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Overview para Participantes
Edição 02
Grandes Oportunidades para jovens designers
O iF concentrou todos os prêmios relacionados a estudantes em um único: o iF DESIGN TALENT
AWARD. A cada seis meses, o iF irá definir quatro diferentes temas. Isso lhe dará uma
oportunidade de focar em temas atuais. Para a segunda edição (2017_02) nós gostaríamos de
convidá-lo a inscrever suas ideias visionárias em quatro diferentes temas atuais.
Nosso renomado júri irá premiar os melhores projetos e irá dividir o prêmio em dinheiro
de EUR 5.000 (cinco mil euros) por tema.

Informações Gerais
Nós convidamos todos os estudantes e recém-graduados de todos os cursos e programas
relacionados a design a inscreverem seus projetos. Serão considerados recém-graduados com até
dois anos de formação. Os projetos não podem ter mais que dois anos.

Participação
Você pode inscrever quantos projetos quiser – mas cada um pode ser inscrito somente uma vez.
Não é permitido inscrever um projeto em mais de um tema. Seu projeto pode ser um produto, um
memorial, uma ideia de comunicação ou um conceito de serviço. As inscrições podem ser
individuais ou também em equipe de até quatro integrantes.
Participação no iF DESIGN TALENT AWARD 2017 é gratuita.
Você só pode se inscrever online. O prazo final é dia 20 de junho de 2017.

Benefícios para premiados
Nós oferecemos a todos os premiados as seguintes ferramentas de divulgação:
Etiqueta + Certificado
n
Selo do iF para download
n
Certificado em arquivo PDF
iF WORLD DESIGN GUIDE
Seu projeto premiado será exposto no iF WORLD DESIGN
GUIDE (Design Excellence) por tempo indeterminado.
iF design app
Todos os projetos vencedores serão publicados no
aplicativo do iF design. Esse aplicativo é free e já foi
baixado 70.000 vezes.

iF ranking university
Somente uma universidade pode ser nomeada por
equipe e inscrição. Se a sua inscrição foi premiada, sua
universidade ganhará pontos no ranking de
universidades do iF.
iF design exhibition Hamburg
Sua inscrição será representada em formato digital na
nossa iF design exhibition em Hamburg durante todo o
ano.
iF Press
Nosso trabalho de imprensa iF Press e RP o ajudará, como
premiado, a ganhar reconhecimento pelo seu sucesso.
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Temas
Você terá quatro temas específicos para inscrever suas ideias:
1. Smart Homes, Connected Cities – Visões para cidades e cidadãos
Sua tarefa: Utilizar a tecnologia para tornar as cidades e casas mais fáceis de se habitar,
seguras ou mais eficientes.
Não tão distante do reino da ficção científica‚ dispositivos inteligentes (significa tecnologia que
responde intuitivamente para atividades humanas) tornam-se realidade. Portas e portões que
fecham e abrem automaticamente, parquímetros que sentem quando um carro chega e
parte - esses são apenas alguns exemplos. Nós esperamos novos pensamentos, ideias
empolgantes e a combinação de criar novas opções sem ignorar os problemas existentes.
2. Public Value, Life & Humanity – Convivendo
Sua tarefa: Desenhe um produto ou ideia para apoiar a convivência pacífica entre as pessoas.
Como podemos melhorar a maneira de convivermos, tanto recém-chegados quanto residentes de
longa data? Quais produtos podem fazer a vida mais fácil para os novos residentes? Quais
conceitos podem ajudar a reduzir diferenças e melhorar a compreensão mútua?
3. Micro Apartments – Maximizando pequenos espaços
Sua tarefa: Projetar um mini-apartamento melhor.
Pequenos apartamentos têm se tornado imensamente populares, frequentemente por razões
econômicas. Em todos os casos, pequenos lares são mais baratos e fáceis de construir que os
maiores. O desafio hoje é mais funcionalidade, comforto e luxo dentro dos menores espaços
possíveis.
4. Future Healthcare – Usando a tecnologia para nos manter mais saudáveis
Sua tarefa: Nós estamos buscando por conceitos interessantes e ideias para melhorar os cuidados
de saúde do amanhã.
Desde os tempos antigos, o homem tem tentado curar as doenças com remédios e assistência
médica. Como podem ser melhorados nossos sistemas de saúde através das novas tecnologias,
ferramentas digitais, serviços e informação, para então as pessoas que não tem acesso à
assistência médica poderem se beneficiar deles?

Critérios de Avaliação
Para ser premiado no iF DESIGN TALENT AWARD, sua ideia deve obter notas acima da média através de vários
critérios de avaliação e deve claramente se destacar entre os outros projetos submetidos.
Inovação + Elaboração
n
Grau de inovação
n
Grau de elaboração
n
Singularidade
Funcionalidade
n
Valor de uso e usabilidade
n
Ergonomia
n
Practicidade
n
Segurança

Estética
n
Apelo estético
n
Apelo emocional
n
Conceito espacial
n
Ambiente
Posicionamento
n
Adequação ao público-alvo
n
Diferenciação

Responsabilidade
n
Dignidade Humana
n
Respeito pelo indivíduo
n
Justiça
n
Consideração pelas bandeiras
ambientais, emissão de carbono
n
Responsabilidade social
n
Valores sociais
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Datas
Data final para inscrição

20 de junho de 2017

Júri

6 de julho até 4 de agosto de 2017

Divulgação dos premiados

metade de agosto de 2017

Publicação dos premiados

Setembro de 2017

iF WORLD DESIGN GUIDE
(Design Excellence),
iF design app, press release

Cinco passos para participar do iF DESIGN TALENT AWARD 2017 (Edição 02)
1

Login no my iF

2

Tab: Basic Data

Login now ou Create User Account
Apenas depois que todas as informações forrem preenchidas, o botão
“Register now” será ativado.
n
n
n
n

Nome do projeto
Tipo de projeto (ou seja, o que é o projeto)
Escolha o tema
Salve as informações

3

Tab: Images

Upload 1 ou 2 imagens por inscrição.

4

Tab: Address Data

Se você estuda em mais de uma universidade, coloque os dados da
universidade que foi desenvolvido o projeto inscrito.

5

Tab: Additional Media

n
n
n
n

Descrição do projeto
Pôster de apresentação
Diploma ou carteirinha de estudante
Link de vídeo é opcional

SPONSORS 2017

Mais informações
Inscreva-se

Contato
Andrea van Velzen
telefone +49.511.54224-217 | andrea.van-velzen@ifdesign.de
www.ifworlddesignguide.com
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Requisitos para o pôster de apresentação
Detalhes

Áreas

Tamanho e formato A1,
Paisagem (840 mm length x 594 mm height)
n
Tamanho da fonte para textos descritivos e
informações: 20 pt
n
Fonte: Frutiger ou outra sem serifa como por exemplo:
Arial, Franklin Gothic, Futura, Helvetica, Univers
n
Resolução da imagem: 300 dpi em exibição de 100%
n
O arquivo da prancha deve estar no formato PDF-X3
n
Tamanho máximo do arquivo: 5 MB
n
Cor: RGB

Formato A1 paisagem (840 x 594
mm) dividido de acordo:

n

Área 1 (840 x 430 mm)
Esta área pode ser usada como você
deseja, mas deve incluir um resumo
de seu projeto com textos em inglês
e imagens.
Área 2 (840 x 64 mm)
n       Use fonte tamanho. 20 pt.
n
Sua entry: Entry-ID, Tópico
n
Conceito: Nome do projeto
n
Estudante(s): Primeiro nome /
último nome
n
Universidade: Nome da universidade, cidade / país da universidade,
departamento

A inscrição será avaliada em relação a sua completude e
ao uso correto da temática, atingindo esses critérios, o
projeto será publicado no iF WORLD DESIGN GUIDE. Se
você for premiado nós iremos usar seus textos e imagens
também para o iF design app e para assessoria de
imprensa.

Área 3 (840 x 50 mm)
Topo e base: Deixar em branco

Área 3
840 x 50 mm

Área 1
840 x 430 mm

Your entry

Concept

Student/s

University

Entry-ID
Topics

Name of entry

First name / Last name

Name of university
City / Country of university
Department

Área 2
840 x 64 mm
Área 3
840 x 50 mm

