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Regulamento – 7º Edição 

 

Regras Gerais, Julgamento e Premiação. 

 Concorrem ao 7º Prêmio Regional de Excelência Gráfica Vinicius Viotto Coube 

às empresas gráficas de Bauru e Região, associadas e não associadas à 

ABIGRAF que inscreverem seus produtos gráficos a partir de 16 de abril                     

até a data de encerramento das inscrições dia 30 de Maio de 2018. 

 As reclassificações das categorias dos produtos poderão ser feitas no 

recebimento, ou antes, do julgamento pela comissão Julgadora. A avaliação da 

reclassificação do produto é de total responsabilidade da Comissão Julgadora. 

 Os critérios de avaliação estão em conformidades com os quesitos de cada 

segmento descrito neste regulamento. 

 A ABIGRAF Seccional Bauru não se responsabiliza por questões de direitos 

autorais. É de responsabilidade da gráfica, solicitar á seus clientes a 

autorização para inscrição do produto no 7º Prêmio Regional de Excelência 

Gráfica Vinicius Viotto Coube. 

 Caberá a ABIGRAF indicar a Comissão Julgadora composta por pessoas de 

reconhecido gabarito técnico e acadêmico no cenário Gráfico Regional. 

 A veracidade das informações a respeito dos produtos é de responsabilidade 

da empresa que realizar a inscrição. Se ficar constatada falsidade de 

informações que comprometa o julgamento do produto, este poderá ser 

desclassificado, a critério da Comissão Julgadora. 

 No caso de quaisquer eventos, dúvidas, ou situação não prevista neste 

regulamento que possam comprometer a veracidade das informações que 

serão transmitidas ao público em geral, ou em específico de algum trabalho 

classificado, finalista ou ganhador, por qualquer tipo de irregularidade, que 

venha a ser comunicada oficialmente á coordenação do Prêmio, a Comissão 

Julgadora do Prêmio poderá ser convocada, para apreciação e deliberação a 

respeito. 
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 Os produtos participantes do 7º Prêmio Regional de Excelência Gráfica 

Vinicius Viotto Coube, não serão devolvidos as empresas que os inscreveram. 

Condições para que o produto inscrito concorra: 

 Só concorrerá o produto cuja ficha de inscrição esteja devidamente preenchida 

e o pagamento da inscrição efetuado até a data limite de encerramento das 

inscrições com uma cópia da ficha anexada ao produto. 

 Só haverá disputa nas Categorias em que existirem, pelo menos, dois 

produtos inscritos e pelo menos duas empresas diferentes. Caso não atinja 

esses números de participantes as organizações inscritas serão 

homenageadas pela sua participação, deixando de concorrer ao 7º Prêmio 

Regional de Excelência Gráfica Vinicius Viotto Coube. 

  Poderão concorrer na condição de inscrições compartilhada as empresas que 

tenham conferido ao produto gráfico, o acabamento ou recurso especial, 

mediante o consentimento da gráfica que produziu aquela peça.  

 Caso esse produto venha ganhar o 7º Prêmio Regional de Excelência Gráfica 

Vinicius Viotto Coube em sua categoria, o Troféu que será entregue a empresa 

que efetuou a inscrição, será gravado com os nomes das duas empresas que 

produziram a peça. É de responsabilidade da empresa de acabamento/recurso 

especial, solicitar a gráfica a autorização para inscrição do produto no 7º 

Prêmio Regional de Excelência Gráfica Vinicius Viotto Coube. 

 Serão desclassificados modelos, protótipos ou complementos de tiragem, com 

a finalidade de participação no prêmio. 

 Trabalhos produzidos em: Impressão Flexográfica, Impressão em Rotogravura, 

Impressão Digital, Impressão Offset, Impressão Serigráfica, poderão ser 

inscritos em qualquer Categoria do 7º Prêmio Regional de Excelência Gráfica 

Vinicius Viotto Coube. 

 

Comissão Julgadora 

A Comissão Julgadora será formada por no mínimo três profissionais que possuam 

indiscutíveis conhecimentos técnicos, gráficos ou de criação e que não tenham vínculo 

empregatício com as empresas gráficas participantes do 7º Prêmio Regional de 

Excelência Gráfica Vinicius Viotto Coube. 

Todos os Jurados deverão avaliar os produtos de acordo com os critérios deste 

Regulamento e atribuir nota a todos os produtos das categorias a que foram 

designadas a avaliar. 
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É de responsabilidade da comissão, atualizar, alterar e fazer valer o regulamento 

deste prêmio, podendo ser convocada durante a avaliação para esclarecer e/ ou 

estabelecer eventuais critérios necessários para questões não previstas no 

regulamento. Observações sobre os procedimentos do Prêmio serão analisadas, no 

entanto as deliberações da Comissão Julgadora serão soberanas. 

 

Julgamento 

Todos os produtos inscritos serão avaliados individualmente de acordo com os 

critérios estabelecidos por este regulamento, e a eles serão atribuídas notas de ZERO 

a DEZ mais duas casas decimais que serão anotadas individualmente por cada jurado. 

Os produtos com maior pontuação, dentro da sua categoria serão indicados ao 7º 

Prêmio Regional de Excelência Gráfica Vinicius Viotto Coube, e receberão o título de 

finalistas. 

Em caso de empate, considerar- se a maior média do item técnico de avaliação para 

proceder ao desempate. 

As urnas de votação serão abertas na ESCOLA SENAI, que realizará a apuração das 

notas e registrará os nomes dos ganhadores em envelopes lacrados. Um ou mais 

representante da Comissão Julgadora, acompanhará a contagem e soma dos pontos.  

Os envelopes lacrados com os nomes dos ganhadores, até então em poder da 

Comissão, serão entregues ao apresentador da cerimônia na noite da entrega do 

Prêmio. 

 

 

FORNECEDORES 

Concorrem ao 7º Prêmio Regional de Excelência Gráfica Vinicius Viotto Coube, às 

empresas fornecedoras e fabricantes, detentoras ou representantes exclusivos, com 

identidade jurídica no território nacional, indicadas pelas empresas gráficas que fazem 

parte da área de atuação da Seccional Bauru. 

Estarão disponíveis no banco de Fornecedores, caso não exista o nome do fornecedor 

específico do produto, assinalar a opção “Não se aplica”. 

O preenchimento do formulário para indicação do fornecedor é obrigatório a todas as 

empresas que inscreverem trabalhos no 7º Prêmio Regional de Excelência Gráfica 

Vinicius Viotto Coube, e será vinculada a ficha de inscrição do produto. 
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Premiação  

 

Serão ganhadores na categoria Fornecedores do 7º Prêmio Regional de Excelência 

Gráfica Vinicius Viotto Coube às empresas citadas nas 06 categorias de fornecedores 

que obtiverem a maior pontuação em votação, somente pelas gráficas, nos quesitos 

abaixo: 

 Atendimento técnico 

 Atendimento comercial 

 Confiabilidade no produto/equipamento 

 Cumprimento de prazos 

  

As notas serão: 

 Regular – 01 ponto 

 Bom – 03 pontos 

 Ótimo – 05 pontos 

 

Será considerado 1 voto por CNPJ 

 

As gráficas que não utilizarem o produto/equipamento da categoria sinalizarão 

“NÃO SE APLICA”. 

Em caso de empate será considerado vencedor o fornecedor que tiver obtido 

maior número de avaliações ótimas. 

 

 

Serão as 06 Categorias: 

 

1) Fabricante/ Distribuidor de Papel; 

2) Fabricante de Chapas; 

3) Fabricante de Tintas; 

4) Distribuidor de Insumos Gráficos (blanquetas, chapas, tintas, etc). 

5) Distribuidor Regional; 

6) Prestador de Serviços de Acabamento; 
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Quesitos de Avaliação dos Produtos inscritos 

 

Os produtos inscritos nos segmentos de 1 a 10 do 7º Prêmio Regional de 

Excelência Gráfica Vinicius Viotto Coube serão avaliados nos seguintes 

quesitos: 

 

 

    Avaliação Técnica (peso 2) 

 

Pré Impressão: 

 Resolução (ausência de defeitos com pixelização). 

 Nitidez adequada (sharpen). 

 Qualidade de retícula adequada (lineaturas, tipos, formato de ponto). 

 Separação de tratamento de cores (curvas tonais adequadas para o produto, 

visível no balanço de grizes). 

 Controle de gradações, contrastes (luzes, sombras e meios tons). 

 Retoques, fusões (ausência de defeitos, máscaras mal feitas). 

 Ausência de defeitos de trapping (filetes e vazados inesperados). 

 Ausência de defeitos por falta de sangria (filetes, emendas inadequadas no 

centro de páginas duplas). 

 Grau de dificuldade. 

 

Impressão: 

 Saturação de cores para o processo utilizado. 

 Uniformidade de tintagem. 

 Precisão de registros. 

 Ausência de defeitos como velaturas, riscos, sujidades, “caroços”, etc. 

 Ausência de ganho de ponto excessivo, de distorções em linhas finas, de 

distorções em fontes, etc. 

 Reprodução de pontos de retícula (especialmente luzes – branco “furado” e 

sombras “chapadas”). 
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Acabamento: 

 Complexidade das operações envolvidas. 

 Utilização das operações manuais (por ausência de soluções automatizadas). 

 Eficiência (por exemplo – se um livro abre o suficiente). 

 Ausência de defeitos. 

 Grau de dificuldade. 

 

Avaliação de Criação (peso 1) 

 

Funcionalidade: 

 Escolha (especificação) de materiais. 

 Funcionalidade de adequação do projeto á sua finalidade. 

 Racionalidade na relação custo- benefício. 

 Aproveitamento dos recursos. 

 

 

Criatividade: 

 Apelo estético, atratividade, qualidade visual. 

 

 

Valores para Inscrição: 
 

 

EMPRESAS ASSOCIADAS 

 

 

EMPRESAS NÃO ASSOCIADA 

 

 

R$ 30,00 

Por peça 

 

R$ 60,00 

Por peça 
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Inscrições 

As inscrições dos produtos deverão ser feitas através do site. 

Para cada produto deverá ser efetuada uma inscrição, votando primeiramente no 

fornecedor.  

 

Condições da Inscrição 

 Para cada inscrição, solicitamos o envio de 02 amostras do produto. 

 No caso de embalagens e displays a empresa deverá enviar uma embalagem 

montada. 

 Cada amostra deverá vir com uma cópia da ficha de inscrição anexada ao 

produto. 

 A ficha de inscrição deverá estar devidamente preenchida. 

 Só podem concorrer produtos produzidos na área de atuação da Seccional 

Bauru. 

 Devem ser observadas as condições de inscrições das categorias, para ser 

validada. 

 Só concorrerão os produtos cuja inscrição seja realizada dentro do prazo. 

 

 

 

Cronograma:  

Inicio das inscrições: 16 de Abril de 2018. 

Término das inscrições: 30 de Maio de 2018. 

Julgamento: de 12 á 14 de Junho de 2018. 

Premiação: 26 de Julho de 2018 na cidade Bauru/SP em local a ser escolhido pela 

diretoria da ABIGRAF Seccional Bauru. 
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Entrega do Prêmio 

Para participar da festa de Premiação, as empresas gráficas Finalistas do Prêmio 

receberão um convite por CNPJ. Os demais convites serão vendidos no mês do 

evento.  

 

Informações: 

Rua Padre João, 16-25 – Sala 02, Vila Santa Tereza 

Bauru – SP 17020-012 

Tel. (14) 3203 1633 

Email: abigrafbauru@abigraf.org.br 

 

Segmentos da Premiação. 

 

Segmento 1 – Livros  

Categoria 1.1: Livros de texto e livros técnicos. 

Categoria 1.2: Livros Ilustrados, Livros Infantis e Juvenis. 

Categoria 1.3: Guias, manuais e anuários. 

 

Segmento 2 – Revistas  

Categoria  2.1: Revistas Periódicas de caráter variado. 

Categoria 2.2: Revistas institucionais, Revistas Infantis e Juvenis ou de desenhos.  

 

Segmento 3 – Jornais 

Categoria 3.1: Informativos de circulação não diária.  

Categoria 3.2: Informativos de circulação diária. 

 

Segmento 4 – Produtos para Identificação  

Categoria 4.1: Rótulos convencionais com e sem efeitos especiais. 

Categoria 4.2: Etiquetas e Adesivos. 

 

Segmento 5 – Acondicionamento 

Categoria 5.1: Embalagens semi - rígidas com e sem efeitos especiais. 

Categoria 5.2: Sacolas e impressos flexíveis. 

Categoria 5.3: Embalagens de micro ondulados. 

 

 

mailto:abigrafbauru@abigraf.org.br
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Segmento 6 – Promocional  

Categoria 6.1: Cartazes e Pôsteres. 

Categoria 6.2: Catálogos promocionais e de arte. 

Categoria 6.3: Folhetos publicitários. 

Categoria 6.4: Displays, móbiles e materiais de ponto de venda: de mesa, chão e teto 

e calendários. 

Categoria 6.5: Kits Promocionais. 

 

Segmento 7 - Comercial 

Categoria 7.1: Cartões de visita. 

Categoria 7.2: Convites. 

Categoria 7.3: Papéis Timbrados. 

Categoria 7.4: Envelopes. 

Categoria 7.5: Pastas. 

Categoria 7.6: Cadernos e Agendas. 

Categoria 7.7: Cardápios. 

 

Segmento 8 – Produtos Próprios 

Categoria 8.1: Kits Promocionais. 

Categoria 8.2: Calendários 

Categoria 8.3: Catálogos e Folhetos em Geral. 

Categoria 8.4: Cartões de Visita e Papelaria em geral. 

 

Segmento 9 – Impressão Serigráfica 

Categoria 9.1: Impressão Serigráfica. 

 

 Segmento 10 – Inovação Tecnológica 

Categoria 10.1: Inovação Tecnológica 

 

 

Segmento 1- Livros. 

Livros: Podem ser inscritos produtos produzidos em qualquer tipo de impressão. 

Categoria 1.1: Livros de Texto e Livros Técnicos. 

Publicações de texto, romances, novelas, contos, reportagens e assuntos técnicos tais 

como: os da mecânica, construção, informática, culinária, medicina ou qualquer obra 
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que aborde os ramos de conhecimento, onde apresentar ilustrações acima de 5% 

sobre o total das páginas. 

Obs: Todos os produtos inscritos nesta categoria deverão ter produção, venda 

ou distribuição regulares. 

 

Categoria 1.2: Livros Ilustrados, Livros Infantis e Juvenis. 

Publicações de texto e imagens, (foto ou ilustrações), romances, novelas, contos, 

reportagens, livros para montar, colar, colorir e publicações dirigidas ao publico infantil 

e juvenil. 

Obs: Todos os produtos inscritos nesta categoria deverão ter produção, venda 

ou distribuição regulares. 

 

Categoria 1.3: GUIAS, MANUAIS E ANUÁRIOS. 

Impressos que trazem informações práticas sobre localização de cidades, ruas, 

atrações turísticas ou instruções de procedimentos, de serviços ou de produtos. 

Obs.: Todos os produtos inscritos nesta categoria deverão ter produção, venda 

ou distribuição regulares. Não serão aceitos produtos próprios. 

 

Segmento 2 - Revistas. 

Podem ser inscritos produtos produzidos em qualquer tipo de impressão. 

Categoria 2.1: Revistas Periódicas de caráter variado. 

Publicações que contenham seções permanentes e assuntos atuais e tragam 

informações e reportagens diversas. Podem ser especializadas ou não. As revistas 

inscritas nesta categoria podem conter recursos gráficos diferenciados ou não em 

relação às edições comuns. Deverá constar expediente na publicação. 

Obs: Todos os produtos inscritos nesta categoria deverão ter produção, venda 

ou distribuição regulares. 

 

Categoria 2.2: Revistas institucionais, Revistas Infantis e Juvenis ou de desenhos.  

Publicações periódicas que circulam dentro de um setor, empresa ou indústria e que 

apresentam clientes, fornecedores e reportagens de interesse específico e 

publicações periódicas dirigidas ao público infantil e juvenil, como quadrinhos, gibis, 

pintura e desenho; de caráter educativo, de apoio às escolas, para exercícios, 

trabalhos escolares e outros. 

Obs.: Todos os produtos inscritos nesta categoria deverão ter produção, venda 

ou distribuição regulares. 
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Segmento 3 - Jornais. 

Podem ser inscritos produtos produzidos em qualquer tipo de impressão. 

Categoria 3.1: Informativos de Circulação não diária. 

Periódicos informativos não impressos diariamente, tais como regionais, de classe ou 

pequenas cidades. 

Obs: Todos os produtos inscritos nesta categoria deverão ter produção, venda 

ou distribuição regulares. 

 

Categoria 3.2: Informativos de Circulação Diária. 

Periódicos informativos impressos diariamente. 

Obs: Todos os produtos inscritos nesta categoria deverão ter produção, venda 

ou distribuição regulares. 

  

Segmento 4- Produtos para Identificação. 

Podem ser inscritos produtos produzidos em qualquer tipo de impressão. 

 

Nestas categorias, as amostras deverão ser enviadas adequadamente para a 

avaliação dos jurados. Não colar o produto totalmente na cartolina. 

 

Categoria 4.1: Rótulos convencionais com e sem Efeitos Especiais. 

Impressos que se destinam à decoração ou identificação de produtos, contendo ou 

não a aplicação de efeitos especiais. São considerados efeitos especiais: hot-

stamping, relevo, laminação e holografia, termo-aplicação, lenticular e outros 

processos que produzam efeitos.  

Obs: Todos os produtos inscritos nesta categoria deverão ter produção, venda 

ou distribuição regulares. 

 

Categoria 4.2: Etiquetas e Adesivos. 

Impressos para fins de identificação, sinalização ou avisos, adesivos de automóvel e 

outros. 

Obs: Todos os produtos inscritos nesta categoria deverão ter produção, venda 

ou distribuição regulares. 

Segmento 5- Acondicionamento. 

Podem ser inscritos produtos produzidos em qualquer tipo de impressão. 
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Categoria 5.1: Embalagens semi - rígidas com e sem efeitos especiais. 

Produtos gráficos com finalidade de acondicionamento, impressos em cartão duplex 

ou triplex. Os seguintes recursos podem ser utilizados: corte e vinco simples, verniz a 

base de água e calandra, plastificação e fechamento simples, holografia, hot-stamping, 

alto relevo, laminação, corte e vinco convencional ou especial e/ou diferenciados 

acabamentos. 

OBS.: Todos os produtos inscritos nesta categoria deverão ter produção, venda 

ou distribuição regulares. 

 

Categoria 5.2: Sacolas e impressos flexíveis. 

Saco confeccionado em papel, cartão duplex, triplex ou plástico, providas de alças, 

utilizadas para acondicionar ou transportar produtos adquiridos em lojas, 

supermercados e outros. Impressos em suportes flexíveis podem ser laminados ou 

acoplados em uma ou mais camadas entre si. 

Obs: Todos os produtos inscritos nesta categoria deverão ter produção, venda 

ou distribuição regulares. 

 

Categoria 5.3: Embalagens de micro ondulado. 

Produtos gráficos com a finalidade de acondicionamento, que podem ser impressos 

como embalagens semirrígidas, e acoplados ao micro-ondulado por meio de colagem; 

ou impressos diretamente na superfície do micro-ondulado. 

Obs: Todos os produtos inscritos nesta categoria deverão ter produção, venda 

ou distribuição regulares. 

 

Segmento 6- Promocional. 

Podem ser inscritos produtos produzidos em qualquer processo de impressão. 

Categoria 6.1: Cartazes e Pôsteres. 

Impressos para serem fixados, geralmente com função publicitária ou informativa, 

podendo incluir efeitos especiais como aplicação de cores metálicas, relevo, hot-

stamping, efeitos tridimensionais como holografia e outros. 

Obs.: Todos os produtos inscritos nesta categoria deverão ter produção, venda 

ou distribuição regulares. 

Categoria 6.2: Catálogos Promocionais e Arte.  

Trabalhos com lombada quadrada ou brochuras que apresentam informações sobre 

obras de arte, exposições, vernissage, comerciais, de produtos, serviços e outros. 
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Obs: Todos os produtos inscritos nesta categoria deverão ter produção, venda 

ou distribuição regulares. 

Categoria 6.3: Folhetos Publicitários. 

Impresso sem periodicidade, de qualquer tamanho, podendo ou não ter dobras, com a 

finalidade promocional. 

Obs1:Trabalhos com lombadas ou brochuras serão considerados catálogos. 

Obs2:Todos os produtos inscritos nesta categoria deverão ter produção, venda 

ou distribuição regulares. 

 

Categoria 6.4: Displays, Móbiles e Materiais de Ponto de Venda: Mesa, Chão e de 

Teto e Calendários. 

São peças de propaganda ou promoção de vendas, impressas sobre cartão ou 

papelão ondulado, exibidas em pontos de venda sobre mesas e balcões, penduradas 

ou no chão e impressos que indicam dias, semanas, meses. 

Obs: Todos os produtos inscritos nesta categoria deverão ter produção, venda 

ou distribuição regulares. 

 

Categoria 6.5: Kits Promocionais 

Conjuntos de impressos e produtos com a mesma programação visual, formando uma 

única peça, com finalidade promocional e não destinada á venda. As amostras de Kits 

deverão ser enviadas completas, ou seja, com todos os produtos que as compõem. 

Obs1: Todos os produtos inscritos nesta categoria, não poderão ser 

desmembrados e inscritos separadamente. 

Obs2: Todos os produtos inscritos nesta categoria deverão ter produção, venda 

ou distribuição regulares. 

 

Segmento 7- Comercial. 

Podem ser inscritos produtos produzidos em qualquer processo de impressão. 

Categoria 7.1: CARTÕES DE VISITA 

Impressos que contêm informações pessoais ou de negócios, tais como: nome, 

endereço, telefone e cargo. 

Obs: Nesta categoria não poderão ser inscritos produtos próprios. 

 

Categoria 7.2: CONVITES 

Impressos que contêm mensagens, ilustrações ou motivos decorativos que formalizam 

um convite. 

Obs: Nesta categoria não poderão ser inscritos produtos próprios. 
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Categoria 7.3: Papeis Timbrados. 

Papéis timbrados/ Folhas ofício, de pessoas físicas ou jurídicas. 

Obs: Nesta categoria não poderão ser inscritos produtos próprios. 

 

Categoria 7.4: Envelopes  

Envelopes de pessoas físicas ou jurídicas. 

Obs: Nesta categoria não poderão ser inscritos produtos próprios. 

 

Categoria 7.5: Pastas 

Pastas, de pessoas físicas ou jurídicas. 

Obs: Nesta categoria não poderão ser inscritos produtos próprios. 

 

Categoria 7.6: Cadernos e Agendas. 

Cadernos escolares ou profissionais e agendas ou livros impressos que se anotam 

compromissos do dia- a -dia. 

Obs: Nesta categoria não poderão ser inscritos produtos próprios. 

 

Categoria 7.7: Cardápios. 

Impressos que contém relação de pratos ou bebidas disponibilizados por restaurantes, 

bares, lanchonetes entre outros. 

Obs: Nesta categoria não poderão ser inscritos produtos próprios. 

 

Segmento 8- Produtos Próprios 

Podem ser inscritos produtos produzidos em qualquer processo de impressão. 

Neste segmento devem ser inscritos os produtos gráficos destinados á própria gráfica, 

tanto com finalidade de uso interno como promocional, tais como brindes para clientes. 

 

Categoria 8.1: Kits Promocionais 

Conjuntos de impressos e produtos com a mesma programação visual, formado uma 

única peça, com finalidade promocional da própria grafica. As amostras dos Kits 

devem ser enviadas completas, ou seja, com todos os produtos que compõem. 

Obs: Todos os produtos inscritos nesta categoria, não poderão ser 

desmembrados e inscritos separadamente. 

 

Categoria 8.2: Calendários 
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Impressos que indicam dias, semanas, meses, podendo ser de mesa ou parede. 

Categoria 8.3: Catálogos e Folhetos em Geral. 

Livros ou brochuras que forneçam informações de produtos ou serviços, lançamento 

ou promoções da empresa para seus funcionários ou clientes. 

 

Categoria 8.4: Cartões de Visita e Papelaria em geral. 

Cartões de visita, papéis de carta, blocos, pastas, agendas, cadernos e outros 

impressos. Peças inscritas separadamente. 

 

Segmento 9- Impressão Serigráfica. 

Categoria 9.1: Impressão Serigráfica. 

Enquadram-se nessa categoria impressos feitos exclusivamente em processos 

serigráficos, em suportes celulósicos, metálicos e plásticos, independente do formato. 

Obs: Todos os produtos inscritos nesta categoria deverão ter produção, venda 

ou distribuição regulares. 

 

Segmento 10 – Inovação Tecnológica 

Categoria 10.1: Inovação Tecnológica 

Enquadram-se todos os produtos gráficos produzidos com base em inovações 

tecnológicas aplicadas em qualquer fase do processo. Os critérios serão avaliados 

através do descritivo técnico, que deve obrigatoriamente acompanhar o produto. 

 

 

 

Considerações Finais: Todos os produtos inscritos deverão fazer parte de 

uma produção gráfica regular. 
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