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Regimento do Júri
O Júri será formado pelos profissionais da área de propaganda que darão palestras durante o 27º
Fest-Up. Antes de julgar os trabalhos, o júri tomará conhecimento das normas e procedimentos a
seguir:
Artigo I
Podem participar do 21º Concurso Fest’Up de Material Gráfico, os alunos regulares dos Cursos
de Publicidade e Propaganda, individualmente ou em grupo, inscritos no 27º Fest’Up/2015.
Artigo II
Cada faculdade promoverá a seleção do trabalho, usando os seus próprios critérios, inscrevendo
apenas o trabalho considerado vencedor e este estará automaticamente selecionado para a final do
concurso.
Parágrafo Único: A peça cujo aluno não estiver inscrito no 27º Fest’Up, não será incluída no
Concurso.
Artigo III
Será aceita peça em lay-out, no formato A4 (21,01 x 29,69), sem limite de número de cores, colada
em cartolina branca ou preta, com margem de 5 (cinco) cm, com etiqueta de identificação no verso
contendo o titulo e nome da faculdade e do(s) autor(es), juntamente com cópia do material em
formato digital (PDF-300/DPI) gravada em CD e cópia do protocolo de inscrição dos alunos
participantes do grupo.
Parágrafo Único: A peça deverá ter obrigatoriamente o formato acima para a devida exibição no
Fest’Up.
Artigo IV
A peça inscrita deverá enfocar, através de uma ilustração e um conceito, a base da campanha
publicitária do 28º Fest’Up, a se realizar em 2016.
Parágrafo Único: A APP se reserva o direito de utilizar ou não, a peça vencedora e, caso venha a
fazê-lo, promover as adaptações que julgar necessárias, sempre com o conhecimento do(s)
autor(es).
Artigo V
O material deverá ser entregue na sede da APP (Rua Hungria, 664 - 12º andar - Jd. Europa – Cep
– 01455-904 – São Paulo - SP), até o dia 31 de agosto, juntamente com a ficha de inscrição e o
oficio da faculdade, dando legitimidade à inscrição.
Artigo VI
O trabalho deverá ser retirado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o Fest’Up, na sede da
APP. Após este período todos os materiais não retirados serão inutilizados.
Artigo VII
O vencedor será premiado com o troféu “Setor Estudantil”.
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FICHA DE INSCRIÇÃO GRÁFICA 2015
Faculdade:
Título da peça:
Conceito da
peça:

*Nome dos
Participantes:

Cel.:
Cel.:
Cel.:
Cel.:
Cel.:

Responsável
pela Peça:
E-mail:
Endereço:
Cidade:

Estado:

Telefone
Residencial:

Telefone
Comercial:

Celular:
* Anexar cópia do protocolo de inscrição do 27º Fest'Up.
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