
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
CENTRO DE ARTES

CENTRO ACADÊMICO DO DESIGN

II Concurso de Estampas do Design

Regulamento

O Centro Acadêmico do Design UFPEL convida os estudantes dos cursos de Design Digital 
e Gráfico a criarem a estampa da camiseta do curso de Design. A arte deve obedecer às seguintes 
regras:

1. Conteúdo: A estampa deve identificar claramente a instituição e os cursos a qual é 
destinada. Para isso poderá conter ilustração e/ou tipografia, ficando a critério do autor considerar 
a melhor forma de criar identidade para o curso. A estampa deverá representar os dois cursos de 
Design da UFPEL, digital e gráfico.

2. Dimensões: até 21 x 29 cm, folha A4
3. Cores: será aceito o uso de no máximo três cores puras, a critério do estudante. Não é 

permitido o uso de gradientes e transparências, pois não podem ser estampadas.
4. Envio: a arte deve ser enviada em vetor, de preferência em arquivo PDF, para o e-mail 

do CADe, concursoscade@gmail.com com o assunto CONCURSO DE CAMISETAS. Após o envio, 
aguarde e-mail de confirmação de recebimento, caso não receba, entre em contato com um dos 
membros do CADe.

5. O prazo para envio das estampas será do dia 27/10 até a meia noite do dia 07/12/2013.

Seleção

Após o encerramento do prazo de envio das estampas, todas as artes serão expostas      
numeradas e anônimas para uma banca formada por três professores que selecioarão três artes 
que melhor atendem aos requisitos citados acima. As estampas finalistas serão divulgadas nas 
páginas oficiais do CADe e nos dias 12 e 13/12/13 será realizado votação presencial pelos 
alunos dos cursos de Design no Saguão do Centro de Artes para escolha da vencedora.

Premiação

O autor da estampa vencedora ganhará a camiseta do curso, o livro ‘Quanto custa meu 
design?’ Gestão financeira para freelancers, e revistas ABCDesign, além do melhor prêmio que é 
ver sua arte estampada na camiseta dos colegas.

Qualquer dúvida entre em contato com um dos membros do CADe.

Não deixe de participar, estamos ansiosos para ver suas criações!


