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Este concurso é destinado aos estudantes dos 
cursos superior e tecnológico de Design, Publici-
dade e Propaganda e Produções Gráficas regu-
larmente matriculados em Instituições de Ensi-
no de Bauru e Região. 

Briefing

A ABIGRAF Regional Bauru tem o objetivo 
de fomentar a excelência na produção de pe-
ças gráficas e estimular a utilização dos mais 
avançados recursos tecnológicos disponíveis 
no setor de impressão, por parte daqueles que 
atuam no setor gráfico regional. 

Como parte dessa estratégia, acontece anu-
almente um evento denonimado “Prêmio Re-
gional de Excelência Gráfica Vinícius Viotto 
Coube”. Nome dado em homenagem a um 
empresário gráfico, falecido em 2011, e que 
deixou uma grande contribuição ao mercado 
gráfico regional. Trata-se de um concurso com 
a finalidade de dar visibilidade aos melhores 
materiais gráficos produzidos na região.

O cartaz de divulgação do evento, a ser criado 
pelos estudantes, visa divulgar entre o públi-
co-alvo formado por profissionais alocados nas 
gráficas convencionais e digitais, agências de 
propaganda, bureaus de pré-impressão, jor-
nais e revistas. 

Mais informações sobre a missão e os objeti-
vos da ABIGRAF-SP podem ser obtidas no en-
dereço eletrônico www.abigraf.org.br . Maio-
res informações sobre o Concurso de cartazes 
acesse www.premioviniciusviottocoube.com.br

Apresentação
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Artigo I – Do Participante
Podem participar do 9º Concurso de Cartazes da ABIGRAF Regional 
Bauru, individualmente os alunos regulares matriculados em institui-
ções de ensino superior e tecnológicos, dos cursos de Design, Publicida-
de e Propaganda e Produções Gráficas de Bauru e região.

Artigo II - Da orientação
As Instituições de Ensino deverão nomear responsáveis para orientar a 
elaboração dos trabalhos.

Artigo III - Das características técnicas de apresentação e produção  
O layout da peça deve contemplar o formato A3 (29,7 x 42 cm), não 
existindo limite de número de cores a serem utilizadas, no Formato di-
gital PDF-300/DPI, Curva do logo no formato CS6 e JPEG e Arquivo 
contendo as fontes tipográficas
 
Deve conter um texto para a próxima edição, neste caso “10a Prêmio 
Regional de Excelência Gráfica Vinícius Viotto Coube” além da mar-
ca do prêmio ABIGRAF Seccional Bauru.

PARÁGRAFO ÚNICO: peças em formatos diferentes do especificado 
serão desconsideradas.  

Artigo IV - Da forma de envio
O encaminhamento do arquivo do material deve ser enviado nas condi-
ções relacionadas abaixo:

»Formato digital PDF-300/DPI
»Curva do logo no formato CS6 e JPEG
»Arquivo contendo as fontes tipográficas

Todos os arquivos devem ser intitulados com o nome do aluno e nome 
da instituição de ensino

Os arquivos devem ser enviados para o e-mail 
abigrafbauru@abigraf.org.br .

Normativas
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Dica: Utilize o WeTransfer um serviço de transferência de arquivos.

PARÁGRAFO ÚNICO: peças em formatos diferentes do especificado 
serão desconsideradas. Só serão aceitos arquivos aprovados pelo coor-
denador da sua Instituição de Ensino. 

Artigo V - da inscrição
As inscrições dos participantes deverão ser feitas através da internet, por meio 
do formulário disponível no site: www.premioviniciusviottocoube.com.br 
dentro do prazo abaixo estabelecido.

Você receberá um e-mail de confirmação do recebimento dos arquivos, 
e este será a sua confirmação de inscrição para participar da 9º edição 
do Concurso de Cartazes.

PARÁGRAFO ÚNICO: sua inscrição só será realizada após o recebi-
mento do e-mail de confirmação de inscrição.

Caso não receba o e-mail de confirmação, entrar em contato através do 
telefone (14) 3203-1633 ou WhatsApp (14) 99692-206.

Artigo VI - do prazo
» Início das Inscrições: 10/08/2020
» Término das Inscrições: 23/10/2020
» Data limite para recebimento do arquivo digital: 29/10/2020

PARÁGRAFO ÚNICO: não serão aceitos trabalhos fora do prazo esta-
belecido acima.

Artigo VII - da utilização do cartaz em campanha publicitária
A base da campanha publicitária do “Prêmio Regional de Excelência 
Gráfica Vinícius Viotto Coube”, a se realizar em 2021, deverá estar con-
templada na peça inscrita pela utilização de uma ilustração e o desen-
volvimento do conceito.

PARÁGRAFO ÚNICO: caberá a ABIGRAF Seccional Bauru a decisão 
de utilizar ou não o cartaz vencedor.
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Artigo VIII - do prêmio
O vencedor será premiado com:

»01 Mesa Digitalizadora ou outro equipamento eletrônico a ser definido.
»01 certificado de participação fornecido pela ABIGRAF Seccional Bauru
»01 Troféu de Vencedor

Os alunos que tiverem seus cartazes no 2º e 3º lugar serão contempla-
dos com um certificado e troféu de homenagem.

PARÁGRAFO ÚNICO: caberá a ABIGRAF Seccional Bauru a decisão 
de utilizar ou não o cartaz vencedor.

Artigo IX - do júri
O Júri será formado pelos profissionais da diretoria da ABIGRAF Regional 
Bauru.

Considerações finais
Os 3 (três) alunos finalistas receberam 01(um)  convite cada para a ce-
rimônia de premiação.

Convites adicionais poderão ser adquiridos através do e-mail 
abigrafbauru@abigraf.org.br ou (14) 3203-1633 e WhatsApp 
(14) 99692-2061 sem limites.

PARÁGRAFO 1: No final do concurso os trabalhos não serão devolvidos.

PARÁGRAFO 2: Todo material será utilizado na 10a edição do Prêmio 
Regional de Excelência Gráfica Vinícius Viotto Coube.
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Associação Brasileira da Indústria Gráfica Seccional Bauru
Rua Padre João, 16-25 - Sala 2 - Vila Santa Tereza
CEP 17012-020 - Bauru-SP - Tel: +55 14 3203-1633
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