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Modelagem de 

um Projeto



O que é Projeto
“Projeto é um empreendimento planejado 

que consiste num conjunto de atividades 
inter-relacionadas e coordenadas, com o fim 
de alcançar objetivos específicos dentro dos 

limites de tempo e de orçamento dados” 

ONU, 1984



Projeto...
“Um projeto é um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço 
ou resultado exclusivo. A sua natureza 

temporária indica um início e um término 
definidos” 

PMI/ Project Management Institute

PMBOK (Livro de boas praticas), 4° edição



Projeto Cultural?
“Programa, Plano, ações ou o conjunto de 

ações inter-relacionadas para alcançar 
objetivos específicos, dentro dos limites de 

um orçamento e tempo delimitados” 

Instrução Normativa n1 de 24 de junho de 2013, MinC



OBJETIVO:

Ter um projeto 

cultural definido



Características 

do Projeto



EDITAL Nº 18/2015 DO PROGRAMA DE AÇÃO CULTURAL

“CONCURSO DE APOIO A PROJETOS DE DIFUSÃO DE 
ACERVOS MUSEOLÓGICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO”

Produção e
execução de1

das 
seguintes 
atividades:



“É um dos instrumento 
que permite acesso 
público ao acervo 

museológico permanente 
da instituição”

Exposição 

de longa duração 

“É um dos instrumentos 
que permite o acesso 

público ao acervo 
museológico, com 

duração entre 30 a 120 
dias, na própria instituição 

de origem”

Exposição 

temporária



“É a circulação de 
exposição fora de sua 
instituição de origem”

Itinerância

“É um conjunto 
diagramado de textos e 

imagens de objetos 
museológicos, em formato 

impresso ou eletrônico”

Catálogo 

de exposição ou de 
acervo museológico



“É o conjunto de 
materiais utilizados na 

realização das práticas 
educativas relacionadas 
ao acervo museológico”

Material 

educativo 

“É o conjunto de formas 
de mediação que 

possibilitam ao público a 
interpretação de bens 

culturais e construção de 
significados”

Ação 
educativa



2ou Mais
parceria entre 

Instituições

10
meses

100
Mil Reais

Regras:



Brainstorming:
 Atraso de julgamento;

 Combinação das ideias;

 Palavras-chave no post-it.



Encontre as Similaridades (apresentação) 4min

Coloque todas as ideias no papel! 8min

Encorajem todas as ideias 10min

Construa sobre a ideia dos outros 12min

15minDiscriminem o que é ação, produto, 
equipe, custo, necessidades, justificativas... 

Comecem a organizar as informações.

20minOrganizem as ideias e votem nas que o 
grupo tem mais interesse

Acabou o tempo! 25min



 O que?

 Por que?

 Onde?

 Quando?

 Por quem?

 Como?

 Quanto? 



Nome e 
Resumo do 

projeto
Até 20 Linhas



Muito Obrigado!!!

Marcos Terra
SISEM

Botucatu
Agosto 2015


