REGULAMENTO
Organização

Com curadoria do SALAZZ / VOULTA, o S+Dobras é organizado por
Dandara Almeida, Bruno Biano com produção da Giro Planejamento
Cultural. O patrocínio do projeto é da Caixa e Governo Federal.

Período e
local de realização

O S+Dobras acontecerá na Caixa Cultural Brasília (SBS Quadra 4 Lotes
3 e 4 - Edifício anexo à matriz da Caixa) no período de 4 e 7 de julho
de 2017. O período de inscrições para as oﬁcinas do projeto S +
Dobras será de 12 a 25 de junho. A divulgação dos selecionados está
prevista para o dia 29 de junho de 2017, no site do evento e pelo
facebook/salazzdobras.

Objetivos

Proporcionar a troca de experiências entre proﬁssionais das mais
diversas áreas do design brasileiro é a principal aposta do projeto S+
Dobras. Durante quatro dias, os interessados participarão
gratuitamente das atividades que trarão à Brasília (DF) proﬁssionais
de destaque da área. O objetivo ﬁnal é que os participantes consigam
seguir seus próprios caminhos no design, seja atuando em uma
editora reconhecida ou montando a sua própria, de maneira
independente.

Procedimento
de inscrição

1. A inscrição é gratuita e deverá ser realizada somente através do
preenchimento da ﬁcha online disponível no site
www.salazz.cc/sdobras;
2. Os participantes dos workshops serão selecionados a partir da
análise do portfólio, interesse e motivação;
3. Será possível realizar as inscrições para os 04 (quatro) workshops
através do formulário disponibilizado no site www.salazz.cc/sdobras,
mas o inscrito só poderá ser selecionado para no máximo 02 (dois)
workshops. (com exceção das cotas destinadas ao patrocinador);
4. As palestras serão gratuitas e abertas ao público, mas o acesso aos
workshops será disponibilizado apenas aos selecionados pela
organização do evento.

Período
para inscrições
Divulgação
dos selecionados
Contato

O período de inscrições para as oﬁcinas do projeto S + Dobras será de
12 a 25 de junho de 2017.
A lista dos inscritos selecionados será divulgada até o dia 29 de junho
de 2017 no site www.salazz.cc/sdobras.
Informações e dúvidas
71 3484-8541 | wazzup@salazz.cc

