
 

 

 

 



O Prêmio ALFA AEXAM, realizado pela Associação de Ex-Alunos do Instituto 
Mauá de Tecnologia, abre as inscrições para a sua 2a edição no dia 11 de março. 
Os interessados em concorrer podem se inscrever até o dia 24 de abril. O 
regulamento já está disponível, confira abaixo.  
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1. Objetivo  
Proporcionar aos alunos e associados AEXAM uma oportunidade de desenvolver 
um projeto de design que será marco representativo para a turma de formatura do 
respectivo ano, além de ser uma experiência de trabalhar com design de joias 
para um cliente real, desenvolvendo um anel que represente os formandos em 
Engenharia, Design e Administração da Instituto Mauá de Tecnologia do ano de 
2019.  
Promover interação entre alunos e ex-alunos para reforçar vínculos dos mesmos 
com o IMT, ampliando o senso de pertencimento à comunidade Mauá através do 
produto criado, que reconhece a excelência da instituição e, desta forma, promove 
seu fortalecimento e disseminação.  
 

2. O Objeto 

Um único anel original unissex será desenvolvido para representar os formandos 
de 2019 para os cursos de Administração, Engenharia e Design.  

3. Participação  

Podem participar do concurso, individualmente, pessoas físicas, sendo alunos ou 
ex-alunos do IMT e ex-alunos associados AEXAM. As turmas do 3o ano diurno (12 
alunos) e noturno (19 alunos) turmas de design, regularmente matriculados na 
disciplina DSG318, estão automaticamente inscritos e receberão a confirmação e 
seu número por e-mail.  

4. Calendário 
  
A 2ª edição do Prêmio Anel Formandos AEXAM obedecerá ao seguinte 
calendário: 
  

4.1 Período de Inscrições  
 
As inscrições devem ser realizadas no IMT a partir de 11 de março até 24 de abril 
de 2019.  
 

4.2 Período para entrega  
 
Data limite: 24 de abril 23h59 
 

4.3 Feedback dos orientadores 
 Dia 06 de Maio 
Prorrogado até o dia 10 de maio  



4.4 Início Votação  
 
Resultado dos projetos selecionados para votação final: 13 de maio 
Abertura de votação: 13 de maio 
 

4.5 Resultado Votação 
 
O resultado final do 2o Prêmio ALFA AEXAM será divulgado 19 de agosto de 2019 
no site www.aexam.com.br.  
 

5. Inscrição  
 
5.1  
Os participantes podem inscrever qualquer quantidade de projetos. Cada modelo 
de anel corresponde a um número de inscrição, ou seja, não é permitido registrar 
dois ou mais projetos em um mesmo formulário.  
 
5.2 
A inscrição deve ser feita via nosso formulário disponível no site a partir do dia 11 
de março. Exceto para os alunos do 3o ano de design que estão automaticamente 
inscritos através da disciplina de Metais DSG318. 
 
5.4  
Nesta etapa serão solicitadas as informações sobre o projeto: nome do autor, 
memorial descritivo e informações técnicas. Os dados fornecidos nesta etapa não 
poderão ser modificados posteriormente.  
 

6. Orientações de entrega  

Os participantes devem atentar-se as orientações a seguir para que o projeto 
possa ser desenvolvido de acordo com as possibilidades de produção: 

6.1 Escrita  

Trabalharemos com duas maneiras de gravação de letras e números nas peças:  

01) Gravação escrita 
Essa opção pode ser realizada independente dos dizeres do anel depois 
que o produto estiver pronto.  
Ex: “Engenharia Mecânica IMT 2019” Nesse caso o modelo 3D não 
precisa ter essa informação.  

  



02) Gravação no molde   

Caso seu design tenha uma letra ou número que será parte do desenho que se 
aplica para todos os cursos (ex: IMT 2019) ele pode ser inserido no modelo 3D 
e os caracteres devem ter no mínimo 0,3mm de espessura.  

7. Arquivos de Entrega  

As entregas serão divididas em duas etapas, sendo a primeira o envio do arquivo 
3D/PDF do projeto para seleção dos projetos que irão para votação. Na segunda 
fase, pode ser solicitado aos projetos selecionados, ajustes no arquivo para 
viabilidade, conforme orientação dos professores.  

7.1 Primeira entrega – Parte Técnica  

01) Modelo digital do anel em formato STL ou D3M 

02) Arquivo em PDF 

03) Prancha com memorial descritivo e  

04) Vistas Ortográficas da Peça 

observação: O anel obrigatoriamente deve conter referência ao Instituto Mauá de 
Tecnologia e o ano de formatura (2019).  

 

7.2 Segunda entrega - Pós Seleção 

 
Após o encerramento das entregas, os projetos serão avaliados pela comissão 
julgadora do IMT/AEXAM para que sejam selecionados os projetos que poderão 
ser votados para produção final.  

7.2.1 Ajustes  
Os projetos selecionados serão convocados para uma reunião de consultoria com 
os professores para orientação de como prosseguir na segunda fase.  

Entregar: 

01) O arquivo 3D ajustado/alterado (arquivo final). 
 

7.2.2 Identidade Visual do Projeto  

Após a reunião de orientação dos projetos selecionados, e estando o arquivo 3D e 
PDF finalizado, inicia-se o momento onde o participante tem a chance de criar a 



identidade visual da sua campanha que será lançada em nossas mídias sociais. 

Entregar: 

01) De 5 a 10 imagens JPEG para Instagram (700 pixels x 700 pixels) com 
logo do concurso. Todas as imagens devem seguir a mesma paleta de 
cores, fontes, e estilo de elementos gráficos. 
 

02)  01 imagem render 3D do anel  

 

Link logo 

 

8. Comissão Julgadora  

A comissão tem por objetivo selecionar dentre todos os projetos, os que melhor se 
adequam para votação final. Será constituída por professores do IMT, nomeados 
pela AEXAM. A comissão julgadora terá soberania para definir os critérios de 
avaliação que julgar adequados.  

9. Reconhecimento    

O(s) vencedor(es) do primeiro lugar terão os nomes como reconhecimento de 
designer da joia do ano de 2019, entrando para o histórico da Mauá e AEXAM 
com o 2o prêmio ALFA.  

Os autores premiados poderão fazer uma visita técnica agendada na empresa que 
produzirá os anéis, acompanhando de perto o processo de produção industrial. 

Será agendado um reconhecimento público com entrega do prêmio (Anel de 
formatura que produziu) e certificado. 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1olxxpFtzTXrsZCThhYMuIBSJYdTuQgX-


10. Considerações Finais  

10.1  

A inscrição configura a aceitação de todas as normas e condições estabelecidas 
nesta premiação, bem como implica no empréstimo, obrigatório, a título gratuito e 
precário, e nas respectivas cessões e autorizações de direito à “Associação dos 
Ex-alunos do Instituto Mauá de Tecnologia”, das peças. 

10.2  

Os trabalhos apresentados que estiverem em desacordo com quaisquer das 
exigências estabelecidas neste regulamento poderão ser automaticamente 
desclassificados.  

10.3  

Em caso de dúvida quanto à autoria do projeto inscrito, antes ou depois da 
seleção, caberá à comissão julgadora, soberanamente, deliberar sobre sua 
exclusão da premiação.  

10.4 

Os autores dos projetos vencedores do primeiro lugar reservam o direito do 
reconhecimento da criação, e autorizam a AEXAM o direito de patente para fins de 
produção e comercialização.  

10.5  

Este concurso poderá ser anulado ou suspenso a juízo exclusivo dos 
organizadores, sem que caiba qualquer indenização aos eventuais participantes.  

10.6  

Os esclarecimentos relativos a esta premiação serão prestados nos dias de 
expediente da organização do Prêmio ALFA AEXAM, das 9h às 16h, na sede da 
AEXAM, situada à Rua Pedro de Toledo 1071, Vila Clementino, São Paulo, por 
telefone (11) 5088-0818 ou e-mail administrativo@aexam.br.  

10.7  

O participante do Prêmio ALFA AEXAM deve fornecer em sua inscrição 
informações corretas, verdadeiras e completas, bem como as devidas declarações 
e autorizações solicitadas. Caso contrário, o inscrito poderá ser automaticamente 
desclassificado, ainda que sua peça tenha sido selecionada.  

 



10.8  
Os autores dos trabalhos inscritos, no ato da inscrição, concedem licença de uso 
sobre os objetos de suas respectivas criações, por prazo indeterminado, em 
caráter irrevogável e irretratável, à “Associação dos Ex-Alunos do Instituto Mauá 
de Tecnologia” permitindo a exposição dos projetos ao público em geral, seja  
por meio de eventos, fotografias ou mídias em geral, bem como a utilização destes 
em publicações e/ou ações de divulgação e publicidade, digitais, impressas ou por 
qualquer outra modalidade, a critério único e exclusivo da “Associação de Ex-
Alunos do Instituto Mauá de Tecnologia”, respeitando se, sempre, os direitos 
autorais, e morais do autor.  
 
10.8  

As autorizações concedidas neste termo se aplicam e estendem a qualquer 
organização social que eventualmente venha a gerenciar a AEXAM.  

 

 

 

 

 

  



Anexo 1  

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE  

Eu,_____________________________________________________________________
__, Nacionalidade_______________, Estado Civil________________, 
Profissão___________, portador da cédula de identidade RG no 
___________________________, inscrito no CPF/MF sob o 
no_________________________________________________, residente e domiciliado 
na cidade de_____________________________________________________________, 
estado de _________________, na rua 
________________________________________________________________________
_, no ________________, [complemento] ________________, 
Bairro_____________________________, CEP ___________________, reconheço, sob 
as penas da Lei no 9.610/98, ser o legítimo titular dos direitos morais de autor da obra 
participante do “2o  Prêmio ALFA AEXAM”, bem como possuir as devidas autorizações ou 
eventuais direitos autorais sobre a peça que tenha dado origem à obra [nome da obra] 
__________________________ 
________________________________________________________________________
____ ________________________ Através deste instrumento, autorizo que a Associação 
dos Ex- Alunos do Instituto Mauá de Tecnologia (“AEXAM”), associação sem fins 
lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o no 53.722.722.732/0001-51, com sede na cidade de 
São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Pedro de Toledo, no 1071, Vila Clementino, 
CEP 04039-033, utilize-se gratuitamente, na integralidade, a título universal, em caráter 
total, definitivo, irrevogável e irretratável, no Brasil e/ou no exterior, da Obra, podendo 
expô-la, ceder a terceiros o objeto em que a Obra se materializa, no caso desta 
permanecer sob a propriedade da AEXAM, após o encerramento do Prêmio em questão, 
fotografá-la, divulgar estas fotografias em veículos de mídia em geral, inserir e/ou permitir 
a inserção destas fotografias em obras escritas, tais como livros, encartes, jornais, 
revistas, internet, dentre outros. Por esta ser a expressão da minha vontade, firmo o 
presente.  

[cidade] ____________________________, _______ de __________________ de 2019.  

AUTOR/ [assinatura] ___________________________________  

[n. de inscrição] __________________________________  

TESTEMUNHA 1/ [assinatura] ___________________________________  

[nome completo] _________________________________  

Associação dos Ex-alunos do Instituto Mauá de Tecnologia [assinatura] 
___________________________________  

[nome completo] _________________________________  


