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Mostra de Moda e Design Sustentáveis 

R E G U L A M E N T O 

Este regulamento busca orientar a inscrição de projetos na Mostra de Moda e Design 

Sustentáveis do Paraty Eco Fashion – Eco Modus – Festival 2014. 

Quem Somos 

O Paraty Eco Fashion – Eco Modus, é um Festival realizado pelo Instituto Colibri, que atua com 

ações socioculturais e ambientais.  

Missão 

Trabalhar para a paz e justiça social, atuando por meio de projetos culturais, educacionais e 

ambientais, propiciando inclusão social. 

A que viemos 

O Paraty Eco Fashion – Eco Modus é um festival de estímulo à moda e ao design social e 

ambientalmente sustentáveis. São alguns de seus objetivos: 

1. divulgar conceitos e produtos da moda que contribuam para uma sociedade mais 

sustentável; 

2. valorizar saberes tradicionais sobre materiais e técnicas de baixo impacto ambiental; 

3. incluir populações tradicionais e periféricas no processo de produção da moda e de 

artigos de design evidenciando os princípios do trabalho justo; e 

4. debater princípios éticos e estéticos da moda e do design contemporâneos. 

Sua execução prevê práticas de pesquisa, de trocas de saberes e de desenvolvimento de novos 

produtos e conceitos. Alguns destes trabalhos serão realizados por projetos inscritos por 

estudantes ou profissionais da moda e design. Outra linha de ação prevê o apoio a 

comunidades tradicionais e/ou periféricas de Paraty, com o objetivo de harmonizar técnicas e 

materiais contemporâneos com modos artesanais e tradicionais de produção de vestuário, 

acessórios, utensílios e artigos decorativos, sempre respeitando os valores e a identidade de 

cada comunidade local envolvida. Trata-se de um evento de integração e intercâmbio 

profundos. 
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O Paraty Eco Fashion – Eco Modus culmina em um evento cuja próxima realização será no 

período de 16 a 19 de outubro de 2014, na cidade de Paraty, RJ, com exposições, palestras, 

oficinas e workshops sobre a sustentabilidade na moda, no artesanato e no design. 

É um projeto de caráter exclusivamente cultural, sem qualquer modalidade de sorteio ou 

pagamento, nem vinculado à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço. A 

curadoria dos trabalhos participantes da Mostra de Moda e Design Sustentáveis é realizada 

pelo Instituto Rio Moda. 

Categorias de Participantes da Mostra de Projetos de Moda e Design Sustentáveis 

1. Estudantes - Estudantes com matrícula ativa em cursos superiores nas áreas de moda 

e design, que se disponham a desenvolver projetos e/ou pesquisas que contemplem 

sustentabilidade em sua cadeia produtiva. Professores e profissionais de moda e 

design poderão participar enquanto orientadores do projeto.  

2. Profissionais - Profissionais das áreas de moda e design, que se disponham a 

desenvolver projetos e/ou pesquisas que contemplem sustentabilidade em sua cadeia 

produtiva. 

É vedada a participação de funcionários(as), colaboradores(as) e diretores(as) do Instituto 

Colibri ou de outras instituições parceiras do evento. 

Como participar 

1. Os interessados devem inscrever-se no site www.paratyecofashion.com.br, quando 

deverão definir o responsável/coordenador do projeto, o qual será responsável pela 

comunicação entre os membros da equipe participante e a organização do Paraty Eco 

Fashion – Eco Modus. 

2. Os trabalhos/projetos inscritos serão avaliados por uma equipe do Instituto Rio Moda 

e do Instituto Colibri. 

3. A organização do Paraty Eco Fashion – Eco Modus coloca-se à disposição para sanar 

dúvidas e fornecer maiores informações aos participantes por meio do e-mail 

(instituto@colibri.org.br). 

4. Os participantes serão responsáveis pelo seu próprio transporte e alimentação. O 

Instituto Colibri disponibilizará gratuitamente hospedagem para no máximo duas 

pessoas de cada equipe participante. 

5. O Instituto Colibri informará aos participantes hotéis e restaurantes com descontos 

especiais para o Paraty Eco Fashion. 

6. Os projetos participantes da Mostra de Moda e Design Sustentáveis que se 

destacarem serão contemplados pelo Paraty Eco Fashion – Eco Modus com bolsas 

estímulo de workshops promovidos pelo Instituto Rio Moda em 2014 e 2015. 

Critérios 

A Mostra pretende destacar a criatividade e os talentos que valorizem os saberes e fazeres das 

culturas tradicionais e que, sobretudo, utilizem técnicas e matéria prima ecologicamente 

sustentáveis no projeto e confecção de: 

 Peças de vestuário; 

 Calçados; 

 Acessórios de vestuário; 

 Utensílios; ou 

 Peças decorativas. 
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A avaliação dos projetos submetidos dentro do prazo estabelecido no cronograma da Mostra, 

expresso a seguir, levará em conta os seguintes quesitos: 

Avaliado ANTES da Mostra 
(proposta em pdf) 

Peso 
Avaliado DURANTE a Mostra 
(peças piloto) 

Peso 

Encaixe nas categorias acima 
especificadas  

10 Usabilidade 10 

Qualidade do croqui  5 Apuro estético  10 

Precisão da ficha técnica (que 
oriente reprodução)  

5 
Qualidade do acabamento da 
peça piloto  

10 

Clareza do texto de suporte 
(entre 2.000 e 4.000 caracteres) 

10 
Potencial de impacto 
econômico e retorno comercial  

10 

Grau de interação com 
comunidade / associação 

10 

Uso de materiais recicláveis ou 
de manejo sustentável e 
direcionamento ao descarte 
correto por parte do 
consumidor 

20 

 

Cronograma 

01 de maio a 01 de junho inscrições via preenchimento de formulário 

02 de junho a 06 de julho avaliação dos formulários de inscrição 

07 de julho divulgação das equipes que terão seus trabalhos avaliados 

08 de julho a 08 de agosto criação e envio da proposta de apresentação em pdf 

09 de agosto a 31 de agosto  avaliação da proposta de apresentação em pdf 

01 de setembro divulgação das equipes que participarão da Mostra 

10 de setembro confirmação, pelos grupos, da sua participação na Mostra 

15 de outubro chegada dos participantes e do material de exposição 

16 de outubro abertura da Mostra 

17 de outubro apresentações 
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