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REGULAMENTO CONCURSO FIB



1. OBJETO

1.1. Vários filósofos, psicólogos ou entusiastas do autoconhecimento já fizeram questionamentos 
parecidos - e ainda o fazem - querendo descobrir a fórmula secreta que pode transformar as nossas 
vidas.

Mas vamos lá: como podemos ser agentes de mudança nas questões particulares de cada pessoa?
É aí que o Design para Felicidade entra!

Equilibrando o que gera engajamento e toca o coração, com o que é relevante a fim de gerar impacto 
acreditamos que é possível criar soluções de design que provoquem a sensação de bem-estar subje-
tivo, ou felicidade! Sendo assim você saberia solucionar a seguinte questão abaixo?

COMO TORNAR O DIA-A-DIA DE ALGUÉM 10% MAIS FELIZ?

Em conjunto, nós da Glück e do CAD da Furb resolvemos criar este feliz desafio para unir pessoas (tal-
vez como você) que também possuem esta inquietude de tornar o mundo um lugar mais legal.

O Concurso FIB 2020 (a sigla significa Felicidade Interna Bruta), tem como objetivo inspirar equipes 
de designers e não-designers a criarem soluções centradas na felicidade dos usuários. O foco aqui 
será em entender oportunidades de transformar rotinas, hábitos e comportamento por meio de peças 
gráficas, produtos, serviços ou experiências que estimulem bons sentimentos.
Inovar é preciso

Lembrem-se de usar a imaginação, pensar em inovação e sair da caixa. Os projetos podem ser carta-
zes, aplicativos, produtos, cadeiras ou qualquer peça de Design que faça o usuário se sentir mais feliz.
Não se acanhe! Deixe fluir, o importante é respeitar a temática e entregar um projeto que faça sentido 
no dia-a-dia, ajude no bem-estar subjetivo e consiga tirar bons sorrisos do rosto!

Make it pop

Ilustre a sua ideia, torne-a tangível e mostre o seu valor da melhor forma que puder - defesa é tudo! 
- se seu grupo tem uma ideia que vocês acreditam, então faça de tudo para todos acreditarem nela 
também.

O uso de mockups, protótipos ou quaisquer recursos que ajudem na materialização do projeto é muito 
importante, pois assim será mais fácil dos jurados entenderem a ideia do grupo e avaliar com precisão 
o que está sendo apresentado.

Juntamos um time incrível de jurados e prêmios irados aos inscritos, por isso não deixe de enviar seu 
projeto!
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2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderá se inscrever no concurso equipe composta por alunos devidamente matriculados em uma 
Universidade, Faculdade (Graduação ou Tecnólogo) nacionais, salvo integrantes do Centro Acadêmico 
de Design FURB e pessoas ligadas a organização do evento.

2.2. Cada equipe poderá ter até 04 (quatro) participantes de qualquer curso.

2.2.1. Um integrante ou a mesma equipe podem participar com mais de um projeto, sendo necessária 
inscrição individual para cada projeto. 

3. INSCRIÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E ENVIO DO PROJETO

3.1. As inscrições deverão ser realizadas em conjunto com o envio do projeto no período compreendi-
do entre o dia 18 (dezoito) de outubro de 2020 (dois mil e vinte) a conta das 00h00min, horário de Bra-
sília, à 18 (dezoito) de novembro de 2020 (dois mil e vinte) até às 23h59min, horário de Brasília, através 
do link:
https://forms.gle/9TfoY2vWpCQUtZCB8

3.2. O projeto deverá ser anexado ao o formulário, em PDF de até 10 MB.

3.3. O que deve constar na apresentação em PDF: Apresentação da equipe, Defesa da ideia, solução e 
aplicação.

3.4. Caso o projeto envolva exibição de vídeos ou site, a exposição se dará através de links, sendo que 
os vídeos devem ter duração máxima de 5 (cinco) minutos, podendo haver apenas 1 (um) vídeo por 
projeto.

3.5. A comprovação das informações de inscrição prestadas no formulário será realizada pelos ven-
cedores após a divulgação do resultado, devendo estes encaminharem a coordenação do concurso, 
fotocópia (frente e verso) de documento oficial com foto de todos os integrantes, bem como compro-
vante atualizado de matrícula em instituição e curso que atenda as exigências deste edital.

3.6. Se o candidato, até às 23h59 horário de Brasília do 18 (dezoito) de novembro de 2020 (dois mil 
e vinte), não obtiver maioridade completa (18 anos completos), deverá enviar, junto com os demais 
documentos solicitados para inscrição, autorização do representante legal (Pai, Mãe, Tutor), junto com 
documento comprobatório da representação.



REGULAMENTO DESAFIO FIB

SIGA NO INSTAGRAM @CADFURB 

4. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DO JULGAMENTO 

4.1. A avaliação dos projetos se dará por média aritmética das notas estabelecidas na avaliação dos 
jurados para cada requisito, mais o ponto bônus do requisito transdisciplinaridade, sendo que as ava-
liações ocorrerão por jurados profissionais da área de Desing.

a) Apresentação: Será avaliado de 0 (zero) à 10 (dez) a qualidade da apresentação, finalização dos 
mockups (caso tenha), a diagramação e defesa da ideia.

b) Inovação:  Será avaliado de 0 (zero) à 10 (dez) a originalidade da ideia. 

c) Relevância:  Será avaliado o quão benéfico para sociedade será o projeto e quantas pessoas serão 
beneficiadas, que também será avaliado 0 (zero) à 10 (dez).

d) Adequação ao tema: O projeto como objetivo deve proporcionar felicidade/bem-estar através do 
design.

e) Transdisciplinaridade:  Se o grupo for composto por pessoas de cursos diferentes ganhará um 
ponto bônus. (Exemplo: Design Gráfico, Design de Produto, Engenharia e Publicidade e Propaganda).

5. DO RESULTADO

5.1. O resultado do concurso será anunciado no dia 3 (três) de dezembro de 2020 (dois mil e vinte) na 
rede social Instagram do Centro acadêmico de design (@cadfurb). 

6. PREMIAÇÃO

6.1. O projeto vencedor receberá premiação em dinheiro no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). 
Sendo R$ 500,00 (quinhentos reais) para a equipe e R$ 300,00 (trezentos reais) destinados para uma 
instituição sem fins lucrativos indicada pelo líder da equipe.

6.2. A organização do concurso entrará em contato com o líder da equipe do projeto vencedor que 
deverá encaminhar a documentação comprobatória da inscrição da equipe mencionada no item 3.5. 
deste edital, indicar conta bancária para transferência da parte do prêmio destinada a equipe e indicar 
o nome da instituição sem fins lucrativos que deseja ser destinada a outra parte do prêmio.

6.2.1. A instituição sem fins lucrativos deverá ter registro de CNPJ que conste tal finalidade.



REGULAMENTO DESAFIO FIB

SIGA NO INSTAGRAM @CADFURB 

6.3. A parte do prêmio destinada a equipe só será debitada após a verificação da documentação com-
probatória de inscrição e da indicação da Instituição sem fins lucrativos.

7. DO USO DA IMAGEM

7.1. A organização do concurso poderá utilizar a imagem, som e nome dos projetos e participantes do 
concurso, em ações e atividades relacionadas ao objeto do concurso e atividades acadêmicas.

8. DA DESCLASSIFICAÇÃO

8.1. Serão desclassificados os projetos que:

a) Não respeitarem o prazo de inscrição e envio.
b) Não respeitarem a capacidade limite de envio de projeto (10MB)
c) Não respeitarem a quantidade de vídeos estabelecida (1 vídeo).

8.2. Caso a equipe do projeto declarado vencedor não tenha cumprido todos os requisitos de inscri-
ção previstos nos itens 2 (dois) e 3 (três) deste edital, será desclassificada.

8.3. Caso a equipe do projeto declarado vencedor não informe a instituição sem fins lucrativos, no 
prazo de até 5 (cinco) dias úteis da data da divulgação do resultado, será ela desclassificada.

8.4. Caso a equipe do projeto declarado vencedor se negue a autorizar a divulgação de imagem 
(nome, som, foto, vídeo) do projeto e da equipe, será desclassificada.

8.5. Havendo desclassificação da equipe do projeto declarado vencedor, a equipe com a maior pontu-
ação subsequente a daquela será declarada vencedora.

9. CRONOGRAMA 

18/10/2020 - Abertura do prazo de inscrições e entrega de projetos a partir das 00h00min

18/11/2020 - Fechamento do prazo de inscrições e entrega de projetos até às 23h59min

3/12/2020 - Divulgação do projeto vencedor
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10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. O candidato, ao preencher e assinar a Ficha de Inscrição, declara conhecer e concordar com 
este Edital, e se compromete a cumpri-lo, fielmente, em todos os seus itens sob pena de cancelamen-
to da inscrição sem direito a quaisquer indenizações.
10.2. É de responsabilidade e obrigação de cada candidato a originalidade do trabalho de forma que a 
organização do concurso não compactuará com eventuais plágios, inclusive, realizando denúncia se 
identificado tal fato.

11. FORO

Para dirimir qualquer controvérsia oriunda deste Concurso, fica eleito o Foro da Comarca de Blumenau 
– Santa Catarina, com a renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


