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ARTIST’S ALLEY 2022

Caro ar�sta, o momento de se inscrever para o Ar�st’s Alley CCQ 2022 é agora!
Leia tudo com atenção, caso �ver alguma (ou algumas) dúvidas leia o FAQ ou entre em 
contato através do email bruno@ccqoficial.com

O CCQ 2022 vai acontecer de 18 a 20 de março de 2022, no Boulevard 14/32 no Floripa 
Airport em Florianópolis, Santa Catarina. Serão três dias de programação totalmente 
gratuita para todas as idades e gostos: painéis, conversas com ar�stas, workshops, 
exposições, live art, concurso de cosplay e muito mais! 

O Ar�st’s Alley é um espaço para que quadrinistas, cole�vos, editoras, escolas, estúdios, 
selos e ilustradores independentes, que queiram par�cipar da feira de publicações de 
HQs e apresentem seus trabalhos, além de, interagir com seu público e vender suas Hqs, 
prints, sketchbooks, artes originais e outros materiais.

O período de inscrição ocorrerá entre 01 de outubro e 26 de novembro de 2021. O CCQ 
entrará em contato com todos os aprovados, via email, para confirmar a par�cipação do 
ar�sta. Após isso a lista será divulgada em nosso site e redes sociais.

Vale lembrar que o CCQ 2022 não é um evento comercial, a prioridade será, portanto, 
para produtos e serviços diretamente ligados aos quadrinhos. O Ar�st’s Alley foi o espaço 
mais visitado nas úl�mas edições e vamos ampliar para receber mais ar�stas e editoras 
na próxima edição.

Todos as inscrições são avaliados por uma comissão formada pela Curadoria do Evento, 
mesmo aquelas que estejam em conformidade com as orientações NÃO É GARANTIA 
de que o/a ar�sta terá uma mesa no Ar�st’s Alley, existe a possibilidade de não serem 
suficientes para a demanda de inscritos e caberá à Curadoria do Evento fazer a seleção 
dos/as ar�stas com base nas informações fornecidas na ficha de inscrição.
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Leia atentamente as orientações a seguir, antes de preencher e enviar a ficha de 
inscrição.

Pedimos que, caso existam dúvidas após a leitura, leia nosso FAQ, caso não encontre a 
resposta desejada entre em contato através do email bruno@ccqoficial.com

O período para a inscrição vai de 01 de outubro a 26 de novembro.

O espaço será cedido gratuitamente ao ar�sta aprovado. As mesas são exclusivamente 
para a comercialização e exposição de quadrinhos em seus diversos formatos além de 
itens derivados como prints, sketchbooks, artes originais e etc, a mesa deve ser ocupada 
pelo próprio autor(a) dos itens ali vendidos, não sendo autorizado o uso do espaço para a 
venda de material de autoria de terceiros.

Serão disponibilizadas 56 mesas individuais e 4 mesas duplas (para editoras), totalizando 
60 ar�stas e editoras. Dimensões 100 cm x 80 cm (tamanho mínimo). 02 cadeiras, 01 
ponto de energia (220V).

A Sinalização (tripé e banner) deve ser providenciada pelo próprio proponente, o banner 
deve seguir  as seguintes dimensões (Banner 60 x 90 cm).

O não comparecimento do (a) ar�sta acarretará em multa de R$ 750,00.

A inscrição deverá ser feita através dos formulários “FICHA DE INSCRIÇÃO” cujo link se 
encontra na página do site CCQ Oficial: . h�ps://www.ccqoficial.com/ar�stsalley2022
Só serão considerados os formulários devidamente preenchidos e com todas as 
informações solicitadas. A par�cipação em eventos anteriores não garante a 
par�cipação nesta edição.
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CRONOGRAMA

01/10  Início das inscrições para o Ar�st’s Alley.

26/11  Término das inscrições para o Ar�st’s Alley.

01/12  Início do contato com todos os aprovados, via email, para confirmar a 
par�cipação do ar�sta.

10/12  Divulgação dos aprovados.

COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS

A prioridade será para a comercialização de quadrinhos, em seus diversos formatos. A 
venda de outros produtos só será permi�da desde que estes sejam derivados dos 
quadrinhos vendidos na mesa e não se sobreponham a estes. Exceções a esta regra:

Parcerias definidas pela coordenação do evento (ex: escolas de formação na área de 
quadrinhos) prints, fanarts e bo�ons produzidos pelos par�cipantes das mesas.

Todas as a�vidades da mesa, bem como os produtos comercializados, deverão ser 
descritos no formulário de reserva. Estas a�vidades serão divulgadas pela organização 
do evento, desde que a programação de cada mesa seja enviada com a antecedência 
adequada.

No caso de editoras que publiquem livros e revistas de outras áreas, só será permi�da a 
exibição e venda dos �tulos de quadrinhos e artes.

A pirataria e plágio serão proibidos dentro do evento. Inscrições que citem a venda de 
camisetas, canecas e outros produtos com personagens de terceiros devem citar 
também que o(a) ar�sta tem a devida licença para produzir e/ou comercializar esses 
produtos ou a proposta será imediatamente reprovada;
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Não será permi�da a comercialização de material polí�copar�dário, violência de forte 
impacto; elogio, glamourização e/ou apologia da violência; crueldade; crimes de ódio; 
pedofilia, sexo e nudez, apologia do uso de drogas ilícitas, religioso/confessional.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Prioridade para quadrinistas com Quadrinhos e Livros a serem lançados no CCQ 2022:

Quadrinistas com Quadrinhos e Livros já lançados anteriormente;

A  dentro do evento. Inscrições que citem a venda de pirataria e plágio serão proibidos
camisetas, canecas e outros produtos com personagens de terceiros devem citar 
também que o(a) ar�sta tem a devida licença para produzir e/ou comercializar esses 
produtos ou a proposta será imediatamente reprovada;

Não será permi�da a comercialização de material polí�copar�dário, violência de forte 
impacto; elogio, glamourização e/ou apologia da violência; crueldade; crimes de ódio; 
pedofilia, sexo e nudez, apologia do uso de drogas ilícitas, religioso/confessional.

Proibida a inscrição de menores de 18 anos;

Faça o envio correto de  solicitadas na ficha de inscrição. Pedimos todas as informações
especial atenção no que se refere ao . Crie uma galeria ou página link para o seu por�ólio
para seu por�ólio e informe esse link na ficha de inscrição. Inscrições sem essa 
informação ou com links ina�vos ou quebrados, impedindo a análise do por�ólio do 
ar�sta, serão automa�camente desconsideradas.

A definição da localização da mesa será feita pela coordenação do evento, em caso de 
cole�vo de ar�stas favor indicar o nome dos demais;

Após a aprovação, o ar�sta receberá o manual do expositor com detalhes sobre o 
funcionamento das mesas e demais condições contratuais. A confirmação defini�va 
estará condicionada à aceitação das condições destas instruções e das normas con�das 
no manual.
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