adharaadesign.com.br . 
Anexar na área de inscrição o formulário disponível para download. Um e-mail com 
número de inscrição será enviado para utilização na etapa de entrega.   
  
3.2   Período de inscrição: De 13 de setembro à 15 de novembro de 2019. 
 
3.3 Taxa de inscrição: Gratuita.  
  
3.4 Não serão permitidos projetos em equipe, pois o interesse do concurso é descobrir a 
potencialidade criativa individual. 

 
4. ENTREGA  
 
Prazo limite para entrega até as 18h do dia 15 de novembro de 2019.  
 
4.1  Não é obrigatório postar o projeto no ato da inscrição.  
 
4.2  Os projetos deverão ser apresentados em um arquivos PDF, no tamanho A2, que não 
poderá exceder 10MB. Todas as páginas deverão estar orientadas como “horizontal” e 
conter um carimbo no rodapé com as seguintes informações: Categoria (profissional ou 
acadêmico), número de inscrição, nome do produto, número de página. As páginas 
deverão ser organizadas da seguinte maneira: 
 

- Página 01: Memorial descritivo fundamentado conceitualmente o projeto, 
descrevendo o sistema construtivo e materiais aplicados. Também devem ser 
apresentadas a fundamentação ergonômica e a relação homem-objeto 

- Página 02: Desenhos técnicos (plantas, cortes, vistas/elevações). 
- Página 03: Vista explodida com apresentação geral dos componentes. 
- Página 04: Perspectiva conceitual de aplicação do produto.  

http://www.adharaadesign.com.br/


 
 

 
4.3  É de inteira responsabilidade do participante o envio correto do projeto final via 
upload. Após o upload da entrega não serão permitidas alterações nos arquivos. As 
imagens encaminhadas devem permitir a visualização adequada do projeto. Projetos com 
problemas de legibilidade ou que façam alguma alusão à sua autoria (exceto pelo número 
de inscrição) poderão ser desclassificados. 
 
 
Recomendações: 
 
Recomendações para memorial descritivo:  
 
O participante deve explicar o conceito adotado e o que o motivou a criar este produto. 
Sugere-se uma descrição da tipologia da luminária de forma objetiva, contemplando sua 
principal função, público alvo e quais os principais diferenciais do produto, além da 
descrição dos materiais utilizados e processos de fabricação de uma maneira simplificada.  
 
Recomendações para imagens: 
 
Procure utilizar imagens que mostrem o produto inteiro, imagens com detalhes do 
produto e imagens com escala humana ou contexto de uso.  
Na perspectiva conceitual utilize sua criatividade para expressar o conceito do projeto.   
Recomendações para o desenho técnico: 
 
Não saturar o desenho com cotas e buscar indicar a escala do desenho. Se for necessário, 
poderão ser acrescentadas mais páginas de desenho técnico, com tanto que as páginas 
estejam em sequência conforme descrito no item 4.2 deste regulamento. 
 
5. COMISSÃO JULGADORA E SELEÇÃO DO PROJETO 
 
5.1  Os projetos serão avaliados por uma comissão constituída por especialistas em 
design, lighting design e representantes da Design Selo. 
 

5.2 A Comissão Julgadora analisará os projetos inscritos, verificando se estão de acordo 

com o regulamento e excluindo aqueles que não estiverem. 

 

5.3 Os projetos classificados para final serão julgados por critérios como: 

a) Conceito do projeto; 

b) Originalidade; 

c) Expressão criativa; 

d) Inovação; 

e) Viabilidade de produção; 

f) acabamento; 

g) Comerciabilidade 
 



 
 

5.4 o projeto vencedor, se considerado viável industrialmente e comercialmente, poderá 
fazer parte da linha de produtos da Design Selo. 

 
6. RESULTADO FINALISTAS 
 
A lista dos finalistas será divulgado no dia 10 de dezembro de 2019 oficialmente  no site 
www.adharaadesign.com.br . 
 
Qualquer possível alteração será divulgada nas redes sociais da Adhara Iluminação e no 
site do concurso www.adharaadesign.com.br, além de ser informada através dos e-mails 
dos participantes. 
 
7. PREMIAÇÃO 

     7.1  Os vencedores de ambas as categorias serão premiados com os protótipos de seus 

produtos, que serão entregues após cerimônia de premiação. 

    7.2 Além dos vencedores, serão distribuídos quatro certificados de menção honrosa, 

sendo dois para cada categoria.  

   7.3 A cerimônia de premiação ocorrerá Fevereiro de 2020, nas dependências da Adhara 

Iluminação, na cidade de Palmas-TO. A data será confirmada somente após divulgação da 

lista de finalistas. 

 

8. DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

        6.1       Todos os Participantes do II Concurso Adesign 2019 declaram, desde a 
inscrição, serem os legítimos titulares dos direitos morais e patrimoniais de autores da 
obra inscrita. 
 

  6.2   Ao participar do II Concurso Adesign 2019, nos termos deste Regulamento, os 

Participantes concordam em ceder à Design Selo, à Adhara Iluminação e aos seus 

representantes ou agentes o direito de uso gratuito de sua imagem, marcas, voz, 

logotipo, materiais correlatos, bem como os direitos de expor e publicar em veículos de 

mídia em geral, inserir e/ou permitir a inserção destas fotografias em obras escritas, tais 

como livros, encartes, jornais, revistas, internet, dentre outros. 

   

   6.3  A Adhara Iluminação e a Design Selo recomendam aos participantes que registrem 

seus projetos e produtos junto aos órgãos competentes para respectiva proteção dos 

direitos autorais e propriedade intelectual. 

 

     6.4 A Adhara Iluminação e a Design Selo não assumem qualquer responsabilidade 

perante terceiros em face de eventual violação de direitos ou interesses por parte dos 

participantes. 

 
9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

http://www.adharaadesign.com.br/
http://www.adharaadesign.com.br/


 
 

 

       9.1 O participante é o único responsável pelos eventuais custos decorrentes da sua 

participação no concurso. 

       9.2 A participação no concurso implica no conhecimento e na plena aceitação deste 

regulamento. 


