
1° Concurso de Design e Arquitetura Interact Mangini 
INTERACT SOLUÇÕES DE ESPAÇO LTDA 

 
 REGULAMENTO  
 
1. CONSIDERAÇÕES  INICIAIS  
 
 
 
1.1. A Interact junta ao Grupo Mangini Internacional compromete-se por 

acompanhar e antecipar as evoluções do mercado corporativo tentando 
traduzi-las em respostas de produtos para melhorar o bem-estar no local 
de trabalho.  
 

1.2. Com essa finalidade a Interact promove o 1º Concurso de Arquitetura e 
Design Interact Mangini  é direcionado a estudantes das áreas de 
Arquitetura e Design. O Concurso visa destacar  o Futuro da Arquitetura 
e do  Design e a difusão da cultura do produto comunicando os 
benefícios associados com o uso da divisória e incentivando a 
criatividade e a inovação tecnológica por meio do design.  

 
1.3. O concurso será destinado única e exclusivamente aos estudantes do 4° 

e 5° anos da área de Arquitetura e Design com matriculas ativas em 
instituições de ensino reconhecidas pelo MEC, com idade superior a 18 
(dezoito) anos na data da inscrição e que sejam residentes e 
domiciliados em território nacional.  
 

1.4. Restrições de inscrição:  
Não poderão inscrever-se no concurso:  

• Sócios e colaboradores da Interact Soluções de Espaço Ltda 
• Membros do júri deste concurso, bem como seus cônjuges, pais, filhos, 

irmãos e sócios formais em pessoa jurídica;  
• Pessoas que já tenham terminado sua graduação em arquitetura ou design 

(que tenham colado grau) até a data de entrega das propostas,  
• Estudantes de cursos de graduação que não sejam de arquitetura ou 

design;  
• Estudantes de pós-graduação de qualquer área;  
• Estudantes que não possam comprovar sua matrícula.  
 

  
2. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO  
 
2.1. O “1° Concurso de Arquitetura e Design Interact Mangini” 
será realizado pela  INTERACT SOLUÇÕES DE ESPAÇO LTDA, com sede na 
Rua Dom Bosco, 624 Mooca, São Paulo / SP Cep 03105-020, inscrita no 
C.N.P.J. sob o nº 03.951.939/0001-20, com início da primeira fase  em 



20/05/2016 e término em 20/08/2016 e início da 2ª fase em 10/09/2016 e 
término em 20/11/2016 , sendo destinado única e exclusivamente aos 
estudantes da área de Arquitetura e Design com matrículas ativas em 
instituições de ensino reconhecidas pelo MEC, com idade superior a 18 
(dezoito) anos na data da inscrição e que sejam residentes e domiciliados em 
território nacional.  
 
2.2. O concurso será realizado em duas fases. Na primeira fase, eliminatória, o 
participante enviará sugestão de ocupação de um espaço corporativo utilizando 
a modulação e o layout funcional de um cliente fictício disponibilizado no link 
das inscrições. Nessa fase o participante também deverá enviar uma proposta 
alternativa onde deverá criar seu próprio perfil para ocupação desse mesmo 
espaço reaproveitando o material utilizado na primeira opção sugerida. 
Encerrada a primeira fase de participação, uma comissão interna nomeada 
pela empresa PROMOTORA escolherá as 20 melhores propostas com base 
nos seguintes critérios: taxa de reaproveitamento do material, valor estético e 
funcional da proposta. Na segunda fase os classificados serão assessorados 
por profissionais de arquitetura corporativa consolidados no mercado, que 
atuarão como Tutores. O intuito da segunda fase será o desenvolvimento de 
um projeto real, de autoria do próprio Tutor, a ser reinterpretado com a 
modulação disponibilizada pela empresa PROMOTORA, garantindo o conceito 
de mobilidade para responder a constante exigência de renovação e adaptação 
dos espaços. Cabe ao Tutor orientar o participante com relação a usabilidade 
da divisória em outros ambientes, disponibilizando eventualmente um projeto - 
executado ou não - em outros segmentos e não apenas em espaços 
corporativos. Nessa fase o participante poderá sugerir a criação de novos 
módulos e/ou acessórios com conteúdo de inovação tecnológica e/ou funcional 
para melhorar a usabilidade do produto conforme novas 
necessidades.  Encerrado o período de participação, os projetos submetidos na 
segunda fase serão avaliados para uma Comissão Julgadora composta por 3 
(três) profissionais com capacidade e conhecimento técnico para avaliar os 
projetos enviados. Ao selecionar o melhor projeto a Comissão Julgadora 
utilizara os seguintes critérios: originalidade, criatividade, funcionalidade e 
inovação.  
 
 
2.3. As inscrições são gratuitas e para participar, o interessado deverá acessar 
o site www.flexeventos.com.br/interactmangini/concurso  no período de 
participação,  do dia 20/05/2016  ao dia 20/08/2016  e preencher a ficha de 
inscrição, com os seguintes dados pessoais:  
A) nome completo  
B) e-mail 
C) telefone para contato com DDD 
D) celular 
E) nome da instituição de ensino que está cursando 
F) endereço completo 
 
Uma vez preenchida a ficha de inscrição, o interessado deverá ler o 



Regulamento, e, se estiver de acordo com seus termos e condições assinalar a 
opção “Declaro que li e aceito os termos do Regulamento”.   

Uma vez aceito os termos do Regulamento será possível fazer o download do 
material e informações técnicas disponibilizadas pela PROMOTORA, que serão 
necessárias para o desenvolvimento do projetos.  

Finalmente, o interessado deverá enviar os seguintes arquivos por meio de 
upload no campo próprio:  
 
A) Apresentação tridimensional  do projeto  desenvolvido (planta, elevação e 
perfil) no formato A3 em PDF; e  
B) Apresentação do projeto em perspectiva ambientada (“rendering”) no 
formato A3  
C) Descrição do Projeto 
 
Obs: Os arquivos não poderão ultrapassar 10 megabites 
 
2.4. Caso ocorra algum problema no preenchimento da inscrição, o participante 
visualizará uma mensagem de Erro.  
 
 
2.5. Um mesmo participante poderá se inscrever uma única vez. 

2.6. Os projetos apresentados em desacordo com o regulamento ou enviados 
fora do prazo estabelecido serão desclassificados. 

2.7. A PROMOTORA PODERÁ solicitar o envio do Comprovante de matrícula 
de aluno regular. 
 
2.8.  Na hipótese de força maior ou caso fortuito poderão ser alteradas as datas 
e regras da presente promoção.  
 
 
 
3. DOS REQUISITOS DOS PROJETOS  
 
3.1. Os projetos apresentados no 1° Concurso de Arquitetura e Design 
Interact Mangini”  deverão observar o  tema do concurso “A Divisória como 
ferramenta de mobilidade dentro do espaço corporativo”, As paredes são 
moveis, o espaço pode ser transformado, assim a arquitetura torna-se 
dinâmica. 
 
 
3.2. O participante deverá desenvolver um projeto conceituando as paredes 
móveis como uma ferramenta para as pessoas, dando a todos a liberdade de 
construir seu próprio espaço em qualquer tipo de ambientes, para mudá-lo 



facilmente e em qualquer momento, a fim de se adaptar às novas 
necessidades. 
 
3.3. O projeto deverá ser viável em termos técnicos e possuir potencial 
comercial, atendendo aos seguintes requisitos principais nas respectivas fases: 
 

A) Estético e funcional: devem ser incorporadas considerações 
arquitetônicas e de design que confiram a divisória uma aparência física 
e imagens apropriadas, o mesmo se aplicando à funcionalidade, 
segundo o conceito proposto. 

B) Inovação tecnológica: trata-se de oferecer um novo conceito, uma 
ideia de adaptação, mudança e/ou evolução da atual tecnologia, para 
melhorar e facilitar a vida ou o trabalho das pessoas. 
 

 
3.4. Os projetos inscritos na primeira fase no concurso deverão ser inéditos e 
deverão ser de autoria exclusiva do participante, o qual se responsabilizará 
integralmente pela autoria do projeto por ele enviado.  
 
 
4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO  
 
4.1. Encerrada o período de participação, todos os projetos inscritos pelos 
participantes serão avaliados por uma Comissão Julgadora que selecionará os 
20 (vinte) melhores projetos que serão selecionados para a segunda fase do 
concurso. 
 
4.2. Os selecionados serão informados por e-mail e a relação com os 20 
selecionados será publicada no link das inscrições do concurso 
www.flexeventos.com.br/interactmangini/concurso 

4.3.  Todos os selecionados para a segunda fase receberão Certificado. 

4.4.  À  partir de 10/09/2016 , os selecionados serão acompanhados por tutores 
que orientarão nesta segunda fase. 

4.5. O resultado final e o projeto vencedor será publicado no link do  concurso 
www.flexeventos.com.br/interactmangini/concurso  

 

5. PREMIAÇÃO: 

5.1.  O vencedor do concurso e o seu tutor receberão como premiação: 
A) Troféu 
B) Certificado 
C) Uma viagem para visitar a feira “Salone del Mobile” de Milão 2017 



D) O estudante terá também como premiação um estágio remunerado de 3 
semanas em um importante escritório de Design e Arquitetura na Itália. 
 
5.2. As despesas relativas à viagem, que estiverem especificadas abaixo serão 
arcadas pela Empresa Promotora.  
A) Passagem aérea ida e volta 
B) Hospedagem 
C) Translado 
D) Alimentação 
E) Seguro viagem 
 
5.3. As despesas relativas à viagem, que estiverem especificadas no 
Regulamento, serão arcadas pela Empresa Promotora. As demais despesas 
não descritas serão de responsabilidade exclusiva do vencedor.  
 
 
5.4. O vencedor deverá fazer a viagem na data indicada pela Promotora, 
sendo o único responsável pela obtenção de toda documentação 
necessária para poder viajar, devendo cumprir todas as exigências 
estabelecidas pelas autoridades brasileiras e do país de destino, inclusive 
obtenção de documento, passaportes e vistos, se necessário.  
 
5.5. Caso o vencedor tenha qualquer impedimento para comparecer no referido 
evento, perderá o direito a receber o pacote de viagem, que não poderá ser 
usufruído em outra data, bem como o eventual reembolso ou a qualquer outro 
tipo de compensação, Neste caso, o vencedor terá direito apenas ao 
recebimento do troféu e do certificado.  
 
5.6 A premiação é pessoal e intransferível e não poderá ser convertida em 
dinheiro.  
 
 
6.  DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
6.1.  Qualquer  dúvidas e/ou questões relativas as divisórias Interact Mangini 
deverão ser encaminhadas ao endereço eletrônico 
contato@interactdivisorias.com.br  
 
 
Organização: Flex Eventos Ltda 


