
 
 

APP PROMOVE 35ª EDIÇÃO DO CONCURSO 

UNIVERSITÁRIO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS 
 

Faculdades de Publicidade e Propaganda têm até o dia 28 de novembro para inscreverem os 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC); Grupo de estudantes vencedor ganhará o Troféu 

Garra Galo, certificado e o prêmio de R$ 1500,00  

 

São Paulo, novembro de 2014 - O Concurso Universitário de Campanhas 

Publicitárias, realizado pela Associação dos Profissionais de Propaganda, chega a 35ª 

edição e está com as inscrições abertas até o dia 28 de novembro para as faculdades 

de Publicidade e seus estudantes interessados em participar e dar maior visibilidade 

aos Trabalhos de Conclusão de Curso. A apresentação dos projetos pelos grupos 

finalistas será no dia 13 de dezembro na sede da APP, com jurados especialistas do 

setor. Já conhecido entre o público, o evento ocorre desde 1981 e tem como objetivo 

divulgar os melhores TCC’s, estimulando a criatividade e trazendo para perto os 

desafios da profissão. 

 

No dia 13 de dezembro a entidade e o júri divulgarão os vencedores. O primeiro 

colocado receberá o troféu Garra do Galo, certificado para os estudantes e a faculdade 

que representam e R$ 1500,00. O grupo que ficar na segunda colocação também 

recebe o certificado e R$ 1000,00. “Participar como finalista e ter a chance de vencer 

certamente é como conseguir uma estrela a mais no diploma”, nota André Porto Alegre, 

diretor do Setor Estudantil da APP Brasil, área da entidade que coordena o Concurso. 

 

Os grupos selecionados terão 40 minutos para apresentar e defender os projetos para 

os jurados. “O aluno não só se formou por ter conseguido boas notas. O seu 

conhecimento prático e talento foram reconhecidos na Faculdade que selecionou o seu 

trabalho para disputar no concurso. Previamente, a diretoria da APP aponta os 

finalistas, e no evento presencial os profissionais do mercado, que formarão a banca de 

júri, escolherão os dois melhores trabalhos do ano”, detalha Ricardo Ramos, também 

diretor do Setor Estudantil da APP.  

 

http://www.appbrasil.org.br/


Procedimentos para a inscrição 

 

Todas as universidades que possuem a graduação regular de Publicidade e 

Propaganda, com turmas no último ano que desenvolveram o Trabalho de Conclusão 

de Curso, têm a oportunidade de participar do concurso. Cada faculdade poderá 

inscrever um trabalho por unidade/campus. A inscrição deve ser feita por meio do envio 

do Ofício da Faculdade até o dia 28 de novembro junto com o comprovante de 

pagamento do boleto bancário. A taxa é de R$ 250,00, exceto para as faculdades 

associadas à APP que são isentas do valor. Os dados devem ser enviados para 

jeni@appbrasil.org.br ou pessoalmente na sede da Associação (Rua Hungria, 664 – 

12º andar - CEP 01455-904 - São Paulo/SP).  

 

O trabalho escolhido pela faculdade para participar do concurso deve ser enviado, junto 

com a ficha de inscrição do grupo, até o dia 05 de dezembro. A partir daí, serão 

avaliados por diretores da APP, como explica Ramos: “Como os trabalhos que chegam 

a final são de ótimo nível, podemos dizer que a decisão acaba ocorrendo no detalhe: 

uma grande ideia criativa, um planejamento coerente e bem embasado, a perfeita 

utilização das ferramentas digitais, o desempenho na apresentação do trabalho para a 

banca. Qualquer um desses fatores, ainda que isolados, podem definir o primeiro 

colocado”. Os quatros finalistas escolhidos pelo pré-juri serão comunicados por e-mail 

e ainda divulgados no site www.appbrasil.org.br e no Facebook da entidade.  

 

Defesa dos projetos e anúncio do grupo vencedor 

 

Os quatro grupos finalistas apresentarão os projetos no dia 13 de dezembro no 

Auditório “Ivandir Kotait”, que fica na sede da APP, a partir das 8h30. Os estudantes 

terão a oportunidade de expor os trabalhos e as considerações para o júri, que será 

composto por quatro profissionais escolhidos pela Associação. Não haverá empate e 

os jurados decidirão e divulgarão os resultados no mesmo dia aos participantes. “Os 

vencedores e seus professores coordenadores do TCC são valorizados e reconhecidos 

pelas suas Instituições de Ensino, além dos recém-formados terem em seu currículo, 

dentro das proporções óbvias, o seu “primeiro leão”, aponta Porto Alegre.  

 

Agenda 

35º Concurso Universitário de Campanhas Publicitárias 
Inscrições: até o dia 28 de novembro 

Apresentação dos finalistas à banca: 13 de dezembro, sábado 

Horário: a partir das 8h30 

Local: Auditório “Ivandir Kotait” – Sede da APP 

mailto:jeni@appbrasil.org.br
http://www.appbrasil.org.br/
https://www.facebook.com/appbrasilSP?fref=ts


Endereço: Rua Hungria, 664 – 12º andar – São Paulo/SP 

Informações ou Dúvidas: (11) 3813-0188 (com Jeni) ou jeni@appbrasil.org.br 

Taxa de Inscrição: Não associados - R$ 250,00; Faculdades associadas - 

Grátis 

 

 

Sobre a APP 

 

A APP foi fundada em 29 de setembro de 1937 como Associação Paulista de 

Propaganda, tendo o poeta e publicitário Orígenes Lessa como primeiro presidente. Em 

1989 foi rebatizada como Associação dos Profissionais de Propaganda, insígnia que 

mantém até hoje. A entidade surgiu da necessidade da atividade publicitária ter uma 

voz que não se calasse diante de temas e desafios do negócio publicitário e do 

profissional que atua na indústria da comunicação. Congrega os profissionais dos mais 

variados segmentos da publicidade nacional, estejam eles entre anunciantes, nas 

agências, nos veículos ou nas empresas fornecedoras de serviços, todos participando 

ativamente do desenvolvimento socioeconômico e profissional do Brasil, especialmente 

no que diz respeito ao crescimento e contínua modernização das atividades produtivas, 

comerciais e de serviços. Em sua longa existência, a APP, hoje com mais de 20 

Capítulos Regionais no país, vem ajudando a fazer da propaganda uma das atividades 

profissionais de maior expressividade em nosso país e oferecendo para toda a América 

Latina, preciosas colaborações técnicas, profissionalizantes e de desenvolvimento ético 

da profissão. 

 

 

 

 Informações para a Imprensa 

 
Jariza Rugiano – jariza@casadobomconteudo.com.br 

Gil Dias – gil@casadobomconteudo.com.br 

Marcelo Affini – affini@casadobomconteudo.com.br 

Christianne Abila – christianne@appbrasil.org.br 

Tels. (11) 3097-9462 e 3031-0670 
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