
concurso para 
criação da marca 
manifesto da 
fábrica de restauro



O Laboratório Fábrica de Restauro é um projeto 
colaborativo de mobilização social para discutir o 
patrimônio histórico, material e imaterial. A proposta 
do LAB Fábrica de Restauro é capacitar profissionais 
de todas as áreas (pintores, pedreiros, marceneiros, 
serralheiros, arquitetos etc.) para a prestação de 
serviço de restauro e engajar a comunidade na 
luta pela conservação dos espaços. A Fábrica 
de Restauro constitui-se da mobilização e gestão 
compartilhada para a recuperação de conjuntos 
históricos com suas relações sociais. Configura-
se em equipe transdisciplinar que conta com a 
atuação de moradores, pesquisadores universitários, 
ONGs e coletivos tendo como enfoque o estudo, 
a discussão, a ativação e a proposição a partir do 
valor material e imaterial do patrimônio constituído 
por meio do tempo relativos às questões territoriais. 
O Bixiga aparece como território inaugural da 
experiência da Fábrica de Restauro.
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1.1. O presente concurso tem como 
objetivo escolher concepção de marca-
manifesto para a Fábrica de Restauro.  

1.1.1. Entende-se por “marca-
manifesto” uma identidade visual 
usada como ferramenta de divulgação 
e declaração de intenções, 
posicionamento, motivos e pontos de 
vista.

1.1.2. O concurso almeja fortalecer 
a Fábrica de Restauro, através de 
sua marca-manifesto, como meio de 
expressão e comunicação. 

1.1.3  Não serão fornecidos dados 
complementares para o projeto da 
marca.

1.2. A marca-manifesto vencedora 
passará a ser de propriedade exclusiva 
da Fábrica de Restauro, que pode 
fazer as modificações e alterações que 
julgar pertinentes. A marca-manifesto 
será(ão) utilizada(s) em todas as formas 
da identidade visual, tais como em 
eventos, folders, cartazes, impressos, 
papéis timbrados, convites, envelopes, 
bandeiras, site institucional, redes sociais 
e em outras aplicações definidas pela 
Fábrica de Restauro. 

1. do objetivo 



2.1 A participação é aberta a todas as 
pessoas físicas interessadas: brasileiros ou 
estrangeiros residentes no país há mais de 
02 (dois) anos, profissionais ou estudantes.

2.2. O número de participantes é ilimitado. 
Cada candidato poderá apresentar até 
duas propostas de marca-manifesto. 

2.3. As propostas podem ser criações 
individuais ou coletivas. No caso de 
criação coletiva, a ficha de inscrição 
deverá ser preenchida por apenas um 
integrante, que será considerado o 
representante legal do grupo, tendo os 
demais membros como componentes.

2.4 É vedada a participação de:

2.4.1. Componentes da comissão 
julgadora, bem como seus sócios 
comerciais; empresas patrocinadoras 
do concurso Marca Manifesto Fábrica 
de Restauro.

2. do número de participantes 
e de propostas 



3.1. A inscrição da(s) proposta(s) deverá ser 
feita da seguinte maneira: 

3.1.1. A inscrição deverá ser enviada por 
e-mail contendo o arquivo de proposta, 
para o endereço 
marcamanifestofr@gmail.com, até a 
data final do período de inscrição.

3.1.2. O prazo final das inscrições é 20 de 
maio de 2019, às 23:59.

3.1.3. Os candidatos terão, na 
confirmação do recebimento do e-mail, 
a confirmação da inscrição.

3.1.4. A proposta é formada por 
dois produtos: 1 imagem da marca-
manifesto em arquivo PDF 300dpi e um 
arquivo PDF contendo uma descrição 
do processo de concepção, letra 

Calibri, 11, espaçamento 1,5, em até 
uma folha A4.

3.1.5. O assunto do e-mail deve ser 
“inscrição”.

3.1.6. As propostas não devem conter 
nenhum tipo de identificação do autor.

3.1.7. As inscrições são gratuitas 
e despesas ficarão por conta do 
participante. 

3.1.8. Não será aceita inscrição após o 
horário e o período definidos no item 
3.1.2.

3.1.9. Encerrado o prazo das inscrições, 
a Comissão Fábrica de Restauro - 
responsável pelo concurso - fará, em 
caráter sigiloso, a abertura dos e-mails, 
para avaliação.

3. das inscrições das propostas



4.1.  A marca manifesto busca expressar e 
representar o bairro a partir de sua história, 
cultura e significação. Pensando nas 
relações construídas entre os moradores 
da região / trabalhadores / frequentadores 
com o território é importante considerar os 
aspectos materiais e imateriais da área, 
assim como a relevância no seu valor de 
uso.  A proposta de criação da marca-
manifesto, deverá levar em consideração 
os seguintes princípios funcionais:

4.1.1. Identidade, como elemento 
de inclusão, pertencimento e 
reconhecimento.

4.1.2. Engajamento e Apropriação, 
como elemento de compromisso.

4.1.3. Representatividade e História, 
como elemento de significação e 
resignificação.

4.2.  A comissão julgadora poderá 
desclassificar trabalhos cujo conteúdo 
esteja em desacordo com a legislação 
vigente no país.

4. critérios de avaliação



5.1. A comissão julgadora será composta 
por Raquel Schenkman, diretora do 
DPHintegrante da Fábrica de Restauro; 
Antonio Fabiano Junior, professor 
integrante do Mosaico – EMAU do 
Mackenzie integrante da Fábrica de 
Restauro e alunos integrantes do grupo; 
André Rocha, jornalista da Hey! Sampa 
integrante da Fábrica de Restauro; Ingrid, 
professora do Mackenzie integrante da 
Fábrica de Restauro; representante do 
Mumbi; júri popular; ou representantes 
correlatos das instituições descritas.

5.2. A votação popular acontecerá, aberta 
ao público em geral e em cédulas, entre os 
dias 25 e 29 de maio, com exposição dos 
concorrentes no Mumbi (Museu do Bixiga). 

5. comissão julgadora



6.1.  Informações gerais:

6.1.1. Inscrição e entrega da marca-
manifesto: de 25 de abril a 20 de maio 
as 23:59.

6.1.2. Divulgação do resultado: 03 de 
junho.

7.1. A marca-manifesto vencedora 
ganhará 3 (três cursos) promovidos pela 
Fábrica de Restauro, com prazo de 1 ano 
para cursá-los.

6. calendário

7. prêmio



8.1. Estarão desclassificadas todas 
as propostas que ferirem disposições 
supracitadas, que apresentarem 
conteúdos em desacordo com a proposta 
do Laboratório Fábrica de Restauro ou 
que apresentarem disposições que ferem 
direitos de qualquer natureza.

8.2. O participante cede todos os direitos 
sobre a marca produzida, passando 
a Fábrica de Restauro ser sua única e 
exclusiva proprietária, podendo dela 
fazer uso sem qualquer ônus e por tempo 
indeterminado.

8. disposições gerais



realização

fábrica de restauro

contato

marcamanifestofr@gmail.com 


