
REGULAMENTO
O 9º Salãozinho de Humor, promoção da Prefeitura de Piracicaba através da Secretaria da Ação

Cultural e Centro Nacional de Documentação, Pesquisa e Divulgação do Humor Gráfico de Piracicaba
(CEDHU) é um concurso nos moldes do Salão Internacional de Humor de Piracicaba, voltado para alunos
das escolas da cidade de Piracicaba*. Tem como objetivo incentivar os jovens à prática artística e
contribuir com o seu desenvolvimento intelectual e crítico. *(alunos de outras regiões e estados poderão
participar).

1.DATAS
Inscrições: Até 10 de agosto de 2011. Abertura da Exposição: 27 de agosto. Encerramento da

exposição: 16 de Outubro.

3. PARTICIPAÇÃO
Poderão se inscrever os estudantes das escolas de Piracicaba e de outras regiões, com desenhos

inéditos e de autoria própria, elaborados sem a ajuda de familiares, professores ou amigos.
Cada aluno poderá inscrever até dois trabalhos desenvolvidos em qualquer técnica. O tema é livre.

Medidas máximas dos trabalhos: formato A4 (210 x 297 mm). Cópias ou plágio de trabalhos publicados
ou não, serão desclassificados. Filhos dos membros da Comissão Organizadora do evento não poderão
concorrer.

Além da ficha de inscrição preenchida, deverão constar no verso de cada trabalho as seguintes
informações: nome completo do autor, endereço completo, idade, data de nascimento, nome do responsável,
escola, série, telefone, endereço eletrônico.  Os participantes cedem automaticamente os direitos autorais
de sua(s) obra(s) para reproduções e publicações em qualquer suporte, de forma irrestrita, objetivando
a divulgação do evento. Os prêmios serão aquisitivos para a Prefeitura do Município de Piracicaba. Obs.:
Haverá seleção dos trabalhos inscritos através de profissionais capacitados escolhidos pela Comissão
Organizadora.

4. CATEGORIAS
As inscrições serão divididas em duas categorias: a) Alunos entre 07 e 10 anos e b) Alunos entre 11

e 14 anos.

5. PREMIAÇÃO
Um Júri de Premiação composto de pessoas capacitadas escolhidas pela Comissão Organizadora

destinará 06 prêmios, assim distribuídos entre cada categoria:
a) Dois troféus para os primeiros lugares
b) Dois troféus para os segundos lugares
c) Dois troféus para os terceiros lugares
Outros prêmios e menções poderão ser instituídos, a critério dessa Comissão.

6. ENTREGA DOS TRABALHOS
Os trabalhos deverão ser enviados para: 9º Salãozinho de Humor de Piracicaba/CEDHU Piracicaba

Av. Maurice Allain, 454 – Cep 13405-123 Piracicaba – SP

7. DEVOLUÇÃO
Os trabalhos serão devolvidos após o término da exposição na sede do CEDHU Piracicaba no Engenho

Central/Piracicaba.

8. INFORMAÇÕES
Telefones: 0xx(19) 3403-2615, 3403-2621
contato@salaodehumor.piracicaba.sp.gov.br - www.salaodehumor.piracicaba.sp.gov.br
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Ficha de inscrição

Nome do(a) aluno(a)..............................................................................................

...................................................................................................................................

Endereço...............................................................................................................................................................................

Cidade......................................................................................... Estado......................... CEP...........................................

Telefone.......................................................................... Data de nascimento................................................................

E-mail.......................................................................................................................................................................................

Nome do responsável..........................................................................................................................................................

Nome da Escola ...................................................................................................................................................................

Endereço da Escola............................................................................................................................................................

Nome do(a) professor(a) responsável...............................................................................................................................

Categorias básicas do desenho de humor

Cartum - humor gráfico com temas universais e atemporais.
Charge - humor gráfico com temas jornalísticos da atualidade.
Caricatura - humor gráfico que expressa os traços
físicos e/ou de caráter de personalidade conhecida.
Tiras - arte gráfica em seqüência, com enredo que se fecha
em um formato padrão, usualmente publicado em colunas de jornal.
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