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Prêmio Design MCB divulga calendário para 2014  

 

 
 

Concurso mais tradicional do design brasileiro apresenta as datas de sua 

28ª edição 

 
 

Com a incorporação do “Encontro com o júri” e do “Encontro com os premiados”, eventos 

realizados de forma inédita na 27ª edição, o calendário 2014 do Prêmio Design MCB já está 

definido. Principal premiação de design do país, o concurso do Museu da Casa Brasileira, 

instituição da Secretaria de Estado da Cultura, desafia participantes de todo o país em 

categorias que abrangem o design de produto e o design gráfico. 

 

As inscrições começam em abril, com o Concurso do Cartaz, cujo resultado inspira a identidade 

visual de toda a premiação. Entre o dia 2 e 28 de abril, no site do prêmio: www.mcb.org.br/pd, 

os interessados podem inscrever a sua peça gráfica, que será avaliada por uma comissão 

julgadora independente, formada por acadêmicos e profissionais da área. O cartaz não tem 

tema definido e deve considerar critérios como impacto visual, criatividade e conceito 

proposto. 

 

O trabalho eleito será impresso pelo MCB em tiragem especial e distribuído por todo o país. 

Seu autor receberá prêmio de R$3 mil e terá, posteriormente, um contrato no valor de R$5 mil 

para a criação de outras peças gráficas da premiação, como convites, banners, camisetas, 

adesivos e anúncios. Além do vencedor, o júri também escolherá cartazes finalistas, que farão 

parte da exposição 28º Prêmio Design, em exibição a partir de 27 de novembro no Museu da 

Casa Brasileira.  

 

Inscrições de Produto 

No dia 21 de julho começam as inscrições para produtos e trabalhos escritos no 28º Prêmio 

Design MCB. Com categorias que abrangem o design de produto e a produção teórica ligada ao 

design gráfico, de produto, arquitetura, urbanismo e paisagismo, o concurso desafia 

profissionais, estudantes, estúdios e empresas produtoras de todo o Brasil. 



 

Os interessados terão até 18 de agosto para se inscrever no site www.mcb.org.br/pd. Os 

trabalhos serão analisados por duas comissões distintas, com coordenadores específicos, 

respectivamente, para as categorias de produto e trabalhos escritos. Premiados e finalistas 

serão apresentados na exposição “28º Prêmio Design MCB”, em cartaz a partir de 27 de 

novembro, quando será realizada uma cerimônia especial, aberta ao público, para 

homenagear os participantes.  

 

Cada nova edição traz uma perspectiva abrangente da produção contemporânea nacional, ao 

mesmo tempo em que ressalta os produtos que melhor respondem aos desafios enfrentados 

pelo design a cada ano no país.  

 

Sobre o Prêmio Design MCB 

O Prêmio Design Museu da Casa Brasileira, realizado pela instituição desde 1986, desfruta de 

grande prestígio no segmento, com uma história que reflete a trajetória da consolidação da 

identidade do design nacional. Revelação de talentos e consagração de profissionais, o Prêmio 

Design é a mais tradicional e reconhecida premiação do segmento no Brasil.  

 

Sobre o MCB 

O Museu da Casa Brasileira é o primeiro museu no país especializado em arquitetura e design. 

Ao longo de mais de quatro décadas de existência tornou-se referência nacional e 

internacional nesses segmentos por promover programas como o Prêmio Design MCB, 

concurso criado há 28 anos com o objetivo de incentivar a produção brasileira nesta área, e o 

projeto Casas do Brasil, de resgate e preservação da memória sobre a diversidade do morar do 

brasileiro.  

 

SERVIÇO 

Prêmio Design MCB – 28ª edição 

 

Concurso do Cartaz 

Inscrição: 2/4 a 28/4 

Entrega do cartaz impresso: Até 8/5 

 

Produto 

Inscrição: 21/7 a 18/8 

Premiação: 27/11 

Exposição: a partir de 27/11 

Encontro com o júri: 28/11  

Encontro com os premiados: 21/2/15 

 

Local: Museu da Casa Brasileira 

Av. Faria Lima, 2.705 – Jd. Paulistano 

Tel.: (11) 3032-3727 

 

Visitação 

De terça a domingo, das 10h às 18h 

Ingressos: R$ 4 e R$ 2 (meia-entrada) 

Gratuito aos domingos e feriados 

 

Acesso a pessoas com deficiência / Bicicletário com 20 vagas 

Estacionamento pago no local 

 



Visitas orientadas: (11) 3032-2564 / agendamento@mcb.org.br  

www.mcb.org.br    

 

Informação para a imprensa – Museu da Casa Brasileira 

Filipe Bezerra - Coordenador de comunicação | comunicacao@mcb.org.br  

Andrea Polimeno - Assistente de comunicação | assistcomunicacao@mcb.org.br  

Izabelle Prado - Assistente de comunicação | assist2comunicacao@mcb.org.br  

 

Informações para a imprensa - Secretaria de Estado da Cultura 

Jamile Menezes – (11) 2627.8243 jmferreira@sp.gov.br 

Renata Beltrão – (11) 2627-8166 | rmbeltrao@sp.gov.br  


