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REGULAMENTO:
• O concurso cultural “1º Prêmio Bookman de Design” é promovido pela BOOKMAN EDITORA, uma empresa do 
GRUPO A EDUCAÇÃO S/A, com endereço na Av. Jerônimo de Ornelas, 670, Bairro Santana, CEP: 90040-340, Porto 
Alegre, Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ sob n° 87.133.666.0001/04 e I.E. 0962570184.

• Para concorrer, os participantes devem ser estudantes matriculados em cursos livres, técnicos, de graduação ou 
pós-graduação nas áreas de design, publicidade, artes plásticas ou áreas afins, e residentes em território nacional.  
O Grupo A reserva-se o direito de solicitar comprovante de matrícula dos finalistas.

• Os participantes deverão preencher todos os campos da ficha de inscrição e aceitar o regulamento do concurso cultural 
para concorrer. A ficha de inscrição deve ser enviada junto com a arte para o e-mail premiobookman@grupoa.com.br.

• A capa deve seguir as especificações técnicas e o briefing do Prêmio para concorrer.

• Os participantes podem enviar quantas capas quiserem.

• A capa deve ser enviada no formato 17,5x25cm, em cores CMYK.

• Não devem ser previstas cores ou acabamentos especiais.

• O participante deve enviar arte original e inédita. Imagens e ilustrações utilizadas na arte devem ser de autoria do 
designer ou comprovadamente royalty free.

• As imagens utilizadas na capa devem ter resolução mínima de 300 dpi.

• As capas devem ser enviadas em formato .jpg, em no máximo 5MB, até dia 15 de novembro para o email 
premiobookman@grupoa.com.br.

• O Júri do Prêmio será composto por Fábio Sasso, a editora da Bookman responsável pela obra  
e a Coordenadora de Criação do Grupo A.

• O Júri do Prêmio escolherá as melhores capas de acordo com os critérios de adequação às especificações técnicas 
e ao briefing; criatividade; e originalidade. A decisão do Júri é soberana e irrecorrível.

• O Grupo A reserva-se o direito de não utilizar quaisquer das capas enviadas. Os prêmios serão concedidos aconteça 
ou não o uso da arte da capa vencedora.

• Os participantes autorizam o uso de seus nomes, imagens e de suas capas para ações de marketing  
relacionadas à obra.

• O vencedor do Prêmio deverá assinar um contrato padrão de cessão dos direitos de uso da arte da capa.

• O vencedor deve enviar os arquivos necessários para finalização da capa em até 07 dias após o resultado do concurso. 
Caso isso não seja possível, o Grupo A reserva-se o direito de escolher outra capa para publicação e premiação.

• O Grupo A reserva-se o direito de realizar pequenas modificações na capa vencedora para adequá-la ao projeto 
gráfico do livro, sem, contanto, modificar o seu conceito.

• É vetada a participação de colaboradores internos, externos e fornecedores do Grupo A no concurso.

• Todos os participantes poderão comprar o livro com 20% de desconto e frete grátis no site www.grupoa.com.br, por 
meio de cupom de desconto a ser entregue pela organização do prêmio até 15 dias depois do lançamento da obra.



• O Concurso contempla os seguintes prêmios: 1º lugar – R$1000 (mil) em dinheiro e 2 (dois) exemplares do livro 
Abduzeedo: Guia de Inspiração para Designers; 2º lugar – R$ 350 em compras de livros Bookman/Grupo A na loja 
virtual www.grupoa.com.br e 1 (um) exemplar do livro Abduzeedo: Guia de Inspiração para Designers; 3º lugar– R$ 
200 em compras de livros Bookman/Grupo A na loja virtual www.grupoa.com.br e 1 (um) exemplar do livro Abduzeedo: 
Guia de Inspiração para Designers. Os créditos em livros devem ser utilizados em compra única.

• As 10 melhores capas, escolhidas pelo júri do Prêmio, participarão do Prêmio do Júri Popular no Facebook da 
Bookman: o designer da capa com maior quantidade de “curtir” irá ganhar R$100 em compras de livros Bookman/
Grupo A na loja virtual www.grupoa.com.br e 1 (um) exemplar do livro Abduzeedo: Guia de Inspiração para Designers.

• O professor universitário mais citado nas fichas de inscrição dos participantes irá ganhar R$ 300 em compras de 
livros Bookman/Grupo A na loja virtual www.grupoa.com.br. O crédito deverá ser utilizado em compra única.

• O prêmio é individual e intransferível, e não poderá ser trocado por outros itens.

• O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou o Prêmio suspenso ou cancelado, sem aviso prévio, por qualquer 
motivo imprevisto que esteja fora do controle da Bookman Editora, e que comprometa o Prêmio de forma a impedir ou 
modificar substancialmente a condução deste como originalmente previsto.

• A participação neste concurso não está sujeita à sorte ou ao pagamento pelos participantes, nem vinculação destes 
ou dos contemplados à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço, sendo dispensada de autorização, nos 
termos do artigo 3º, II, da Lei 5.768/71 e artigo 30, do Decreto 70.951/72. 1.3. 1.1.

INSCREVA-SE:
Preencha os dados abaixo, salve o arquivo e envie para o e-mail premiobookman@grupoa.com.br, junto com a arte 
da capa em .jpg, (no máximo 5MB) até o dia 15 de novembro. Atente para o briefing e as especificações técnicas.

Nome completo*:

Telefone*:

Email*:

Twitter:

Facebook:

Instituição de Ensino*:

Curso*:

Semestre*:

Professor indicado**:

Email do professor indicado**:

* Campos de preenchimento obrigatório. 

**O professor com o maior número de indicações será presenteado com R$300,00 em vale compras da Bookman/ Grupo A.

Li e concordo integralmente com os termos deste regulamento.

Autorizo o Grupo A a usar meu nome, minha imagem e o meu layout de capa para ações de marketing   
relacionadas à obra Abduzeedo: Guia de Inspiração para Designers.

INSCRIÇÕES EN
CERRADAS


