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Realização
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Este concurso é destinado aos estudantes dos cursos superior e 
tecnológico de Design, Publicidade e Propaganda e Produções 
Gráficas regularmente matriculados em Instituições de Ensino de 
Bauru e Região. 

Briefing

A ABIGRAF Regional Bauru tem o objetivo de enaltecer a importância 
das profissões que abrange o mercado gráfico e a sua importancia. Fo-
mentar a excelência na produção de peças gráficas e estimular a utili-
zação dos mais avançados recursos tecnológicos disponíveis no setor 
além de divulgar entre o público alvo, os estudantes,  os futuros profis-
sionais que atuaram no setor gráfico regiona, l seja nas gráficas conven-
cionais e digitais, agências de propaganda, bureaus de pré-impressão, 
jornais e revistas.

Como parte dessa estratégia, acontece anualmente junto ao “Prêmio 
Regional de Excelência Gráfica Vinícius Viotto Coube” o “Concur-
so de Cartazes” com a finalidade de dar oportunidade aos estudantes 
de utilizar os ensinamentos adquiridos e  proporcionar visibilidade a eles 
através dos trabalhos produzidos.  

Os estudantes irão produzir o cartaz/identidade de divulgação referen-
te a próxima edição do prêmio, o 11º Prêmio Regional de Excelência 
Gráfica Vinicius Viotto Coube, que acontecerá em 2022.

Mais informações sobre a missão e os objetivos da ABIGRAF 
podem ser obtidas através do site www.abigraf.org.br e infor-
mações sobre o Concurso de Cartazes Prêmio Vinícios Viotto 
Coube acesse premioviniciusviottocoube.com.br.

Apresentação



Artigo I - Do Participante
Podem participar do 10º Concurso de Cartazes da ABIGRAF Sec-
cional Bauru, individualmente os alunos regulares matriculados em 
instituições de ensino superior e tecnológicos, dos cursos de Design, 
Publicidade e Propaganda e Produções Gráficas de Bauru e região.

Artigo II - Da Orientação
As Instituições de Ensino deverão nomear professores ou coordena-
dores para orientar a elaboração dos trabalhos.

Artigo III - Das Características técnicas de apresentação e produção  

ATENÇÃO! 

»Posteriormente, sua arte será adaptada para criarmos a identidade 
visual da premiação, por isso é importante que sua arte seja criada 
originalmente nos softwares citados abaixo (ver item formato aber-
to do arquivo).

»Em cada um deles, devemos conseguir manipular cada elemento 
que compõe a sua arte. 

»Sugerimos deixar o texto em curva e cada elemento em uma ca-
mada diferente. 

»O cartaz deve conter um texto para a próxima edição do evento em 
2022, neste caso “11º Prêmio Regional de Excelência Gráfica Viní-
cius Viotto Coube”.

»Formato da arte: A3 (29,7 x 42 cm). 

INFORMAÇÕES PARA O ARQUIVO FECHADO:

»Salvar em CMYK - Para impressão em gráfica  acrescentar sangria 
de 0,5 cm com marcas de corte para impressão e escala de cor 
CMYK.
»Formato digital PDF-300/DPI.

Normativas
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»Transformar a arte em curva, antes do fechamento do arquivo. 

FORMATO ABERTO DA ARTE: 

ATENÇÃO: Criação produzida nos seguintes softwares: 
ILLUSTRATOR (AI) ou PHOTOSHOP (PSD). 

INFORMAÇÕES PARA O ARQUIVO QUE SERÁ ENVIADO AOS JURADOS:

»Salvar em RGB - Uma versão em baixa da sua arte será encaminhada 
por email aos jurados. Posteriormente, os arquivos farão parte da gale-
ria de fotos no site da premiação, por isso é muito importante ter essa 
versão em baixa, pois o site não comporta arquivos muito pesados. 

»Enviar o Arquivo Original das fontes tipográficas. 

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

Artigo IV - Da Utilização do cartaz em campanha publicitário
A base da campanha publicitária do “Prêmio Regional de Excelência 
Gráfica Vinícius Viotto Coube”, a se realizar em 2022, 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.

Artigo V - Das Inscrições
As inscrições para o 10º Concurso de Cartazes Prêmio Vinícius Viotto Coube 
deverão ser realizadas através do site premioviniciusviottocoube.com.br 
dentro do prazo estabelecido abaixo:

»Início das inscrições: 16 de Agosto de 2021
»Término das inscrições: 15 de Outubro de 2021
»Data limite para recebimento dos arquivos: 20 de Outubro de 2021

Artigo VI - Do Envio
O material deverá ser enviado para o email: abigrafbauru@abigraf.org.br via 
wetransfer.com .



Os arquivos a serem anexados devem ter o limite máximo de 50MB.

Após o recebimento do arquivo pela coordenação técnica e sua de-
vida conferência, será enviado email de confirmação de inscrição 
e validação de recebimento dos arquivos. Somente após o recebi-
mento deste, sua inscrição será confirmada e concluída. 

Artigo VII - Do Prêmio
O vencedor será premiado com:

01 Premiação/Presente a ser definido e informado no decorrer do 
processo do concurso, certificado de participação fornecido pela ABI-
GRAF Seccional Bauru e Troféu exclusivo de vencedor.

Os alunos que tiverem seus cartazes no 2º e 3º lugar serão contem-
plados com: 01 Premiação/Presente, certificado de participação for-
necido pela ABIGRAF Seccional Bauru e Troféu de homenagem cada.

Parágrafo 1: A depender do número de cartazes inscritos caberá a di-
retoria de a ABIGRAF Seccional Bauru alterar e ou incluir  a quantidade 
de classificados, podendo esta ser superior ao limite de 1º, 2º e 3º lugar.

Artigo VIII - Do Júri
O Júri será formado pelos profissionais da diretoria da ABIGRAF Regional Bauru.

Os cinco cartazes com maior pontuação total, receberão o título de 
finalistas do 10º Concurso de Cartazes Prêmio Vinicius Viotto.

Só concorrerão os cartazes inscrição esteja devidamente preenchi-
da e finalizada no site de inscrição, bem como após o recebimento 
dos arquivos exigidos neste regulamento.

Artigo IX - Considerações Finais
A inscrição configura a aceitação de todas as normas e condições 
estabelecidas neste Regulamento, renunciando o autor (estudante) 
a quaisquer ações judiciais, interpelações e/ou recursos.

Os casos não previstos neste Regulamento serão julgados e definidos pela 
equipe técnica da ABIGRAF Regional Bauru, responsável pela organiza-
ção do concurso, sendo as decisões soberanas, irrecorríveis e irrevogáveis.
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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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