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QUALIDADE FORMAL

Um dos critérios básicos para ser selecionado nos Prêmios de Design Latino-Americano 
é a qualidade da execução do design, a excelência na aplicação das imagens, tipografia, 
etc. O jurado avaliará o acabamento dos trabalhos, o cuidado nos detalhes e a qualidade da 
apresentação. O propósito principal é conhecer o bom exercício da profissão, motivo pelo 
qual avaliar-se-á a excelência em todo o conjunto.
 
CRIATIVIDADE

Os Prêmios de Design Latino-Americano querem destacar a originalidade e o engenho que 
caracteriza a comunicação visual latino-americana. Daremos destaque aos projetos que 
tenham ideias brilhantes e que, além disso, tenham sido articulados com êxito. Avaliaremos 
a genialidade e a capacidade artística para transmitir mensagens visuais.
 
FUNCIONALIDADE / RELEVÂNCIA

Como estes prêmios foram criados para destacar a excelência na comunicação, 
avaliaremos a capacidade da peça para ajustar-se ao propósito comunicativo do projeto. 
Levaremos em consideração a funcionalidade e efetividade dos projetos em relação aos 
objetivos apresentados.
 
INOVAÇÃO

Os Prêmios devem ser uma fonte de inspiração para todos. Por isso também serão 
reconhecidos os projetos que tenham componentes de inovação, tanto no aspecto 
conceitual, formal, técnico ou no formato no qual se transmite a mensagem. Visamos 
reconhecer os projetos que apostam na experimentação e por meio disto conseguem 
resultados brilhantes.

SOBRE A ELEGIBILIDADE

• O projeto deve ter sido feito por estudantes e/ou recém formados (que tenham finalizado 
seus estudos em 2017, que trabalhem ou estudem na América Latina.

• Também poderão participar estudantes de origem latino-americana que residam no 
estrangeiro.

• Os projetos podem ter sido feitos para clientes fictícios ou reais.

SOBRE A ELEGIBILIDADE 

Os projetos que possuam as seguintes características não são elegíveis e portanto não 
poderão participar do Latin American Design Awards:

• Projetos em duplicidade na mesma categoria (o mesmo projeto registrado por outro 
participante na mesma categoria).

• Projetos de pessoas que tenham se formado antes de 2017
• Projetos realizados por estudantes de Pós-graduação, Mestrado, Doutorando, curso de 

especialização, entre outros.
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SOBRE O INCUMPRIMENTO DAS BASES

• Caso o Jurado encontre motivos que questionem a originalidade do projeto, Latin 
American Design Awards  poderá solicitar documentação adicional para corroborar a 
originalidade do mesmo e dar como válida a inscrição.

• Latin American Design reserva-se o direito de desqualificar e dar como suspensa a 
inscrição de um projeto que não tenha cumprido com as bases estabelecidas neste 
documento e nos Termos e Condições. 
 
 
 
 

• O Júri é formado por um seleto grupo de reconhecidos profissionais. Cada categoria 
terá um júri especializado.

• Latin American Design colocará à disposição do Júri toda a informação obtida durante a 
fase de inscrição dos projetos.

• O processo de votação atende o sistema estabelecido por Latin American Design e o 
Júri se compromete a efetuar a votação nas datas estabelecidas. 

• O júri reserva-se o direito de não votar, considerando que os projetos não cumprem as 
normas necessárias para se qualificar para um prêmio em qualquer das categorias.

• Os membros do Júri não podem apresentar projetos nas categorias que julgam. 
 
Um jurado deverá abster-se de votar se: 

• a categoria apresenta um projeto desenvolvido com a colaboração do mesmo.
• O jurado ou a agencia/studio que desenvolveu o projeto estejam trabalhando 

juntosmenos de um ano.

LAD AWARD ESTUDANTE

• 1 diploma LAD Estudante para o aluno ou recém formado
• 1 diploma LAD para a Instituição Acadêmica
• 1 diploma para o professor da Instituição Acadêmica
• Aparição na web de LAD Awards
• Extensa promoção nos meios
• Selo digital LAD Estudante

INSTRUÇÕES PARA REGISTRAR UM PROJETO

A seguinte informação será requerida para a inscrição dos projetos. Caso não seja 
proporcionada, a inscrição não será finalizada:

• Informação de contato
• Informação de contato da instituição acadêmica
• Informação do projeto
• Selecionar uma categoria
• Fazer o Upload das imagens (recomenda-se subir entre 3-10 imagens para poder 

visualizar melhor o projeto)
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INFORMAÇÃO DE CONTATO

Nesta seção deverá ser preenchida a informação de contato do estudante (ou grupo de 
estudantes) que desenvolveu o projeto: nome, sobrenome, e-mail, telefone, endereço, país, 
cidade e código postal.

INFORMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO ACADÊMICA

Nesta seção deverá ser preenchida a informação de contato da instituição acadêmica à qual 
assiste ou na qual se formou: nome, telefone, endereço, país, cidade, código postal. Além do 
nome, e-mail, telefone do diretor acadêmico e professor do curso.

INFORMAÇÃO DO PROJETO

Caso seja finalista, esta será a informação que será utilizada na web, prêmio, diploma e 
material promocional.

• Título do projeto
• Descrição geral do projeto. Deverá ser preenchida uma breve descrição do projeto 

(máximo 140 palavras)
• Data da publicação
• Website
• Explicar os motivos pelos quais o projeto merece o prêmio (máximo 140 palavras)
• Categoria
• Sub-categoria
• Créditos

UPLOAD DAS IMAGENS

• Recomendamos subir entre 3 – 10 imagens para poder visualizar melhor o projeto.
• Todas as imagens devem estar nos formatos JPG, PNG ou GIF.
• O tamanho máximo de cada imagem é de 2000 pixels de largura ou altura. 
• O peso máximo de cada imagem deve ser 4 MB.
• Para formatos de vídeo, deverão colocar o link do vídeo na seção “Link para o vídeo”.

DICAS PARA O UPLOAD DO PROJETO

Certificar-se que o arquivo esteja em um dos formatos compatíveis, mencionados acima.
Verificar o tamanho de cada arquivo. Se ultrapassar o indicado (4MB), não fará upload.

Se houver algum problema no momento de subir os arquivos, recomendamos: 

1. Revisar o peso e formato.
2. Verificar a conexão da internet.
3. Se o problema persistir, enviar um e-mail para awards@latinamericandesign.org, 
mencionando o usuário, código do projeto e descrição do problema.

REGULAR ENTRY (US$25)  15 de agosto — 15 de outubro 

ANUNCIO DE FINALISTAS:  DEZEMBRO DE 2018
CEREMONIA DE PREMIACIÓN:  MARÇO DE 2019

8. DATAS 
IMPORTANTES



LATIN AMERICAN DESIGN AWARDS - ESTUDANTESBASES 5

LADAWARDS.ORG

SOBRE O PROCESSO DE INSCRIÇÃO

• O sistema de inscrição será unicamente on-line.
• A Organização não se responsabilizará pelas despesas extras que possam ser geradas 

pelo paypal ou despesas associadas ao banco ou cartões de crédito.
• O prazo de inscrição inicia dia 15 de agosto e termina em 15 de outubro de 2017.
• A participação pode ser individual ou em grupo.
• O projeto deve ter sido realizado por estudantes ou recém formados que estudem na 

América Latina. Também podem participar estudantes que residam no estrangeiro e 
que sejam de origem latino-americano.

• É imprescindível cumprir os requisitos estabelecidos que correspondam a cada 
categoria para que a inscrição seja acatada.

• Ficam excluídos de participar nos prêmios: organizadores dos prêmios e seus 
familiares, membros dos jurados e seus familiares, trabalhadores das empresas do 
jurado

• Toda informação inserida na inscrição será utilizada em todo o material posterior 
à inscrição. Latin American Design Awards não se responsabiliza pela informação 
inserida. É importante que a pessoa responsável pela inscrição do projeto revise as 
informações antes de finalizar a inscrição.

• É possível inscrever mais de um projeto por estudante ou grupo de estudantes. 
Deverá ser preenchida toda a informação de cada projeto e realizar o pagamento 
correspondente à inscrição.

• Todos os projetos que participem dos prêmios devem ter sido inscritos dentro do prazo 
da inscrição (15 de agosto – 15 de outubro de 2017 até às 23h59m). Uma vez encerrada 
a inscrição não poderá ser inscrito um novo projeto, alterar um já inscrito ou anexar 
informação adicional.

• Latin American Design Awards não tem a obrigação de efetuar reembolsos a projetos 
inscritos, salvo o caso de erro técnico do sistema on-line.

SOBRE A PROPRIEDADE INTELECTUAL DOS PROJETOS

• Ao efetuar a inscrição, o usuário assume a propriedade intelectual do mesmo.
• Com a inscrição nos prêmios, fica assumida a seção dos direitos de reprodução de 

imagens com fins promocionais. Latin American Design Awards reserva-se o direito de 
solicitar informação e material adicional com a finalidade de comprovar a propriedade 
intelectual do projeto, caso isto seja necessário.

SOBRE O PROCESSO DE VOTAÇÃO

• Cada membro do jurado votará por um ou mais projetos de cada categoria, concedendo 
pontuação para cada projeto. 

• A organização poderá realocar o projeto em outra categoria que considerar mais 
adequada. 

• O jurado se reserva o direito de não emitir seu voto caso considere que os projetos não 
cumprem os requisitos necessários para qualificar para um prêmio em qualquer uma 
das categorias.

• Latin American Design Awards reserva-se o direito de trocar, substituir a qualquer 
momento um ou mais membros do jurado, caso isto seja necessário.

9. TERMOS E 
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