REGULAMENTO
O 13o Salãozinho de Humor de Piracicaba 2015,
promoção da Prefeitura de Piracicaba através da
Secretaria da Ação Cultural e Centro Nacional de
Humor Gráﬁco de Piracicaba (CEDHU) é um
concurso realizado no âmbito do Salão
Internacional de Humor de Piracicaba,
direcionado 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 19 de junho de 2015 . Abertura: 22
de agosto. Encerramento: 04 de outubro. Local :
Parque do Engenho Central.
2. PARTICIPAÇÃO
Poderão se inscrever os estudantes das escolas
de todo o país, com desenhos inéditos e de
autoria própria nas categorias de cartum, charge,
caricatura e ras. Cada aluno poderá inscrever
até dois trabalhos desenvolvidos em qualquer
técnica. O tema é livre. Medidas máximas dos
trabalhos: formato A4 (210 x 297mm). Cópias ou
plágio de trabalhos publicados ou não, serão
desclassiﬁcados.
Cada trabalho apresentado deve vir
acompanhado da ﬁcha de inscrição preenchida
de maneira legível. Também no verso de cada
trabalho deve constar: nome, idade e escola
onde o(a) autor(a) estuda. 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. Filhos dos

membros da Comissão Organizadora e Comissões de
Seleção e Premiação do evento não poderão par cipar.
3. INSCRIÇÕES
As inscrições serão divididas em duas faixas etárias: a)
Alunos entre 07 e 10 anos e b) Alunos entre 11 e 14
anos.
4. SELEÇÃO E PREMIAÇÃO
Haverá um Juri de Seleção e Premiação composto por
proﬁssionais capacitados escolhidos pela Comissão
Organizadora. Serão conferidos 06 prêmios
distribuídos para os primeiros, segundos e terceiros
lugares de cada faixa etária. Outros prêmios e menções
poderão ser ins tuídos, a critério da Comissão
Organizadora. Os prêmios serão aquisi vos para a
Prefeitura do Município de Piracicaba.
5. ENTREGA DOS TRABALHOS
Os trabalhos poderão ser enviados pelo correio ou
entregues pessoalmente:
13o Salãozinho de Humor de Piracicaba
Av. Maurice Allain, 454 ‐ Parque do Engenho Central
(Caixa Postal 12) CEP 13405‐123 Piracicaba SP
6. DEVOLUÇÃO
Os trabalhos (selecionados ou não) poderão ser
re rados após o término da exposição na sede do
CEDHU Piracicaba.

Ficha de inscrição
Nome do (a) aluno (a)...................................................
......................................................................................
Endereço.......................................................................
......................................................................................
Cidade...........................................................................
Estado............................. CEP......................................
Telefone........................................................................
......................................................................................
E‐mail............................................................................
Idade.............................................................................
Data de nascimento......................................................
Nome do responsável...................................................
......................................................................................
Nome da escola............................................................

7. INFORMAÇÕES
0XX(19) 3403‐2615, 3403‐2621, 3403‐2620
contato@salaodehumor.piracicaba.sp.gov.br

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

IMPORTANTE
Trabalhos sem iden ﬁcação serão desclassiﬁcados.
Não u lizar grampos ou material semelhante que
possam daniﬁcar os desenhos apresentados.

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

Endereço da escola.......................................................
......................................................................................
Nome do(a) professor(a) responsável..........................
......................................................................................

De 22agosto a 04outubro 2015

Categorias básicas do DESENHO DE HUMOR
CHARGE ‐ É a piada desenhada em que o
conhecimento da data e dos acontecimentos da
época em que a imagem foi produzida é fundamental
para o seu entendimento. A charge é fruto do seu
tempo, ela precisa que o sujeito que recebe a
mensagem tenha informações anteriores sobre o
assunto abordado.
CARTUM ‐ O cartum é uma piada de situação, uma
piada ‘solta’. O assunto abordado pode ser qualquer
coisa, independentemente dos acontecimentos do
momento. Neste caso a piada não perde o sen do
por falta de referências, ela tem um período de vida
bem mais longo. Se alguém vê‐la hoje ou daqui a
alguns anos, ela não deixa de ter sen do, não perde
sua graça.

Inscrições até 19 de junho

CARICATURA ‐ Historicamente a palavra caricatura
vem do italiano caricare (carregar, no sen do de
exagerar e aumentar). Caricatura é um desenho de
um personagem da vida real, tais como polí cos e
espor stas (em geral personalidades conhecidas). A
caricatura enfa za e exagera. Acentua gestos, vícios e
hábitos par culares de cada indivíduo. Trabalha com
o indivíduo e o meio onde está inserido.
HISTÓRIAS EM QUADRINHOS E TIRAS ‐ As
histórias em quadrinhos são estórias contadas em
uma sequência de imagens (quadros), vem daí o
nome desta arte. Têm como caracterís ca a junção
da imagem e texto. Trabalha com signos e símbolos
próprios. Muitos destes elementos são encontrados
em outras artes como o cinema, a literatura e outras
mídias.
Dependendo do modo como são feitas podem ser
chamadas de ras. As ras são contadas em
sequências bem menores e usadas geralmente nos
jornais.
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