
                    

 

SELEÇÃO - DESTAQUE  MODA SENAC DF 2018 

Apresentação 

 

O DESTAQUE MODA SENAC DF 2018 é uma seleção regional dedicado a revelar novos 

talentos do design de moda de todo o território do Distrito Federal com o objetivo de 

viabilizar a entrada dos mesmos no mercado. Desta maneira, a cada dois anos, novos 

estilistas são premiados com a produção completa do desfile e incentivos para a elaboração 

da coleção.  

 

A produção do DESTAQUE MODA SENAC DF 2018 abre as inscrições para a coleção de 

Verão 2019 nas seguintes categorias: Moda Feminina; Moda Masculina e Moda Unissex, 

conforme regulamento abaixo: 

1. Dos participantes 

 

Para participar é necessário que o candidato tenha capacidade técnica e conhecimento em moda, com 

domínio em Design de Moda e Estilismo;  

Ser residente no Distrito Federal, com comprovante  de residência em nome do próprio ou 

dos pais, ou ainda, declaração de residência do dono do imóvel com comprovante de 

residência , com firma reconhecida em cartório, de que o candidato é morador no endereço do 

DF;  
 

Fica proibida a participação no DESTAQUE MODA SENAC DF 2018 de qualquer pessoa 

que tenha relação de parentesco com membros da comissão julgadora e organizadora do 

concurso. 

 

2. Das instruções e pré-requisitos 

 

Os candidatos interessados deverão cumprir as seguintes etapas: 

 

2.1.  Fazer a inscrição pelo site do Senac DF na aba  DESTAQUE  MODA SENAC DF 2018 

até no máximo dia até 10 de abril, 00h,  em uma das três categorias: Moda Feminina, Moda 

Masculina ou Unissex 

 

2.3. Desenvolver texto explicativo com a proposta conceitual da coleção até 20 linhas; 

 



                    

 

2.4. A coleção a ser submetida deverá apresentar o total de 20 looks e ser enviada para a 

comissão de avaliação contendo: 20 croquis dos looks da coleção, sendo 15 comerciais e 05 

conceituais. Desses; 10 looks serão destinados ao desfile; 8 looks comerciais executados 

pelos alunos das turmas de costura do Senac e 2 looks conceituais executados pelo estilista.  

 

3. Dos materiais a serem enviados 

Enviar CD, com a descrição na capa de qual das três  categorias está inscrito: Moda 

Feminina, Masculina ou Unissex. 

● Biografia do estilista até 10 linhas;  

● Comprovante de residência em nome do próprio ou dos pais, ou ainda, declaração de 

residência do dono do imóvel, com firma reconhecida em cartório, de que o 

candidato é  morador no endereço do DF;  
● Currículo acadêmico e profissional do candidato com foto (3x4); 

● Proposta conceitual e texto explicativo da coleção em até 20 linhas;  

● Croquis digitalizados. 

 

Este material, com exceção do comprovante de residência, poderá ser utilizado no material 

gráfico e promocional do evento;  

 

4. Dos prazos de inscrição 

 

O prazo para a inscrição no site para o 1º PREMIO DESTAQUE DE MODA SENAC DF, 

coleção Verão 2019 será do dia 20 de março até às 00h do dia 10 de abril. 

Só serão aceitos para seleção final os projetos dos estilistas que se inscreverem pela 

internet no prazo do item 2.1 e apresentarem o material solicitado no item 3 dentro do 

prazo do dia  20 de março até dia 11 de abril no horário das 8:30 às 17:30 de segunda a 

sexta feira no endereço abaixo divulgado. 

 

5. Do Endereço de Entrega do Material de Inscrição 

 

SENAC- Sede Administrativa-DF  

SIA Trecho 3 Bloco C - Lotes 625/695 (Cobertura) - Zona Industrial (Guará), Brasília - 

DF, 71200-038 Tel. (61) 3313-8884 

Horário: das 8:30 às 17:30 de segunda à sexta   

 



                    

 

6. Das Regras de Inscrição 

 

A inscrição deverá ser feita através do site, e implicará a completa ciência e aceitação das 

normas e condições estabelecidas neste edital pelo (a) candidato (a); 

 O(a) candidato(a) é responsável pelas informações prestadas na ficha de inscrição. A 

produção do DESTAQUE  MODA SENAC DF 2018 reserva‐se ao direito de excluir do 

concurso o(a) candidato(a) que não preencher o respectivo documento de forma completa e 

correta ou se fornecer dados inverídicos ou falsos. 

 

Por fim, não serão aceitas as inscrições que não atenderem rigorosamente ao estabelecido 

neste edital. 

 

7. Dos Critérios de Seleção 

 

Uma Comissão Julgadora composta por professores do segmento de moda, um de cada 

Unidade Operacional que oferta o curso de Costureiro, pela coordenadora do eixo de moda e 

beleza do Senac DF  e por avaliadores externos convidados  ( jornalistas e profissionais do 

setor da moda) irá escolher os projetos a cada edição, considerando os seguintes aspectos: 

 

• Criatividade – elaboração e abordagem do tema do desfile; 

• Marca Distrito Federal  – projetos que valorizem a identidade do DF, como a utilização de 

matérias-primas, temas, cartela de cores, etc.;  

 

8. Do DESTAQUE MODA SENAC DF 2018 

 

Os selecionados para participarem no DESTAQUE MODA SENAC DF 2018 serão 

contemplados com: 

 

• Produção completa dos desfiles; 

• Verba no valor de R$ 1.300,00(Mil e trezentos reais) em vale compra na Malharia 

Ipanema para ajuda de custo na produção das peças  para cada estilista ganhador; 

• Equipe de produção composta por profissionais de mercado; 

•  Styling de cada desfile; 

• Direção dos desfiles; 

• Coordenação de casting; 

• Modelos da agência 3 Models; 

• Coordenação de camarim;  

• Equipe de beleza do Senac (cabelo e maquiagem);  

• Produção de passarela (iluminação, sonorização e cenografia);  



                    

 

• Divulgação dos desfiles e dos estilistas por meio da assessoria de comunicação e 

marketing do Senac; 

• Confecção de convite eletrônico; 

• Espaço no site do Senac DF para  cada edição do evento; 

• Orientação de introdução ao mercado por meio de palestras e oficinas do SEBRAE;  

• Operador de câmera e edição para filmagem dos desfiles; 

• Fotógrafo; 

•  DJ para as trilhas dos desfiles; 

• Catering no camarim; 

• Aluguéis de equipamentos de rádio de comunicação, LED, iluminação, som, passarela; 

 

9. Do Resultado 

 

O resultado final do DESTAQUE MODA SENAC DF 2018 será divulgado por meio do 

site e imprensa e os ganhadores serão informados por telefone. 

 

Informamos que após o resultado final o material dos inscritos e dos selecionados não 

será devolvido. 

 

10. Observação importante 

 

É imprescindível que o candidato apresente coleção inédita e exclusiva. A monografia ou 

o trabalho de conclusão de curso servem como currículo e apresentação do candidato, 

contudo não são válidos para apresentação no desfile, visto que, conforme mencionado, a 

coleção a ser apresentada deverá ser inédita. 

 

O DESTAQUE MODA SENAC DF 2018 não é apenas um evento de passarela, o 

principal objetivo é oferecer suporte para a inclusão de novos estilistas na indústria da 

moda e dar visibilidade aos novos talentos. O que promovemos é o crescimento da 

indústria da moda através da força empresarial do mercado criativo. 

 


