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O Interab – Congresso Internacional da Abralin 

é o maior e mais importante encontro da 

comunidade linguística no Brasil. 

Com uma programação ampla, os participantes 

podem traçar diferentes trajetórias e entrar em 

contato com pessoas e pensamentos diversos.

A identidade visual do evento estabelece 

um diálogo com a marca da Abralin – aqui, o 

feixe de luz é ampliado e desenha percursos 

contínuos. Em um sistema dinâmico, assume 

outras cores, se movimenta e interage 

com os elementos de uma composição 

predominantemente tipográfica.
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Gilmer – bold, regular & bold

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 

lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 

autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 

esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue facilisi.

AaBbCc



encontro percurso / continuidade
representações da 
linguagem humana































GUAYA .BO/PORTFOLIO

55 31 97574 0005   

estudio@guayabo.com.br




