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O Designerverso Award é uma Premiação anual de Design Gráfico 

com o propósito de democratizar o acesso dos(as) designers a um 

prêmio nacional por meio de um processo de inscrição simplificado e 

no qual todos(as) possam participar com projetos de design gráfico 

feitos para clientes reais ou fictícios

PREMIAÇÃO DE 

DESIGN GRÁFICO



TOP 10 & TOP 5 

Cada categoria do Designerverso Award terá seu TOP 10 ou um TOP 5 

os quais receberão nossas Medalhas físicas, além dos prêmios 

digitais, sendo eles:

1. Ser Publicado(a) e Receber o nosso Anuário Digital dos melhores 

projetos de design gráfico de 2021.

2. Receber o nosso certificado premiativo digital;

3. Receber o nosso pôster digital especial da edição.

Na categoria design de identidade visual serão 10 projetos premiados 

com a nossa Medalha. Na categoria design de pôster serão 5 projetos 

premiados com a nossa Medalha. E na categoria portfólio do ano, 

serão 5 portfólios premiados com a Medalha do Designerverso Award.

TOP 100

Cada categoria do Designerverso Award terá seu Top 100 que será 

contemplado com os nossos prêmios Digitais, sendo eles:

1. Ser Publicado(a) em nosso Anuário dos melhores projetos de design 

gráfico de 2021.

2. Receber o nosso certificado premiativo digital; 

3. Receber o nosso pôster digital especial da edição.

O S  P R Ê M I O S



1. O Arquivo - Enviar o projeto  em PDF, na horizontal ou vertical, com até 20 

páginas e pesando menos de 20mb para nosso e-mail secreto que será 

informado para o(a) participante após o pagamento da inscrição;

    

 2. Quantos Projetos pode inscrever? Podem ser inscritos quantos Projetos você 

quiser, desde que sejam de sua autoria, responsabilidade e projetados ou 

lançados entre Outubro de 2020 e outubro de 2021;  

3. Pagar a taxa de inscrição e enviar o comprovante de pagamento para o nosso e-

mail secreto juntamente com o projeto. Se você comprar uma inscrição, é preciso 

enviar o projeto com o comprovante de pagamento de uma inscrição. Se você 

comprar mais de uma inscrição, enviar o comprovante de pagamento com a 

mesma quantidade de projetos em anexo. Uma taxa de inscrição é referente a 

inscrição de um projeto. Para inscrever dois projetos é preciso pagar duas taxas e 

assim sucessivamente; 

4. Os projetos podem ser individuais ou em equipe. Os projetos em equipe 

receberão apenas uma medalha pelo projeto (frete pago pelo inscrito). Se todos 

os membros da equipe desejarem receber uma medalha cada um(uma), é 

preciso solicitar ao Designerverso após o resultado e pagar uma taxa de R$ 100,00 

por medalha extra + o frete por endereço;

5. Os (as) inscritos (as) autorizam o uso de imagens do seu projeto de design,  sem 

ônus para o Designerverso para serem incluídas em nosso livro / anuário, que será 

publicado e comercializado pelo Designerverso;  

6.  Podem ser Inscritos projetos desenvolvidos para  clientes  reais ou fictícios; 

7. Remeter o seu projeto para o nosso e-mail secreto que será enviado para você 

após a confirmação do pagamento da taxa de inscrição;

8. Enviar o projeto (ou os projetos) até às 23h59 do dia 31 de outubro de 2021; 

9. Seguir o @designerverso no instagram;   

10. Se divertir projetando!

R E G R A S



06/09/2021

 INSCRIÇÕES ABERTAS

31/10/2021

DATA FINAL PARA ENVIO DOS PROJETOS

01/11 AtÉ 21/11/2021

PERÍODO DE AVALIAÇÃO

22/11/2021

ANÚNCIO TOP 100 DE CADA CATEGORIA

29/11/2021 

 ANÚNCIO TOP 10  E  TOP 5  DE CADA CATEGORIA

30/11/2021

INÍCIO DA VOTAÇÃO ONLINE PARA RANQUEAR O TOP 10 E TOP 5 DE CADA 

CATEGORIA

06/12/2021

ANÚNCIO RANKING  TOP 10  E  TOP 5  DE CADA CATEGORIA

C R O N O G R A M A



• As avaliações dos projetos enviados serão feitas pela Curadoria do Designerverso 

que é especial izada  e premiada em design gráfico  nacional  e 

internacionalmente;

• O processo de avaliação da Curadoria seguirá de acordo com os critérios 

previstos pelo Designerverso, não devendo os projetos serem divulgados antes 

do cronograma estabelecido;

• A decisão da Curadoria da premiação é soberana.  Os projetos com plágio ou 

suspeita de plágio poderão ser desclassificados sem consulta prévia ao 

inscrito(a). Casos não previstos serão analisados e definidos pela organização do 

Designerverso;

• Não serão aceitos projetos que participaram de concursos com briefing pré-

definidos ou temáticos. Isso evita que vários projetos para o mesmo cliente sejam 

enviados para a premiação, o que prejudica o nosso concurso.  Os projetos  

vencedores serão publicadas em nosso anuário de Design Gráfico e a diversidade 

deles é o que torna a publicação inspiradora e especial;

• O Designerverso não se responsabiliza por questões de direitos autorais dos 

projetos inscritos e premiados, ficando isento de qualquer ônus relativo à 

violação de direitos autorais de terceiros, como fotógrafos, ilustradores, dentre

outros;

• É de inteira responsabilidade dos(as) designers solicitar aos seus clientes a 

autorização para a inscrição dos projetos no Designerverso Award;

• A veracidade das informações fornecidas será de inteira responsabilidade do 

profissional que efetivar a inscrição;

• O Anuário com os projetos vencedores será publicado digitalmente e poderá ou 

não ser publicado  na versão impressa e comercializado a partir de 2022;

• Ao se inscrever, o participante autoriza o Designerverso a utilizar e editar as 

imagens e as informações dos trabalhos premiados, com o intuito de divulgar o 

Prêmio Designerverso  Award. Assim, o Designerverso poderá usar e editar os 

materiais em sua totalidade ou parcialmente, em publicações próprias ou de 

terceiros, tanto impressas como digitais, inclusive com fins comerciais;

• A inscrição do projeto implica a anuência do participante com as normas 

estabelecidas neste Regulamento. 

DISPOSIÇÕES GERAIS
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