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Concurso Mundial de Produtividade em Embalagem  - 2016 
 

Novembro de 2015 
 

O 3º Concurso mundial de habilidades em impressão já está disponível para inscrições gratuitas a todos os Centros 
de Formação em Artes Gráficas do mundo. As escolas estão convidadas a participar tanto do concurso de design 
quanto o de impressão, utilizando simuladores de impressão na nuvem. 
  
Os finalistas e seus instrutores receberão a viagem e as despesas pagas para as etapas finais que  decidirão quem 
será o campeão, ao vivo na feira Drupa 2016. 
O concurso é patrocinado pela PIA (Printing Industries of America), EFIA (European Flexographic Industry 
Association), PTAC (Print Technology Association of China) e Elo Touch Solutions, a lider mundial no fornecimento 
de soluções touch screen. A inscrição no concurso é gratuita e permanecerá aberta até Dezembro de 2015 (www. 
Sinapseprint.com).   
 

A « Flexo » Junta-se à Festa do «Offset »! 
Pela primeira vez, a tecnologia Flexo será utilizada como um dos processos da competição, adicionalmente ao 
Offset. O Concurso utilizará simuladores de Offset (impressoras de 6 cores) e Flexo (impressoras de 8 cores) para 
avaliar a habilidade na resolução de problemas. As versões na nuvem desses simuladores será disponibilizada para 
exercícios, resolução de problemas e para as etapas da competição. Os problemas práticos incluirão alguns 
realizados em competições WorldSkills recentes. 
 
Os competidores poderão usar os simuladores em qualquer um dos vários idiomas disponíveis e o sistema de 
gestão do aprendizado multilingue da Sinapse permite uma fácil comparação entre os competidores, além da 
divulgação regular no website da competição. Em cada etapa, os competidores irão praticar com os simuladores e 
então competir para resolver problemas nas impressoreas Flexo e Offset. 
 

Designs 
Cada equipe também submeterá designs (projetos) individuais para flexo e offset. Os designs vencedores (julgado 
pela PIA dos EUA e RMIT da Austrália) serão incorporados no simulador para serem utilizados nas etapas finais do 
concurso. 
Cada escola competidora formará uma equipe de estudantes com 1 instrutor/técnico para competir nas 4 etapas. 
O projetista do melhor pôster, o projetista da melhor embalagem e os finalistas da competição de impressão, 
assim como seus respectivos instrutores/técnicos, irão ganhar uma viagem, incluindo as suas despesas,  para a 
feira de maior prestígio no mundo, onde será realizada a final « ao vivo ». 
A escola vencedora ganhará 2 anos de conexão ao simulador de sua escolha. Todos os participantes serão listados 
no website do Concurso e receberão certificados oficiais de participação. 
 
Visite www.Sinapseprint.com para saber mais e para a inscrição no Concurso. Acompanhe em : 
 
Para mais informações sobre os simuladores da Sinapse visite:  www.sinapseprint.com 
 ou contate: celine.saint-martin@sinapseprint.com  
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