
Regulamento Prêmio Bom Design 2022
(TCCs apresentados de setembro de 2021 a agosto de 2022)

1. CARACTERIZAÇÃO

O Prêmio Bom Design foi criado na década de 80 com o objetivo de dar visibilidade aos graduados em Design 
no Paraná. Deixou de acontecer no final da década de 90 e desde 2009, foi retomado pela ProDesign>pr, com 
o objetivo de revelar anualmente os futuros expoentes do design no Estado do Paraná. O Prêmio Bom Design 
é uma premiação dos trabalhos de graduação e equivalentes de instituições de ensino superior, devidamente 
regulamentadas pelo MEC. Consolidada como uma premiação importante no calendário do design brasileiro, 
nos últimos anos decidiu-se ampliar o prêmio para instituições dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. 

2. OBJETIVOS

Conferir prestígio e visibilidade aos melhores trabalhos de conclusão de curso ou equivalentes, do ponto de vista 
dos profissionais, atuantes no mercado e promover um espaço de discussão entre as práticas profissionais e as 
instituições de ensino de design. Com esta premiação busca-se também a divulgação dos melhores trabalhos de 
conclusão de curso das instituições de ensino superior de design. Esta divulgação pretende atingir principalmente 
os empresários e mostrar a produção acadêmica para a comunidade empresarial e industrial, bem como a 
comunidade em geral.

3. PARTICIPAÇÃO

A participação no prêmio é aberta a estudantes e recém-formados de cursos superiores de Design dos Estados 
do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (bacharelados e tecnólogos), condicionada ao cumprimento dos 
seguintes itens:

 1. Ser trabalho de conclusão de curso ou equivalente*, concluído e apresentado entre 

 setembro de 2021 e agosto de 2022;

 2. Os alunos devem ser de instituições de Ensino em Curso Superior, regulamentado pelo 

 MEC, em Design de um dos três estados: Paraná, Santa Catarina ou Rio Grande do Sul; 

 3. Ser orientado por um ou mais professores da instituição.

* A equivalência deverá ser analisada pela comissão organizadora.

A participação do estudante ou recém-formado em Design deverá ser exclusivamente por meio de seu TCC 
– Trabalho de Conclusão de Curso ou equivalente*, citando o(s) nome(s) do(s) professor(es) orientador(es) e 
a instituição de ensino. Serão aceitos tanto projetos práticos quanto projetos teóricos, desde que observado o 
critério anterior, ou seja, de ser um Trabalho de Conclusão de Curso.



4. INSCRIÇÕES

A inscrição é gratuita e será feita automaticamente mediante preenchimento completo do formulário de inscrição 
e envio do arquivo digital do painel expositivo até data estabelecida no item 11 deste regulamento, exclusivamente 
por meio do site www.premiobomdesign.com.br.

O prazo final de inscrições poderá ser prorrogado, caso a Comissão Organizadora entenda necessário e possível.

4.1. FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

4.1.1. Dados da equipe e do projeto:

- Nome completo de cada um dos integrantes da equipe;

- E-mail de cada um dos integrantes da equipe;

- Número de telefone (WhatsApp) de cada um dos integrantes da equipe;

- Nome completo do(a) professor(a) orientador(a) do projeto;

- Nome completo do(a) coordenador(a) atual do curso;

- Instituição de ensino onde o projeto foi elaborado;

- Nome do curso onde o projeto foi elaborado;

- Categoria em que o projeto se insere:

 Projeto Prático:

  - Design Gráfico;

  - Design Digital e de Interação;

  - Design de Produto;

  - Design de Moda;

  - Design de Serviço;

 Projeto de pesquisa (Teórico)

- Título do Projeto;

- Data da defesa do TCC.

4.1.2. Textos explicativos sobre o projeto:

Projetos Práticos:

- Qual o contexto onde o Projeto será inserido? (limite máximo 500 caracteres);

- Qual o objetivo do Projeto? (limite máximo 500 caracteres);



- Quais os diferenciais do Projeto, ou seja, quais características o tornam único? (limite máximo 500 caracteres);

- Como o Projeto seria inserido no mercado? (limite máximo 500 caracteres);

- Descreva resumidamente o seu projeto - este é o texto que será inserido no catálogo do prêmio caso seu 
projeto seja selecionado e deve resumir todas as informações acima (limite mínimo 500 caracteres e máximo 
1250 caracteres com espaços).

Obs.: Os responsáveis pela inscrição devem se atentar ao número máximo de caracteres permitidos em cada 
texto solicitado, o não cumprimento desse item poderá acarretar na desclassificação do trabalho.

Projetos de Pesquisa (Teóricos):

- Qual o contexto onde esta Pesquisa está inserida? (limite máximo 500 caracteres);

- Qual o objetivo deste Projeto de Pesquisa? (limite máximo 500 caracteres);

- Qual a metodologia utilizada? (limite máximo 500 caracteres);

- Quais as conclusões alcançadas? (limite máximo 500 caracteres);

- Qual a aplicabilidade desta Pesquisa? (limite máximo 500 caracteres);

- Descreva resumidamente a sua pesquisa - este é o texto que será inserido no catálogo do prêmio caso seu 
projeto seja selecionado e deve resumir todas as informações acima (limite mínimo 500 caracteres e máximo 
1250 caracteres com espaços).

Obs.: Os responsáveis pela inscrição devem se atentar ao número máximo de caracteres permitidos em cada 
texto solicitado, o não cumprimento desse item poderá acarretar na desclassificação do trabalho.

4.1.3. Elementos complementares (OPCIONAL):

Projetos Práticos: 

- Vídeo: link de um vídeo com até 01 minuto de duração, que possa ajudar a comissão julgadora a visualizar ou 
apresentar a proposta do trabalho. Nomes dos autores, orientadores e nome e/ou marca instituição, não devem 
estar presentes no vídeo ou no link visto que já constam no formulário de inscrição.

Projetos de Pesquisa (Teóricos):

- Vídeo: link de um vídeo com até 01 minuto de duração, que possa ajudar a comissão julgadora a visualizar ou 
apresentar a proposta do trabalho;

- Projeto de pesquisa na íntegra: link para acesso ao projeto na íntegra;

Nomes dos autores, orientadores e nome e/ou marca instituição, não devem estar presentes no vídeo, links ou 
projeto na íntegra visto que já constam no formulário de inscrição.



4.2. PAINEL EXPOSITIVO

De composição livre, enviado em arquivo digital, nas seguintes especificações:

- O painel deve estar nas dimensões 2296 x 3544 pixels, orientação retrato (vertical), no formato JPG;

- A composição do painel é livre e tem o objetivo de explicar o conceito do projeto e demonstrá-lo visualmente;

- Nomes dos autores, orientadores e nome e/ou marca instituição, não devem estar presentes no painel, seja ele 
projeto prático ou teórico, visto que já constam no formulário de inscrição; 

- Recomenda-se que o painel priorize elementos visuais como fotografias, ilustrações, renderings, infográficos, 
dentre outros, e contenha o mínimo de texto possível, em especial no caso de projetos práticos, visto que o 
júri terá acesso aos textos do formulário de inscrição. É altamente não recomendável que o painel contenha 
mais texto do que já está incluído no formulário de inscrição. É muito importante que as equipes exercitem a 
capacidade de síntese e sejam capazes de explicar seu projeto com menos palavras e mais elementos visuais, 
especialmente no caso de projetos práticos.

5. COMISSÃO JULGADORA

A Comissão Julgadora será formada por designers ou profissionais da área do mercado brasileiro que não 
estejam atuando como professores regularmente em instituições de ensino participantes do prêmio. Podem 
ser membros dos setores industrial, de serviços, comércio e governamental e/ou por investidores, dentre outros 
profissionais a critério da comissão organizadora.

Cada categoria especificada no item 7 deste regulamento terá uma Comissão Julgadora diferente formada por 
no mínimo 3 componentes.

Havendo candidato com vínculo de parentesco, profissional ou acadêmico com algum membro da comissão 
julgadora, o jurado, neste caso, deverá se abster de votar na categoria a qual o candidato esteja concorrendo.

6. JULGAMENTO

O julgamento dos projetos será realizado em duas etapas:

6.1. ETAPA 1 - FINALISTAS

Nesta etapa a Comissão Julgadora fará a seleção dos trabalhos com o objetivo de definir os finalistas (shortlist), 
sendo que o número de projetos finalistas é de estimados 30% do total de inscrições realizadas. 

6.2. ETAPA 2 - VENCEDORES

Nesta etapa a Comissão Julgadora fará a seleção do(s) vencedores(s) a critério da Comissão Julgadora. Podem 
ser indicados nenhum ou um vencedor por categoria, a critério da Comissão Julgadora. 

O processo de julgamento será realizado de forma fechada (não pública). Não cabe contestação de qualquer 
espécie em relação aos resultados. 



6.3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os critérios de avaliação dos projetos incluem:

6.3.1.  Projetos Práticos

- Originalidade; 
- Inovação; 
- Sustentabilidade; 
- Relevância social e cultural;  
- Qualidade Técnica; 
- Aspectos Formais; 
- Funcionalidade; 
- Prospecção Comercial; 
- Viabilidade Produtiva.

6.3.2. Projetos de Pesquisa (Teóricos)

- Originalidade; 
- Inovação; 
- Sustentabilidade; 
- Relevância social e cultural; 
- Contribuição para a área; 
- Metodologia; 
- Aplicabilidade; 
- Qualidade Técnica; 
- Resultados.

7. CATEGORIAS

Cada categoria terá uma Comissão Julgadora diferente. As categorias, para efeito de inscrição são:

7.1. PROJETOS PRÁTICOS

Esta categoria abrange trabalhos de conclusão de curso de teor prático, ou seja, cujo objetivo principal foi gerar 
um produto de design.

7.1.1. Design Gráfico

Esta categoria abrange trabalhos de conclusão de curso de teor prático cujo objeto principal criado seja:

- Branding e Design de Marca: Naming, Voz, Arquitetura de Marca, Posicionamento, Identidade Visual para 
empresas, instituições, indivíduos, produtos ou serviços;

- Design Editorial: Design de livro, capa, jornal, revista, relatório, folder, catálogo, história em quadrinhos, dentre 
outras formas de publicação editorial ou promocional, em formato impresso ou digital;



- Cartaz;

- Embalagem;

- Audiovisual e Motion Design;

- Tipografia, Lettering e Caligrafia;

- Ilustração e Infográfico;

- Design de ambiente: Sistema de sinalização, Design de exposição, Design de varejo, Cenografia, Display e 
Mobiliário promocional;

- Outros produtos de design institucional ou promocional. 

7.1.2. Design Digital e de Interação

Esta categoria abrange projetos cujo foco sejam produtos digitais, ou seja, interações humano-computador com 
interfaces digitais, podendo ser:

- Design de aplicações Web, Mobile ou Desktop ou em dispositivos diversos (IoT);

- Jogos ou histórias interativas;

- Instalações digitais;

- Outros produtos relacionados a interfaces digitais, bem como projetos com foco em design de interface (UI), 
design de experiência (UX), microinterações, dentre outros.

7.1.3. Design de Produto

Esta categoria abrange projetos cujo foco seja o design de um novo produto ou melhoria de um produto 
existente, tais como:

- Design de Mobiliário e equipamentos urbanos;

- Design de objetos e utensílios em geral;

- Design de equipamentos eletrônicos em geral;

- Design de iluminação;

- Design de materiais para a área de construção;

- Design para equipamentos de transporte e mobilidade;

- Design de brinquedos e relacionados;

- Outros produtos.

 



7.1.4. Design de Moda

Esta categoria abrange projetos cujo foco sejam:

- Design de Vestuário e Calçados;

- Design Jóias e Acessórios;

- Design de superfícies: texturas ou padronagens aplicadas à moda;

- Outros.

7.1.5. Design de Serviço

Esta categoria abrange projetos cujo foco seja o design de um novo serviço ou  melhoria de um serviço existente.

7.2. PROJETOS DE PESQUISA (TEÓRICOS)

Esta categoria abrange trabalhos de conclusão de curso com caráter de projeto de pesquisa, ou seja, cujo objetivo 
principal foi gerar uma reflexão teórica no campo do design.

8. PREMIAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO

A premiação será realizada da seguinte forma:

8.1. Finalistas

Os projetos indicados como finalistas receberão certificado digital e integrarão o Site Bom Design e o Catálogo 
Bom Design, que pode ser editado em formato exclusivamente digital (eventualmente também em formato 
impresso).

8.2. Vencedores

Os projetos indicados como vencedores de cada categoria receberão certificado, troféu e integrarão o Site 
Bom Design e o Catálogo Bom Design (que pode ser editado em formato exclusivamente digital).

Após a premiação, a Comissão Organizadora entrará em contato com os vencedores por meio dos dados 
informados no formulário de inscrição para passar informações sobre o envio dos troféus (o custo do envio do 
mesmo ficará sob responsabilidade do vencedor de cada categoria). A aquisição de troféus sobressalentes no 
caso de mais de um autor por projeto, pode ser solicitada a critério dos integrantes da equipe, com valor sob 
consulta de acordo com o número de unidades a serem disponibilizadas.

Finalistas e vencedores poderão receber ainda outros prêmios além dos especificados neste regulamento, os 
quais, se for o caso, serão divulgados até a data da cerimônia de premiação. 



9. DIREITOS AUTORAIS

Os organizadores do Prêmio Bom Design não se responsabilizam por quaisquer problemas referentes a direitos 
autorais e propriedade intelectual de projetos e produtos de seus participantes e de terceiros. Os autores dos 
projetos participantes se comprometem a ceder ao órgão promotor o direito de plena divulgação dos mesmos.

É de inteira responsabilidade do profissional ou acadêmico a veracidade das informações fornecidas no momento 
da inscrição, ficando os mesmos sujeitos às consequências decorrentes se forem constatadas irregularidades 
que possam vir a comprometer um julgamento isento, o que acarretará na desclassificação da proposta inscrita.

Ao se inscrever para concorrer no Prêmio Bom Design, o(s) autor(es) do projeto cederá(ão) à ProDesign>pr 
os direitos de publicação e divulgação do trabalho inscrito, bem como os direitos de terceiros porventura 
envolvidos. Todo o material inscrito referente aos projetos premiados ficarão em poder da ProDesign>pr, por 
prazo indeterminado, podendo ser utilizado, com total anuência do(s) autor(es), em exposições itinerantes que 
possam vir a ocorrer, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul ou em outros estados. 

10. RESPONSABILIDADES

Todas e quaisquer providências referentes à inscrição dos projetos serão de responsabilidade dos participantes. 
Cabe às equipes a responsabilidade de atestar que seus projetos se enquadram nas condições estabelecidas 
neste regulamento. A Comissão Organizadora pode buscar comprovação das informações fornecidas e as 
equipes estão sujeitas à desclassificação no caso de inscrições irregulares.

Não serão deferidos pedidos de mudança ou acréscimo de qualquer dado enviado em cada etapa do processo 
de inscrição. É de total responsabilidade do único autor ou do responsável escolhido pela equipe de previamente 
certificar-se das informações que forem registradas antes de completar o envio.

11. CRONOGRAMA

A organização e realização do Prêmio Bom Design obedecerá ao seguinte cronograma:

26/08/2022 Abertura das inscrições;

05/10/2022 Encerramento das inscrições;

07/11/2022 Divulgação dos Finalistas em evento (podendo ser online e/ou presencial em local a confimar) e 
posteriormente no site Bom Design (Shortlist);

28/11/2022 Divulgação dos Premiados em evento (podendo ser online e/ou presencial em local a confimar) e 
posteriormente no Site Bom Design.



12. DISPOSIÇÕES GERAIS

Ao se inscrever no Prêmio Bom Design, cada participante estará assumindo que está de acordo com os termos 
estabelecidos neste regulamento.

Os promotores do Prêmio Bom Design resguardam-se ao direito de usar o material selecionado para divulgação 
nos meios de comunicação e em demais locais, sem que isso implique em reserva de direito do uso de imagem 
e informação pelos participantes ou qualquer indenização por direito autoral.

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos em primeira instância pela Comissão Organizadora.

Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail bomdesign@prodesignpr.com.br

Acompanhe novidades, atualizações e informações sobre o prêmio no site www.bomdesign.com.br e https://
www.instagram.com/prodesignpr/


