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REGULAMENTO 2017 

 
1. Participação 
1.1. A participação é aberta aos formandos que tenham desenvolvido seu trabalho final de graduação e 

concluído integralmente e sem dependências o curso de Arquitetura e Urbanismo no ano de 2016, 
em cursos brasileiros devidamente autorizados pelo Ministério da Educação – MEC, observado o 
disposto no item 3.1 do presente regulamento. 

 

1.2.1. Todos os trabalhos participantes do Concurso Opera Prima que destacarem o uso criativo e 
eficiente do vidro no projeto, em conformidade com as exigências de apresentação indicadas no item 
5.10, poderão participar também do prêmio especial #ImagineComVidro, instituído pela Cebrace. 

 
1.2. Os trabalhos finais de graduação concorrentes deverão obedecer aos critérios internos e à orientação 

didática dos respectivos cursos, no que se refere a tema, conteúdo e desenvolvimento, tanto de 
projetos de edificações de qualquer porte como de planejamento, urbanismo, pesquisa histórica, 
restauração, trabalhos técnicos ou de crítica, desenho industrial ou qualquer outra área dentro das 

atribuições profissionais dos arquitetos e urbanistas. 
 
1.3. Mesmo não pretendendo interferir na orientação didática dos cursos, por motivos éticos e legais, 

apesar de se tratar de exercícios acadêmicos, não serão aceitos trabalhos que modifiquem, alterem, 
complementem ou mudem a destinação de projetos de arquitetura de arquitetos vivos sem a sua 
autorização, ou de obras notórias de arquitetura, tombadas ou não, sendo aceitos, nesse caso, 
apenas trabalhos de crítica, pesquisa histórica, restauração ou de análise de projetos. Por um lado, 
as Comissões Julgadoras têm se recusado a analisar interferências desnecessárias em obras notórias 
da arquitetura brasileira; e, por outro, a divulgação de trabalhos que porventura sejam premiados 
neste concurso, modificando projetos de arquitetos sem a autorização do autor, tem suscitado 
reclamações e mesmo a ameaça de abertura de processos judiciais por danos morais. 

  

 1.3.1. Para os projetos que se enquadrem no item acima, os autores deverão solicitar a respectiva 
autorização e encaminhá-las em arquivo digital para o e-mail da organização, logo após o envio do 
projeto realizado pelo site. (e-mail: organizacao@concursooperaprima.com.br) 

 
1.4. Trabalhos que possam ser configurados como plágio pelas Comissões Julgadoras e/ou Organizadora, 

por evidente similaridade em tema, implantação entre outros, também não serão aceitos.  
 
1.5. Não serão aceitos trabalhos que: 
 1.5.1. Tenham sido publicados em mídia impressa de grande circulação e/ou em portais de interesse 

geral e/ou especializados, antecedendo o encerramento do concurso em 22/2/2018. 

 1.5.2. Tenham sido classificados (premiados, menções ou outro tipo de destaque) em outros 

concursos nacionais ou internacionais e cuja divulgação anteceda a publicação final do Concurso 
Opera Prima (Fevereiro/2018). Solicitamos aos autores de trabalhos inscritos em outros concursos 
que, caso tenham sido classificados, comuniquem o fato à Comissão Organizadora do Opera Prima 
para a retirada de seus projetos do julgamento. 

 
1.6. Para efeito do concurso Opera Prima, é obrigatória a indicação de no mínimo 1 (um) professor 

orientador. O autor poderá indicar mais de um professor orientador, co-orientadores e colaboradores 
a seu critério. Nos estabelecimentos de ensino que consideram o coletivo de professores como 
orientadores poderá ser indicado o coordenador do curso ou da disciplina com representante deste 
coletivo. 

 
1.7. Os trabalhos serão sempre individuais, não se aceitando a participação dos elaborados em equipe, 

mesmo que parcialmente. 
 
 
2. Comissão Julgadora 

2.1. A Comissão Organizadora indicará 5 (cinco) Comissões Julgadoras Regionais, compostas por 3 (três) 
titulares, arquitetos e urbanistas, que julgarão trabalhos de regiões diversas daquelas a que 
pertencem. 

 

2.1.1. Os trabalhos inscritos ao Opera Prima e ao #ImagineComVidro serão avaliados 
separadamente pelas mesmas Comissões Julgadoras Regionais. 

 
2.2. A Comissão Organizadora indicará a Comissão Julgadora Nacional para o Opera Prima, que será 

composta por 1 (um) arquiteto de cada uma das Comissões Regionais. 
 

2.2.1. A Comissão Julgadora nacional do prêmio #ImagineComVidro será a mesma do julgamento 
nacional do Opera Prima, acrescida de dois profissionais indicados pela Cebrace, que farão a avaliação 
somente dos trabalhos finalistas com vidro. 
 

mailto:organizacao@concursooperaprima.com.br
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2.3. A Comissão Julgadora Nacional emitirá parecer sobre cada um dos trabalhos vencedores na etapa 
nacional do Opera Prima e #ImagineComVidro que serão registrados em ata. 

 
2.4. A composição das Comissões Julgadoras Regionais e Nacional será divulgada antes do início dos 

julgamentos Regionais.  
 
2.5. Deverão declarar-se impedidos, no prazo de 10 (dez) dias após a divulgação dos nomes, os membros 

indicados para compor as comissões julgadoras que tenham vínculo de parentesco, profissional, 
didático, ou qualquer outro, com inscritos nesta edição do concurso. 

 
 

3. Processo de seleção e julgamento 
 
3.1. Seleção nas instituições de ensino 

Serão elegíveis à inscrição os trabalhos pré-selecionados e indicados pela instituição de ensino, 
respeitando-se o subitem abaixo. 
 
3.1.1. Cada instituição selecionará internamente, dentre os melhores trabalhos finais de graduação 

do ano letivo de 2016 (aqueles que tenham recebido menção superior, grau A, nota de 8 a 
10, ou equivalente, de acordo com os critérios que estabelecer), no máximo 1 (um) para 
cada 20 (VINTE) formandos ou fração*. 
 

*Para cursos semestrais deve ser considerada a soma dos dois semestres. A fração será 
arredondada sempre para cima.  

 
3.2. Julgamentos regionais 

Para fins de organização e composição da Comissão Julgadora, serão consideradas as seguintes 
regiões: 

Região 1: Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina; 
Região 2: São Paulo; 
Região 3: Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais; 
Região 4: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e 
Sergipe; 
Região 5: Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, 
Rondônia, Roraima e Tocantins. 
 
3.2.1. Dentre os inscritos no Opera Prima, em cada uma dessas regiões serão selecionados 5 (cinco) 

trabalhos. Caso o número de trabalhos participantes na região seja inferior a cinco, serão 
selecionados todos os trabalhos participantes da região, totalizando no máximo 25 (vinte e 
cinco) trabalhos finalistas regionais do 28º Opera Prima.  

 
3.2.2. Dentre os participantes do prêmio #ImagineComVidro, será selecionado um trabalho 

finalista por região, totalizando 5 (cinco) trabalhos finalistas ao prêmio especial. 
  No caso de não haver trabalho concorrente ou que atenda os critérios de seleção deste 

prêmio em uma ou mais regiões do concurso, será selecionado o número faltante 
correspondente a 5 (cinco) finalistas, dentre os participantes das demais regiões. Para 
tanto, será adotado como critério o trabalho de maior pontuação, entre todos os 
concorrentes não selecionados, independentemente da região de origem.    Em caso 
de empate prevalecerá o trabalho da região com maior número de trabalhos 
concorrentes a este prêmio, completando assim, o número de 5 finalistas para a 
próxima etapa de julgamento. 

 
3.3. Julgamento nacional e prêmio escolha do público 

Os trabalhos finalistas regionais serão submetidos à Comissão Julgadora Nacional. 
 
3.3.1. A Comissão Julgadora Nacional selecionará, dentre os 25 (vinte e cinco) trabalhos finalistas 

regionais do Opera Prima, os 5 (cinco) vencedores nacionais.  
 

3.3.1.1. Os 5 (cinco) trabalhos vencedores nacionais concorrerão ainda ao PRÊMIO ESCOLHA 
DO PÚBLICO CEBRACE, quando serão submetidos à escolha do público, por meio de 
votação simples a ser realizada e disponibilizada via internet, pelo site do concurso, 
entre novembro e dezembro de 2017, em período a ser divulgado oportunamente. 

 
3.3.2. A Comissão Julgadora do prêmio #ImagineComVidro escolherá entre os 5 (cinco) trabalhos 

finalistas nesta categoria, um trabalho que será premiado. 
 
3.3.3. O prêmio #ImagineComVidro  poderá ser atribuído à trabalhos que tenham sido também 

classificados ou premiados no concurso Opera Prima.  
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3.4. Critérios de avaliação 

3.4.1. Nas etapas regionais e nacional do concurso Opera Prima serão adotados os seguintes critérios 
de avaliação, para todos os trabalhos participantes que estejam em conformidade com as 
exigências deste regulamento: 
• pertinência do tema; 
• partido arquitetônico; 
• inserção no contexto; 
• solução formal; 
• coerência entre a ideia e o resultado projetual; e 
• apresentação e comunicação do projeto. 
 
3.4.1.1. Para trabalhos teóricos serão adotados os seguintes critérios: 
 pertinência do tema; 
 grau de desenvolvimento e aprofundamento da pesquisa; 
 coerência entre os dados apresentados e conclusão; e 
 apresentação e comunicação do projeto. 

 
3.4.2. Nas etapas regionais e nacional do prêmio #ImagineComVidro serão adotados os seguintes 

critérios de avaliação, para todos os trabalhos participantes que estejam em conformidade 
com as exigências deste regulamento: 
 criatividade; 
 eficiência (Impactos no conforto térmico ou de eficiência energética); e 
 qualidade do Projeto 

 
 
4. Inscrição 

A inscrição é composta pelas seguintes etapas: 
 
4.1. Etapa 1: credenciamento dos cursos 

Caberá a cada curso realizar a seleção dos trabalhos para participação nesta edição, conforme 
indicado no item 3.1, e a indicação/cadastro destes no site do concurso, respeitando os 
procedimentos a seguir: 

 
4.1.1. Os cursos deverão preencher, via internet o cadastro da instituição informando o número total 

de formandos no ano de 2016. O formulário está disponível no site www.concursooperaprima.com.br 

> Espaço da Instituição, até o prazo limite de 30/5/2017.   

 
4.2. Etapa 2: identificação dos trabalhos selecionados 

A organização confirmará o recebimento do cadastro da etapa 1 por e-mail e enviará neste e-mail o 
link que dará acesso ao formulário para indicação dos trabalhos selecionados pelo curso, no qual 
deverão ser fornecidos os seguintes dados: 
 

- título do projeto; 
- nome do autor; 
- e-mail do autor; 
- telefone do autor; e 
- ano de graduação. 

 
4.2.1. O cadastro de cada trabalho indicado para concorrer nesta edição poderá ser realizado e 
enviado pelo curso em acessos distintos, até o prazo limite de 31/5/2017. 

 
4.3. Etapa 3: inscrição e envio do trabalho 

Caberá aos autores efetivar a inscrição por meio do preenchimento da ficha e do envio do trabalho, 
obrigatoriamente via internet, através do site www.concursooperaprima.com.br > Espaço_do_Autor, 
até o dia 3/7/2017, respeitando os procedimentos abaixo. 
 
4.3.1. Após a indicação dos cursos, conforme estabelecido no subitem 4.2., cada autor receberá 
diretamente da organização, por e-mail, o login e a senha para confirmar sua inscrição por meio do 
preenchimento do seu cadastro, upload do trabalho e demais documentos, seguindo as etapas 
descritas abaixo. 

 
 
4.3.2. O autor deverá preencher o formulário disponível no site com os seguintes dados: 

a) categorias de participação (Opera Prima ou Opera Prima e #ImagineComVidro). 
b) endereço completo, telefone e indicação de novo de e-mail e telefone, se for o caso; 
c) nome completo do ou dos orientadores – com endereço completo, telefone e e-mail; 
c) informações adicionais e/ou alterações em campos bloqueados devem ser indicadas no campo 
destinado a esse fim. 
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4.3.3. Realizar o upload dos seguintes arquivos: 
a) TRABALHO: em 1 (um) único arquivo com todas as pranchas (páginas) do projeto no formato .pdf 
com no máximo 30 MB, seguindo o formato de apresentação estabelecido no item 5. 

 
b) RESUMO PARA DIVULGAÇÃO: em 1 (um) único arquivo no formato .pdf, com no máximo 500 KB, 
conforme indicado no subitem 5.6. 
 
c) PARECER DO ORIENTADOR OU BANCA: em 1 (um) único arquivo no formato .pdf, com no máximo 
500 KB, conforme indicado no subitem 5.7. 

 
4.3.4 Após a conferência dos arquivos, o recebimento da inscrição será confirmado por e-mail para 
o autor do trabalho. 

 
 
5.  Apresentação dos trabalhos 

Todos os trabalhos inscritos para concorrer ao Opera Prima e ao prêmio #ImagineComVidro deverão 
seguir as normas gerais de apresentação definidas a seguir. 

 
5.1. Para concorrer ao Opera Prima os trabalhos devem ser apresentados em um único arquivo digital, 

no formato .pdf, com até 30 MB, com no máximo 8 (oito) pranchas, sendo 1 prancha por paginado 
arquivo, no tamanho A3 da ABNT (42 cm de largura por 29,7 cm de altura) com o lado maior na 
horizontal (PAISAGEM). As pranchas deverão ser numeradas no canto direito ou esquerdo, 1/8, 2/8, 
3/8, 4/8 e assim sucessivamente, indicando o seu número e o número total de pranchas. Ver 
diagrama a seguir. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
5.2. O título do trabalho deverá constar obrigatoriamente da primeira prancha (1/...), podendo, se o autor 

julgar conveniente, também constar das outras. 
 
5.3. Informações necessárias à compreensão do trabalho e que não impliquem sua identificação podem 

ser apresentadas, tais como a localização, cidade, bairro, bibliografia, arquivos de referência, 
transcrições ou citações. No entanto, nas pranchas não poderão aparecer o nome ou o logotipo do 
autor, orientador, universidade, curso ou escola e assinatura de desenhos que possibilitem a 
identificação do trabalho. É permitida somente a inclusão de crédito para fotos cuja autoria pertença 
a fotógrafo profissional. 

 
5.4. Todos os textos, memoriais, explicações ou especificações deverão constar obrigatoriamente apenas 

das pranchas, não podendo ser entregue texto avulso para fins de avaliação, exceto texto descritivo 
com parecer da banca ou do professor orientador, indicados no subitem 5.7. 

 
5.5. Não deve ser utilizado o recurso de continuidade do desenho de uma prancha/página para outra para 

fins de visualização e leitura completa do objeto.  
 
5.6. Resumo para divulgação: deverá ser enviado em arquivo digital à parte, no formato .pdf, com no 

máximo 500 KB, texto com breve descrição do trabalho (no máximo 30 linhas), destinado 
exclusivamente à posterior divulgação. Esse texto deverá ser a síntese explicativa do trabalho final 
de graduação e não será submetido a análise da Comissão Julgadora e, portanto, mas não 
obrigatório, poderá estar identificado.  

 
5.7. Parecer: deverá ser enviado em arquivo digital à parte, no formato .pdf, com no máximo 500KB, 

texto do professor orientador ou de banca examinadora com breve parecer sobre o trabalho (máximo 
de 30 linhas). Este texto será submetido à análise da Comissão e por esse motivo não poderão 
aparecer o nome ou o logotipo do autor, orientador, universidade, curso ou escola. Para 

posterior identificação da origem de autoria desse texto deverá ser inserido o cargo/função do seu 
autor. Ex. “Professor Orientador” ou  “Banca de avaliação”. No caso do envio de parecer da banca 
examinadora, solicitamos aos autores que não conseguirem excluir a identificação que façam a 
transcrição do conteúdo da avaliação em arquivo de texto digital, respeitando-se assim a exigência 
de total anonimato no arquivo enviado. 
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5.8. Não será permitida a apresentação de trabalhos audiovisuais, vídeos, com animação e/ou 
semelhantes, bem como material descritivo ou levantamento de dados, em separado. O campo de 
expressão do autor serão apenas as oito pranchas previstas no subitem 5.1. Os trabalhos maiores 
deverão ser resumidos nas oito pranchas; os desenvolvidos em processos não convencionais deverão 
ser transpostos para duas dimensões – maquetes, por exemplo, poderão ser fotografadas. 
 

5.9. Respeitadas as restrições de número, tamanho e diagramação básica (subitens 5.1 a 5.5.), a 
apresentação é livre, permitindo-se o uso de qualquer tipo de imagem, uso de cor, colagens, técnicas 
de desenho, maquetes eletrônicas etc.. Sugere-se a utilização de escala gráfica, que permitirá melhor 

visualização do projeto em tela.  O concorrente deverá atentar para a legibilidade dos textos e 
desenhos que possibilitem a sua perfeita compreensão e avaliação, além da futura impressão das 
pranchas a ser realizada pela organização. 

 
5.10. Para participar do prêmio #ImagineComVidro o concorrente deverá, obrigatoriamente, incluir 

no mesmo arquivo do projeto concorrente ao Opera Prima, uma única prancha adicional, no 
mesmo formato e nos mesmos moldes das pranchas concorrentes ao concurso Opera Prima (5.1 a 
5.9), sem nenhuma numeração, com o mesmo título da prancha 1 e o subtítulo 
“#ImagineComVidro”, conforme diagrama abaixo: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10.1 A prancha adicional dos trabalhos concorrentes ao prêmio #ImagineComVidro deverá 
conter, obrigatoriamente: 
 

a) Detalhamento da aplicação do vidro no projeto. 
  

b) Memorial descritivo sucinto dos produtos aplicados no projeto (obrigatório), que está 
inserido na apresentação do projeto. (Produtos e especificações podem ser 
encontrados no catálogo existente disponível para download em 
“www.concursooperaprima >#ImagineComVidro”.) 

 

c) Justificativa que esclareça o melhor possível a aplicação, o tipo e o grau de eficiência 
esperado. 

 
 
6. Prêmios  

6.1. Os autores dos 5 (cinco) trabalhos vencedores nacionais do Opera Prima receberão o troféu Opera 
Prima um iPAD Mini, 16 GB ou superior e os seus respectivos orientadores e a instituição de ensino 
receberão diploma. 

 
6.2. O autor, o professor orientador e a instituição de ensino de cada um dos 20 (vinte) trabalhos 

classificados como finalistas regionais receberão um diploma. Os demais autores participantes do 
concurso Opera Prima receberão atestado de participação. 

 
6.3. O vencedor do Prêmio Escolha do Público Cebrace receberá um Apple Watch Sport, caixa de 38mm e 

diploma. 
 
6.4. O autor do trabalho vencedor do prêmio especial #ImagineComVidro receberá um Apple Watch Sport, 

caixa de 38mm, o troféu #ImagineComVidro e diploma. O professor orientador será contemplado 
com o troféu #ImagineComVidro e diploma. A instituição de ensino também receberá um diploma. 

 
6.5. Os autores, os professores orientadores e os estabelecimentos de ensino dos 4 (quatro) trabalhos 

classificados como finalistas na etapa Regional do prêmio especial #ImagineComVidro, receberão 
diploma.  

 
 

7. Divulgação dos resultados 

7.1. Ao término do julgamento nacional será encaminhada por e-mail para todos os participantes e 
divulgada no site a lista com os 25 (vinte e cinco) trabalhos finalistas regionais do Opera Prima e os 
5 (cinco) finalistas regionais do prêmio especial #ImagineComVidro.  

 

Título do projeto 

#ImagineComVidro 
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7.2. A identificação e divulgação dos 5 (cinco) vencedores nacionais do Opera Prima, será realizada na 
ocasião da divulgação da etapa do Prêmio Escolha do Público, de acordo com o item 3.3.1.1.   

 
7.3. O vencedor do Prêmio Escolha do Público Cebrace será divulgado somente na ocasião da entrega dos 

prêmios e, posteriormente divulgado pelo site do concurso e no portal ARCOweb. 
 
7.4. O vencedor do prêmio especial #ImagineComVidro será divulgado somente na ocasião de entrega de 

prêmios e, posteriormente no site do concurso, portal Arcoweb e Revista PROJETO. 
 

 
8. Publicação Final  
 
8.1. Os trabalhos vencedores nacionais do Opera Prima e do prêmio especial #ImagineComVidro e todos 

os finalistas regionais serão publicados no site  www.concursooperaprima.com.br, no portal 
ARCOweb, na revista PROJETO, entre outros meios a serem definidos a critério da Comissão 
Organizadora. 
 

8.2. Caso seja necessário, a organização solicitará aos respectivos autores dos trabalhos selecionados 
novos arquivos de acordo com as normas e prazos a serem fornecidos na oportunidade. 

 
 
9. Disposições gerais 

9.1. A entrega dos prêmios será realizada em fevereiro/2018 em data e local a serem definidos 
oportunamente. 

 
9.2. As decisões das Comissões Julgadoras serão fundamentadas e delas não caberão recursos. 
 
9.3. A Comissão Organizadora não se responsabiliza por nenhum problema técnico, defeitos de qualquer 

linha telefônica, sistemas de computadores, servidores, provedores, hardware/software, perda ou 
indisponibilidade de conexão de rede ou transmissão de computador com falha, incompleta, 
adulterada ou atrasada ou qualquer combinação destas que possa limitar a capacidade do usuário de 

participar do concurso. Não se responsabiliza ainda por qualquer dano a qualquer sistema/software 
de computador ou telefone celular do participante relacionado a ou decorrente da participação ou 
download de quaisquer materiais deste concurso. Não assume nenhuma responsabilidade por e-mails 
não entregues resultantes de qualquer forma de filtragem ativa ou passiva de e-mails por parte do 
provedor de serviços de Internet e/ou cliente de e-mail do usuário ou por espaço insuficiente na 
conta de e-mail do usuário para receber/enviar e-mail. Prova de envio não será considerada prova 
de recebimento pela Comissão Organizadora. 

 
9.4. A simples entrega dos trabalhos implica a tácita aceitação de todas as condições e normas deste 

regulamento e dos seus resultados, renunciando o autor e/ou professor orientador e/ou escola a 
quaisquer ações judiciais, interpelações e/ou recursos. 

 
9.5. Serão desclassificados os autores e escolas que não cumprirem todas as exigências deste 

regulamento. 
 
9.6. Todos os autores participantes, premiados ou não, concordam em ceder à Arco Editorial (revista 

PROJETO e portal ARCOweb), bem como a seus patrocinadores, caso estes venham a se interessar, 
os direitos de publicação dos trabalhos apresentados em qualquer meio de divulgação, bem como 
permitem a utilização de seu(s) nome(s) e imagem(ns) para divulgação deste concurso e dos seus 
resultados em qualquer órgão de comunicação, sem qualquer ônus para as partes envolvidas. 

 
9.7. Casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora, sendo as decisões desta comissão 

soberanas, irrecorríveis e irrevogáveis. 
 
 
10. Comissão Organizadora 

10.1. A Comissão Organizadora é composta por: 
- Arquiteta Evelise Grunow, consultora e editora da revista PROJETO; 
- Fernando Mungioli, publisher da Arco Editorial; e 
- Vanilda Queiroz Sganzerla, coordenadora do concurso Opera Prima. 

 
 
11.  Consultores 

11.1. O concurso Opera Prima contará com a arquiteta Evelise Grunow, editora da revista PROJETO, como 
consultora geral e com a arquiteta Danila Ferrari, como consultora técnica para esclarecimentos as 
dúvidas alusivas à especificação e aplicação do vidro. 
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11.2. As respostas às consultas serão enviadas ao remetente no prazo máximo de 5 (cinco) dias após o 
seu recebimento. Os esclarecimentos que possam interessar ao conjunto dos participantes serão 
publicados no site e enviados por e-mail a todos os cursos de arquitetura e urbanismo. 
 
e-mail para consultas: organizacao@concursooperaprima.com.br 

 
 
12. Calendário 
 

O quê Quando 

Credenciamento das Instituições Até 30/5/2017 

Seleção e Indicação dos Trabalhos (Instituições) Até 31/5/2017 

Inscrição e Envio de Projetos (autores formandos) Até 3/7/2017 

Julgamentos Regionais Até 18/9/2017 

Julgamento Nacional  Até 23/10/2017 

Divulgação dos Finalistas Regionais Até 27/10/2017 

Divulgação dos Vencedores Opera Prima e Votação para o 
Prêmio Escolha do Público Cebrace  

Nov/Dez, em período a ser 
confirmado 

Premiação Até 22/2/2018 
 

 

 

 

www.concursooperaprima.com.br  
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