15º SALÃOZINHO DE HUMOR DE PIRACICABA | 2017
O 15º Salãozinho de Humor de Piracicaba/2017, promoção da Prefeitura de Piracicaba através da Secretaria Municipal
da Ação Cultural e Turismo e Centro Nacional de Humor Gráﬁco de Piracicaba (CEDHU) é uma exposição realizada no
âmbito do Salão Internacional de Humor de Piracicaba, direcionada a estudantes da rede pública e privada com idade
entre 07 e 14 anos. Tem como obje vo incen var os jovens à prá ca ar s ca e contribuir com o seu desenvolvimento
intelectual e crí co através da linguagem do humor gráﬁco.
1. DATAS
Inscrições: até 23 de junho de 2017. Abertura da mostra: 26 de agosto. Encerramento da mostra: 12 de Outubro. Local da
exposiçõa: Parque Engenho Central (Armazém 05) Piracicaba SP.
2. PARTICIPAÇÃO
Poderão se inscrever gratuitamente estudantes matriculados na rede de ensino pública ou privada de todo o Brasil. O
tema é livre. As inscrições são divididas em duas faixas etárias: a) Alunos entre 07 e 10 anos e b) Alunos entre 11 e 14 anos.
Os interessados poderão enviar trabalhos em três modalidades:
DESENHOS - cada aluno (a) pode inscrever até dois trabalhos originais e inéditos no formato máximo de 210 x 297 mm
(A4); em qualquer técnica e desenvolvidos nas linguagens do cartum, charge, caricatura e HQ/ ras.
OBJETOS TRIDIMENSIONAIS (esculturas) - cada aluno (a) pode inscrever até dois trabalhos originais e inéditos nas
medidas máximas de: 42 cm (altura) x 30 cm (profundidade) x 30 cm (largura).
FILMES DE ANIMAÇÃO - cada aluno (a) pode inscrever até dois trabalhos inéditos e originais em qualquer técnica de
animação (tradicionais, digitais, stop-mo on e outras); duração máxima de 75 segundos (incluindo os créditos).
Atenção: cópias ou plágios de trabalhos (desenhos, objetos e ﬁlmes) publicados e/ou veículados em qualquer po de
mídia, serão desclassiﬁcados.
3. ENVIO DOS TRABALHOS
Os desenhos e os objetos tridimensionais devem ser enviados pelo correio ou entregues pessoalmente para: 15º
Salãozinho de Humor de Piracicaba - Av. Maurice Allain, 454 (Caixa Postal 12) - CEP 13405-123 PIRACICABA SP
Atenção: Cada trabalho apresentado deve vir acompanhado da ﬁcha de inscrição devidamente preenchida.
Para os ﬁlmes de animação o aluno deve realizar previamente o upload do vídeo no Youtube em uma conta pessoal ou do
responsável. O status de publicação do vídeo deve ser "Público" ou "Não Listado". Para enviar a URL do vídeo
corretamente, basta clicar no item "Compar lhar" e copiar o endereço apresentado. O vídeo não deve ser excluído ou ter
seu status alterado para "Privado" após a inscrição. Atenção: Cada vídeo apresentado deve vir acompanhado da ﬁcha de
inscrição devidamente preenchida.
4. SELEÇÃO E PREMIAÇÃO
Haverá um Juri de Seleção e Premiação composto por proﬁssionais capacitados escolhidos pela Comissão Organizadora.
Serão conferidos 08 prêmios distribuídos para os quatro primeiros lugares de cada faixa etária. Outros prêmios e menções
poderão ser ins tuídos a critério da Comissão Organizadora. Os prêmios são aquisi vos para a Prefeitura de Piracicaba.
5. DEVOLUÇÃO
Os desenhos e objetos tridimensionais selecionados ou não, serão devolvidos após o término da exposição diretamente
na sede do Centro Nacional do Humor Gráﬁco de Piracicaba no Engenho Central, Piracicaba SP.
6. INFORMAÇÕES
0xx(19) 3403-2615, 3403-2621, 3403-2620 | contato@salaodehumor.piracicaba.sp.gov.br
www.salaodehumor.piracicaba.sp.gov.br
IMPORTANTE
Trabalhos sem iden ﬁcação serão desclassiﬁcados. Não u lizar grampos ou qualquer po de material que possam
daniﬁcar os desenhos apresentados. Filhos dos membros das Comissões de Organização, Seleção e Premiação do evento
e de funcionários da Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo não poderão concorrer. Os par cipantes cedem
automa camente os direitos autorais de sua(s) obra(s) para reproduções e publicações em qualquer suporte, de forma
irrestrita, obje vando a divulgação do evento. Criações cole vas podem serem inscritas, desde que devidamente
iden ﬁcados os(as) autores(as).

15º SALÃOZINHO DE HUMOR DE PIRACICABA | 2017
FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome do(a) aluno(a): ..............................................................................................
..................................................................................................................................
Endereço: .................................................................................................................
..................................................................................................................................
Cidade: ................................................... Estado: ................ CEP: ...........................
Telefones p/ contato: ...............................................................................................
e-mail: ......................................................................................................................

Data de nascimento: ................................................................................................
Nome do(s) responsável(is): ....................................................................................
..................................................................................................................................
Nome da escola: ......................................................................................................
..................................................................................................................................
Endereço da Escola: .................................................................................................
..................................................................................................................................
Nome do(a) professor(a) responsável: ....................................................................
..................................................................................................................................
Prefeitura Municipal de Piracicaba | Secretaria da Ação Cultural e Turismo | CEDHU Piracicaba
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