
 

 

REGULAMENTO 

 

O evento “Estilizando sua cadeira de rodas” é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa em 

Design, sendo promovido pela Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão 

(PROPPEX) juntamente com os Cursos de Pós-Graduação em Diversidade Cultural e 

Inclusão Social e de Processos e Manifestações Culturais, Cursos de Graduação em Design, 

Moda, Estética e Cosmética, Artes Visuais, Engenharia Mecânica e apoio da Oficina 

Tecnológica e do Centro de Design, da Universidade Feevale. 

O evento tem como objetivo estilizar a cadeira de rodas de modo a proporcionar que 

os usuários possam expressar a sua criatividade, seu estilo e identidade, assim como 

sensibilizar a comunidade geral e a comunidade acadêmica para a inclusão de Pessoas com 

Deficiência, em especial as crianças e adolescentes usuários de cadeira de rodas quanto aos 

aspectos lúdicos e de identidade na relação usuário/cadeira de rodas. 

Os participantes deverão apresentar sua cadeira de rodas estilizada em um desfile a ser 

realizado no dia 21 de novembro de 2019, na Rua Coberta da Universidade Feevale. Haverá 

distribuição de brindes aos participantes. 

 

1. Da inscrição 

 

1.1. Poderão se inscrever pessoas com deficiência de qualquer idade e que sejam usuárias de 

cadeira de rodas. A inscrição é gratuita e deve ser realizada mediante preenchimento da 

ficha de inscrição disponível para download do site www.feevale.br/estilorodas e enviado 

para o e-mail estilorodas@feevale.br. 

 

1.2. As inscrições iniciam no dia 30 de setembro de 2019 e encerram no dia 21 de outubro 

de 2019. Ao final da inscrição o participante receberá um comprovante com o número de sua 

inscrição. 

 

2. Das oficinas de Estilização 

 



 

 

2.1. Para a estilização da cadeira de rodas, os inscritos terão o apoio e a estrutura da Oficina 

Tecnológica e do Centro de Design, bem como, a participação em duas oficinas junto aos 

acadêmicos e professores dos cursos de Design, Artes Visuais, Moda e Estética e Cosmética, 

com orientações e auxílio na confecção de adereços e acessórios para a estilização da cadeira 

de rodas. 

 

2.2. Datas e horários das oficinas na Universidade Feevale: 

 

Oficina 1 – 07 de novembro de 2019, das 9h-12h e das 14h-17h. Local: Oficina Tecnológica 

(prédio 10), sala 109. 

 

Oficina 2 – 12 de novembro de 2019, das 9h-12h e das 14h-17h. Local: Oficina Tecnológica 

(prédio 10), sala 109. 

 

Obs.: A Oficina Tecnológica conta com diversos equipamentos para trabalhos em tecido, 

madeira, metal, entre outros. Maiores informações, sobre os recursos e materiais 

disponíveis para a estilização da cadeira de rodas, através do e-mail do evento. 

 

3. Do desfile 

 

3.1. O desfile acontecerá no dia 21 de novembro de 2019, das 18h às 20h, na Rua Coberta, da 

Universidade Feevale. 

 

3.2. Os participantes poderão vestir-se de acordo com a temática proposta na estilização da 

cadeira de rodas. 

 

3.3. Os inscritos desfilarão por ordem alfabética. 

 

3.4. Todos inscritos do evento receberão troféus de participação. 

 



 

 

3.5. Os participantes que necessitarem de certificação, poderão solicitar via e-mail. 

 

3.6. Durante o evento haverá distribuição de brindes aos participantes. 

 

4. Do uso de imagem 

 

4.1 A Universidade Feevale, através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão (PROPPEX), 

entidade promotora do evento, reserva-se de todos os direitos de usar as produções, 

mencionando as respectivas autorias, em divulgações virtuais, impressas ou televisivas, sem 

qualquer ônus para a Instituição, e isenta-se de responsabilidade caso as criações dos inscritos 

possam ferir os direitos autorais e de propriedade de terceiros. 

 

4.2. A inscrição no presente evento implica na total aceitação das condições estabelecidas 

neste regulamento, e autoriza de forma gratuita e por período indeterminado, o uso do 

nome/imagem dos participantes do concurso. 

 

5. Disposições Gerais 

 

5.1. Quaisquer casos omissos neste regulamento serão avaliados e decididos pela equipe 

coordenadora do evento. 

 

6. Entidade Promotora 

 

Universidade Feevale 

Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão (PROPPEX)  

ERS-239, nº 2755, Bairro Villa Nova – Novo Hamburgo – RS - CEP 93525-075 

Fone: 51 3586.8800 – Ramal 9065 

E-mail: estilorodas@feevale.br 

Site: www.feevale.br/estilorodas 

 


