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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



“Um projeto surge em resposta a um problema
concreto. Elaborar um projeto é, antes de mais 
nada, contribuir para a solução de problemas, 

transformando IDÉIAS em AÇÕES. 

O documento chamado projeto é o resultado 
obtido ao se “projetar e planejar” no papel tudo 

o que é necessário para o desenvolvimento de 
um conjunto de atividades a serem executadas: 
quais são os objetivos, que meios serão utilizados 
para atingi-los, quais recursos serão necessários, 

em qual tempo” 



“Planejar um projeto significa pensar, fazer 
escolhas, definir objetivos, metas e ações, 

identificar potenciais patrocinadores e 
apoiadores, elaborar e adequar a proposta. É o 

momento em que a equipe envolvida precisa 
debater e definir a proposta cultural. Ou seja, o   

planejamento serve para orientar o(s) 
idealizador(es) a entender onde se quer chegar 

e quais os melhores caminhos a seguir, e não 
para engessar o processo de criação” 

Livro: Elaboração e realização de propostas culturais 

Guia Funceb, 2012



Não se apaixone, pense no Todo!

“Planejar é a arte de organizar o pensamento antes de 
começar a fazer. Parece pouco se dissermos assim, 

secamente, mas se você pensar um pouco a respeito 
verá que essa suposta simplicidade é bem complexa, 

ainda mais pelo fato de que no “mundo cultural” 
geralmente o ímpeto é de apaixonar-se por uma ideia 
ou um projeto e seguir imediatamente da ideia para a 

ação. No planejamento devemos pensar no todo e 
depois nas partes.

Livro: Guia brasileiro de produção cultural 2013-2014/ 

Olivieri & Natale, 2013



Comece pelo fim

“O Primeiro atributo de um planejamento bem-sucedido 
é a capacidade de criar uma imagem, identificar o 

resultado final desejável para a comunidade, os 
patrocinadores, o público, os artistas e para você. (...)

É preciso explorar o futuro, investigar os ambientes, 
avaliar as tendências, buscar informações e checar as 

suposições.

Livro: Guia brasileiro de produção cultural 2013-2014/ 

Olivieri & Natale, 2013



Projetos não são ambições, intenções...

“O que pretendemos é evidenciar o caráter 
simbólico... histórico ... Cultural”

“Começaremos por levantar o numero de 
organizações culturais no estado”

“Organizaremos um grande movimento cultural, 
em prol as artes plásticas” 

“Envolveremos a rede pública de ensino”

Livro: Projetos culturais – técnicas de modelagem/

Hermano Thiry-Cheques, 2008



Semelhança com projeto de pesquisa

“Um projeto cultural na sua fase de elaboração 
assemelha-se a uma pesquisa científica e, 
qualquer que seja o seu objeto, implica na 

formulação e reconhecimento dos seus 
problemas, ou seja, de um conjunto de perguntas 

que se pretende responder”

Livro: Organização e produção da cultura, Linda Rubim, 2005



Avaliação
1. Enunciação do projeto em si (objeto e objetivos, justificativa, procedimentos, sumário 

geral com cronograma de execução, recursos econômicos necessários, recursos 
humanos mobilizados); além da coerência interna, interessa examinar aqui a pertinência 
do projeto em relação à política maior e ao sistema de valores do qual é parte;

2. O processo de execução do projeto e seus executores: nesta etapa, estuda-se a 
adequação das medidas e iniciativas tomadas, além da compreensão que os agentes 
encarregados da execução têm do projeto como um todo e de sua participação nele; 

3. A materialidade resultante (a exposição, a montagem, o filme, a oficina, etc.): verifica-
se, aqui, se o resultado alcançado é a concretização do que foi exposto e pretendido; 

4. O uso feito dessa materialidade por parte daqueles que o projeto procurava alcançar: a 
avaliação tratará de saber se e como o resultado do processo foi recebido, se esse 
resultado atende às expectativas do formulador da política ou ação e, tão ou mais 
importante, se atende às expectativas do público visado; 

5. O impacto fina/produzido pelo programa ou ação avaliados e sua articulação com a 
política global dentro da qual esse programa ou ação foram concebidos.”

Livro: Dicionário crítico de politica cultural/ Teixeira coelho, 1997



Avaliação

Que critérios são levados em consideração?

R: Interesse público e artístico da proposta, 
compatibilidade de custos, capacidade

demonstrada pelo proponente e pelo responsável 
técnico/artístico para a realização do projeto, 

além de atendimento à legislação referente ao 
ProAC ICMS.

Perguntas frequentes/Pagina web ProAC (Secretaria de Estado da Cultura)



Não é avaliado!

“Os projetos enquadrados nos objetivos desta lei 
não poderão ser objeto de apreciação subjetiva”

Art. 22, Lei 8313, de 23 de dezembro de 1991 (Lei Rouanet)



“Pensar a sustentabilidade da cultura implica refletir sobre 
quais os pilares necessários para a estruturação dessas 

iniciativas, questão diretamente ligada ao financiamento 
da cultura, quer pelo poder público quer pelo privado, à 
produção de recursos próprios e às políticas culturais, na 

medida em que as iniciativas culturais, mesmo com 
apoio, devem buscar sua sustentabilidade de maneira a 

ficar menos dependentes de elementos externos”

Sustentabilidade

Verbete, Sustentabilidade da cultura – Site: www.Itaucultural.org.br



“O gênero do discurso projeto cultural tem sido utilizado 
desde a criação das leis de incentivo no país, porém só 
passou a existir como um gênero desta esfera nos anos 

1990 e obteve maior produtividade a partir dos anos 2000. 
“A maioria dessas leis adota o mesmo modelo para 

concessão de incentivo fiscal no qual o produtor deve 
aprovar previamente o projeto cultural perante as 

comissões especialmente instituídas para análise e, após 
a referida aprovação, captar patrocínio com incentivo 

fiscal”.

Escrita do projeto

Livro: Guia Brasileiro de Produção Cultural, Olivieri & Natale, 2010



Projeto cultural: as especificidades de um novo gênero do discurso, Inti Queiroz, 2014

Para o desenvolvimento dos projetos, os 
autores, além de conhecerem os discursos da 

esfera artística, precisam também dominar 
discursos de outras esferas como a legislativa, 

econômica, midiática, publicitária, 
corporativa, política etc. Incluímos nesta 

complexidade também a burocracia nos 
trâmites de inscrição de projetos como um 

entrave para o uso das leis de incentivo”.
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Textuais



- Informativo e/ou instigante e criativo. 

- Pode informar sobre o que faz o projeto ou 
localidade. 

- Utilizar uma palavra ou imagem que traduz o 
espírito do trabalho.

- Nome da organização, obra ou profissional.

- (Nome provisório). 

Título do Projeto: 



Apresentação onde pode-se compreender de 
maneira rápida e objetiva a proposta integral do 

projeto. Assim, seja claro e objetivo, incluindo 
somente as informações essenciais ao perfeito 

entendimento do projeto.

Resumo



“Descrição resumida do que se pretende fazer. Um 
resumo de 500 a no máximo 1000 caracteres (cada 

formulário tem um limite preciso de caracteres). 

O formato esqueleto do projeto deve ser traçado 
aqui. Quantos dias, quantos artistas, quais cidades 

o projeto contemplará. Quantidade de público 
prevista.”

Resumo

Projeto cultural: as especificidades de um novo gênero do discurso, Inti Queiroz, 2014



O evento Expocatadores/ 6ª edição, tem duração de três dias – das 10h00 as 20h00, no Pavilhão do
Anhembi/ SP. O projeto Intervenções Artísticas, 2ª edição, esta inserido na Expocatadores que
acontece anualmente, com o enfoque na arte transformando pessoas e no reaproveitando
materiais recicláveis, na sustentabilidade e na preservação do meio ambiente. As Intervenções
Artísticas:

1.Exposição de Artes com Esculturas/ Instalações de artistas renomados que utilizam resíduos como
matéria prima.

2.Oficinas artísticas – 6 oficinas com técnicas diferentes, ministradas por artistas/ arte educadores
especializados a promover o aprendizado da técnica para o público presente e incluindo os
estudantes especialmente convidados a visitarem a Feira.

3.Espaço Vídeo – Com grade de programação contínua exibindo curtas, documentários,
animações e longas metragens sobre o tema.

PROJETO SEGUIMENTO ProAC

Intervenções Artísticas na Expo Catadores 2015 Artes Plásticas, visuais e design 17064

O evento
- Período

- Local
- Temporariedade

- Enfoque (Importância) 

Ações:
- Exposição/Instalação

- Oficinas Artísticas
- Sala de vídeos

O Que faltou:
- Dimensionar o público

- Quem está realizado
- Resultado da primeira 

edição

RESUMO
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Os Peabiru (na língua tupi, "pe" – caminho; "abiru" gramado amassado) são antigos caminhos,
utilizados pelos indígenas sul-americanos desde muito antes do descobrimento. Inicia-se em
Cananéia-SP Estendendo- se até Cuzco no Peru (...) Brasil.

O projeto Caminhos do Peabiru pretende realizar um resgate histórico e cultural da saga que
envolve indígenas, espanhóis, portugueses, tropeiros e bandeirantes, que cruzaram a América do
Sul em busca de liberdade e ouro, deixando como legado lendas, imagens, igrejas e histórias reais
sobre piratas e naufrágios que ocorreram na região do Vale do Ribeira, além de uma riqueza
culinária e de Construções Coloniais preservadas até hoje. Uma parte desse tesouro histórico e
artístico e que são cortados pelo caminho são os centros Históricos de Iguape e Cananéia, hoje
tombados pelo Condephaat, demonstra a importância dessas cidades na época da Colonização.

Mesmo assim a região permanece esquecida e longe da curiosidade da maioria e a história do
caminho apagada e sem seu devido reconhecimento, inclusive desconhecida pela maioria de
seus moradores. Esse é o intuito do projeto, trazer a tona toda essa riqueza histórica perdida,
refazendo a parte do caminho chamado de trilha indígena litorânea e Peabiru transcontinental,
demarcando e sinalizando os principais pontos culturais e históricos do mesmo, recontando a
história para as novas gerações através:

de um mapa cultural de cada cidade, além de palestras que terão como enfoque principal, a
divulgação na região dos vários momentos importantes que se cruzam no Vale do Ribeira: O Ciclo
do Ouro, O Caminho do Imperador, O Correio do Imperador D. Pedro II na Guerra do Paraguai, A
Trilha do Telégrafo além de inscrições rupestres, mapas e símbolos astronômicos de origem indígena.
Nessa primeira fase, o projeto percorrerá 03 (três) cidades localizadas no Vale do Ribeira, Iguape,
Cananéia e Eldorado.

PROJETO SEGUIMENTO ProAC

CAMINHOS DO PEABIRU VALE DO RIBEIRA Patrimônio histórico e artístico 14579

Contexto do tema

O que pretende

Realizar 
- Resgate histórico

Intuito (finalidade) 
- Resgate histórico

- Importância da 
localidade.

Produtos:
- Mapa cultural

- Palestras
- QR code

1° Fase e as cidades

RESUMO
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Plano Anual 2013 do Museu da Língua Portuguesa, contemplando as áreas de
exposições, programação cultural, divulgação, programação educativa e
manutenção. Os projetos que compõem o Plano Anual visam a continuidade, a
melhora da qualidade e a diversificação das mesmas.

PROJETO AREA CULTURAL/SEGUIMENTO Art. PRONAC

Museu da Língua Portuguesa – Plano Anual 

2013
Artes Visuais //Plásticas 18 128832

Resumo (síntese do projeto)

Contempla as áreas
- Atuação do Museu 
(descriminação nos 

Objetivos)
- Visa continuidade 

(desenvolvimento 
histórico - Justificativa)

- Temporalidade (Plano 
anual)
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“A descrição detalhada das atividades a serem 
executadas no projeto. Uma boa estratégia de 

ação é aquela que demonstra a capacidade do 
proponente em viabilizar o projeto; detalha os 

objetivos e mostra claramente a ordem da 
realização; prevê o tempo de duração de cada 

etapa; lista os profissionais envolvidos; demonstra 
coerência com o orçamento.”

Descrição (apenas para ProAC)

O desafio de elaborar e viabilizar projetos culturais

sob as diretrizes da tecnologia SESI cultura, 2014



“Quais são as especificidades de cada situação, quem 
participará e qual a descrição da função, onde e quando 
acontecerá, duração, etc. As contrapartidas do plano de 

acessibilidade cultural devem ser incluídas aqui, pois 
fazem parte do projeto.

Observamos nos projetos analisados aprovados na lei do 
ICMS que o item “objetivos” refere-se aos objetivos gerais 
do projeto, e o item “Descrição detalhada” demonstra os 
objetivos específicos e a ações de produção previstas no 

projeto”

Projeto cultural: as especificidades de um novo gênero do discurso, Inti Queiroz, 2014



O Compostas por elementos mecânicos, luminosos e sonoros que se transformam com a
participação, as instalações permitem uma experiência sensível do universo da eletrônica e
estimulam a reflexão sobre questões como interatividade, acessibilidade e ocupação do espaço
público.

PROJETO SEGUIMENTO ProAC

Circuitos Lúdicos Artes Plásticas, visuais e design 16537

A Atividade
- Sua composição

- O que ela permite
- Estimulo a reflexão

O Que faltou:
- Descritivo de 

operacional
- Cronograma

- Fases do projeto
- Profissionais envolvidos

Observações:

- Na justificativa o 
projeto aponta 
parcerias para 

realização.
- Nenhum tópico foi 

maior do que 1 
paragrafo (6 linhas)

DESCRIÇÃO
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“78RPM – Mulheres na Música Regional Brasileira” visa à recuperação de acervo relevante para a
música brasileira, com o objetivo em promover o resgate de obras musicais de grandes intérpretes
da música regional brasileira, revelando mulheres que despontaram entre as décadas de 30 a 50.
Essas mulheres(...). São cerca de 4.000 canções de variadas (...). O projeto prevê além da
recuperação do acervo, uma pesquisa musical sobre essas artistas e suas canções, com a seleção
de 12 faixas para tiragem de 3.000 Vinis e 3.000 Cd´s, além de uma programação musical especial
voltada ao mês de março.

DADOS GERAIS DO PROJETO: Período de realização: 02 de março de 2015 a 30 de junho de 2016
Público Alvo: Público frequentador da Discoteca Oneyda Alvarenga (em torno de 20.000 pessoas
ao ano), além de estudantes de diferentes faixas etárias, educadores, músicos, pesquisadores da
área musical e agentes de cultura. Produtos Culturais: Discos de Vinil e CDs OBJETO: Recuperação e
Difusão de acervo histórico e artístico pertence à Discoteca Oneyda Alvarenga, localizada no
Centro Cultural São Paulo. PROGRAMAÇÃO MUSICAL DO EVENTO: Estão previstas 04 apresentações
musicais com artistas de projeção local e nacional, que serão convidados a realizar uma releitura
musical do repertório que irá compor o disco de vinil, além de repertório valorizando as mulheres da
música regional brasileira. Datas previstas: 05, 12, 19 e 16 de março de 2016 Duração: 50 minutos por
apresentação Local de realização: Sala Adoniran Barbosa – Centro Cultural São Paulo Lotação: 630
(a sala possui espaços reservados para cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida e devidos
acompanhantes). Entrada: gratuita, com retirada antecipada de ingressos Público alvo: As
apresentações serão abertas para o público em geral, sem distinção de classe social, etnia ou
gênero, prevendo apenas a lotação de público e cumprindo a legislação de acessibilidade,
dando prioridade a gestantes, idosos e portadores de necessidades especiais.

PROJETO SEGUIMENTO ProAC

78RPM – MULHERES NA MÚSICA REGIONAL BRASILEIRA Patrimônio histórico e artístico 15056

O Projeto (resumo)
- O que visa

- O objetivo (algo 
concretizável)
- Prevê (ação 

secundária)
- Tiragem (produto)

Dados gerais:
- Período de realização 

- Público (histórico)
- Produtos culturais

- Objeto (concreto)
- Programação artística 

(descrição)
- Entrada 

O Que faltou:
- Definição dos 

produtos,
- Direitos autorais

- Profissionais envolvidos

Observações:

- Outras informações, o 
cronograma completo.

DESCRIÇÃO
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“O que é o projeto? Formato esqueleto do projeto 
mais detalhado. O que se pretende conseguir e 
alcançar com o projeto. Os objetivos podem ser 

gerais ou específicos e devem indicar também os 
objetivos a logo prazo”

Objetivos

Projeto cultural: as especificidades de um novo gênero do discurso, Inti Queiroz, 2014



“É neste item que se expressa com mais exatidão o que 
efetivamente o grupo quer fazer e onde quer chegar.

No objetivo geral se procura apontar para uma 
transformação mais ampla, relacionada com a missão da 
organização proponente. Esta  mudança é denominada 

pela literatura especializada de “impacto do projeto”.

Os objetivos específicos, por sua vez, são de caráter 
operacional. (...)Apontam para os resultados concretos 
do projeto. São questões que podem ser alcançadas a 

partir do próprio projeto. Em muitos casos, seus resultados 
podem – e devem – ser quantificados”

Livro: Guia para elaboração de projetos sociais, editora Sinodal, 2003



S - Específicos (Specific): os objetivos devem ser formulados de 
forma específica e precisa;

M - Mensuráveis (Measurable): os objetivos devem ser definidos de 
forma a poderem ser medidos e analisados em termos de valores 
ou volumes;

A - Atingíveis (Attainable): a possibilidade de concretização dos 
objetivos deve estar presente; estes devem ser alcançáveis;

R - Realistas (Realistic): os objetivos não pretendem alcançar fins 
superiores aos que os meios permitem;

T - Temporizáveis (Time-bound): os objetivos devem ser definidos 
em termos de duração.

Objetivos “SMART”



Ao analisar a materialidade linguística de um projeto cultural, verificamos 
subitamente a questão verbal em suas aplicações morfológicas, semânticas 

e sintáticas, como um ponto interessante ao nosso estudo. Diversas partes de 
cada projeto trazem verbos no infinitivo e verbos flexionados no futuro 

simples do indicativo. A maioria dos verbos encontrados aparece no item 
“objetivos” e estão no infinitivo, principalmente aqueles apresentados em 

listas de objetivos. 

Exemplos: 

“Realizar seis Workshops (...); Realizar seis encontros com os profissionais dos 
workshops (...); Produzir um livro (...) Promover o lançamento do livro.; 
Distribuir gratuitamente cópias do livro (...) Publicar o conhecimento 

adquirido pelo autor (...); Apresentar ao público (...); Estimular a juventude 
paulista a viajar (...); Promover o diálogo intercultural e a diversidade (...)” 

Projeto cultural: as especificidades de um novo gênero do discurso, Inti Queiroz, 2014



Difusos: “ Alvo de múltiplos objetivos” Projetos com esse tipo de deficiência 
podem fazer sentido para quem os propõe. Para quem os analisa, assemelha-se 

a uma corrida de obstáculos para pessoas sem senso de direção.

Encadeados (exemplo): 

“Uma vez conhecido o público-alvo, passaremos a...”. 

Neste caso o primeiro seguimento (conhecer o público) é um objetivo, 
enquanto o segundo (passaremos a...) é um proposito condicionado ao 

primeiro.

Condicionamento simultâneo (exemplo): 

“Enquanto as bandas municipais realizam apresentações itinerantes, os músicos 
farão levantamento sobre o folclore da região”

Dois objetivos distintos, porem condicionados.

Objetivos “Características negativas”

Livro: Projetos culturais – técnicas de modelagem/ Hermano Thiry-Cheques, 2008



PROJETO SEGUIMENTO ProAC

VISITA GUIADA NO THEATRO SÃO PEDRO Patrimônio histórico e artístico 11998

Promover
- Objetivos gerais

Formato e estrutura
- Objetivos específicos

- E a descrição do 
plano de execução, 

deveria estar na 
“Descrição (por ser 

ProAC)”

Perfil de público
- E a descrição do 

público por ação 
projetado.

Logística 
- Descrição (ProAC)

O Que faltou:
- Complexo, poderia ter 

definido melhor os 
tópicos.

OBJETIVOS

• Promover o reconhecimento do Theatro São Pedro (...) Patrimônio (...) importância (...) historia da
cidade (...).
• Promover o Theatro (...) principais pontos turísticos e culturais (...) cidade de São Paulo.
• Estimular a formação de publico e platéia (...).
FORMATOS E ESTRUTURA DAS VISITAS GUIADAS Para a realização das “VISITAS GUIADAS AO THEATRO
SÃO PEDRO” propomos quatro formatos de apresentação:
• Apresentação Arquitetônica do Patrimônio Histórico: Grupo será acompanhado de um guia
(educador) (...)Patrimônio Histórico. • Apresentação Especial Artística: a visita terá também
intervenção artística (...)ilustrando a apresentação. • Apresentação Acessível: (...) *Audiodescrição;
(...) *Braile; (...) *Libras: língua natural da comunidade surda brasileira.
• Apresentação auto explicativa: Será disponibilizado, no Hall do café do Theatro São Pedro,
display eletrônico digital (...). Duração: Aproximadamente 50 minutos.
Perfil de público e quantidade estimada. As apresentações(...) demandas especificas.
Apresentações Tradicionais: Grupos em geral (...). Apresentação Especial Artística: Grupos em geral
Apresentação Acessível: Grupos de instituições para deficientes visuais, auditivos e interessados em
geral. Apresentação autoexplicativa: Grupos em geral e principalmente o público frequentador
dos concertos e óperas que acontecem nas temporadas do Theatro.
Logística de atendimento e serviço as visitas guiadas terão prévio agendamento por email e ou
telefone com as possibilidades abaixo, durante nove meses do período do projeto, com limite de 50
pessoas por agendamento:
Arquitetônica do Patrimônio Histórico: 3 (três) vezes por semana em dois horários.
Apresentação Acessível: 2 (duas) vezes por mês em dois horários.
Apresentações Artísticas: 1 (vez) vezes por semana em dois horários.
Apresentação auto explicativa: Disponível sempre quando o Theatro estiver aberto ao público.

36



O projeto “Plano Anual MIS (SP) 2015”, objetiva ampliar as atividades e os produtos das exposições
por meio de ações de difusão cultural e de democratização e acessibilidade, além de contemplar,
por meio de projetos fixos, diferentes plataformas artísticas, incentivando a produção e o consumo
de arte.

PROJETO SEGUIMENTO ProAC

Plano Anual MIS (SP) 2015 Museu 15841

Objetiva
- Objetivos gerais:

ampliação, produções, 
ações, e contrapartidas 

de acesso e 
acessibilidade

- Com o finalidade de 
incentivar a produção 

e o consumo de arte 

O Que faltou:
- Poderia pontuar os 

objetivos sobre as 
ações propostas

Observações:

- A descrição está 
completa e adequada, 

apresenta toda a 
estrutura das ações 

previstas

OBJETIVOS
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Implantação de um museu ao ar livre de esculturas de grande porte de artistas plásticos
consagrados no Parque da Cidade , na cidade de Jundiaí (interior de São Paulo), com trabalhos
especialmente desenvolvidos para o local.

Nesta primeira parte fase do projeto, serão convidados os seguintes artistas:

- Inos Corradin / Arnaldo Bataglini / Gilberto Salvador / Cláudio Tozzi

As obras terão as medidas aproximadas de 3m x 3m x 3m, sendo confeccionadas em fibra de vidro
(esculturas dos artistas plásticos Inos Corradin e Gilberto Salvador) e em aço (esculturas dos artistas
plásticos Arnaldo Bataglini e Cláudio Tozzi).

A Fundação Cultural e Artística Gilberto Salvador doará as obras para o Parque da Cidade, com o
objetivo de tornar o espaço uma referência para a escultura brasileira, fazendo as obras parte do
patrimônio paisagístico natural, podendo ser apreciadas gratuitamente pela grande população
que freqüenta diariamente o parque.

A curadoria da exposição será efetuada pelo artista plástico Gilberto Salvador.

A inauguração da exposição está prevista para Julho de 2012.

PROJETO AREA CULTURAL/SEGUIMENTO Art. PRONAC

Museu de Esculturas - Jundiaí Artes Visuais //Plásticas 18 111779

Objetivos

Objetivo Geral
- Implantação do 

museu
- Obras produzidas para 

o local
- Tornar espaço uma 

referencia
- Com os seguintes 

artistas plásticos
- Doação das obras 
(ação secundária) 

Descrição do 

produto
- Descrição da 

exposição
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Objetivo Geral:

Realizar uma exposição de arte multimídia com fotografias e vídeos arte que retratam a cultura
brasileira do século XX, partindo de elementos do futebol, em 11 cidades que sediarão a Copa do
Mundo de 2014, a saber: Curitiba,(...). Ressalta- se que São Paulo está fora desta lista pelo fato de o
Museu do Futebol ser localizado nesta cidade.

Objetivos Específicos:

Promover ao visitante a experiência do acesso ao conhecimento e à arte, por meio de tecnologia
multimídia, fotografias artísticas e vídeo-instalações;

Promover reflexões sobre a identidade cultural e artística nacional através da temática e das obras
expostas;

Democratizar o acesso à arte e à cultura;

Contribuir para a formação cultural da população atendida em cada cidade;

Procurar apresentar dados que relacionem a temática da exposição com a própria história, cultura
e sociedade das cidades que receberão a mostra;

Demonstrar a importância da utilização de recursos tecnológicos e interativos para uma exposição
de artes visuais, cujo modelo, aplicado com sucesso pelo Museu do Futebol, ainda é inédito na
maioria das cidades escolhidas para essa itinerância.

PROJETO AREA CULTURAL/SEGUIMENTO Art. PRONAC

Exposição Multimídia Museu do Futebol no 

País do Futebol
Artes Visuais //Plásticas 18 1113282

Objetivos

Objetivo Geral
- É a ação principal e 

sua descrição

Objetivos Específicos
- Promover experiência 

ao visitante
- Promover a reflexão 

sobre a identidade 
cultural nacional
- Democratizar o 

acesso e contribuir 
para a formação 

cultural (coringas)
- Ineditismo do formato 

interativo

Observação:
- Os específicos são 

pouco mensuráveis e 
concretos.
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“Justificar um projeto significa dizer por que você quer 
realizar o projeto, o que fez você e sua equipe 

acreditarem que era necessário realizá-lo e qual a 
relevância dele para o publico, para a sociedade e para 

os demais parceiros. O levantamento de informações, a 
revisão bibliográfica e a contextualização são 

extremamente úteis nesta etapa”

Elementos básicos:

Histórico / Benefícios / Diferenciais / Desdobramentos

Justificativas

Apostila: Elaboração e gestão de projetos culturais – ETAPAII, MinC



“Qual é a importância do projeto? Por que se realiza o 
projeto? É a valorização do projeto. Qual o seu interesse 

cultural e/ou artístico e como e por quê ele interessa 
para a sociedade. Pesquisa histórica sobre o assunto”

(...)

No item “justificativa”, além do tom valorativo, podemos 
perceber que os autores buscam aproximar o leitor, incluir 

o leitor e convencê-lo da importância do projeto
proposto. Em quase todos os projetos analisados 

encontramos a presença do substantivo “importância” ou 
do adjetivo “importante” 

Projeto cultural: as especificidades de um novo gênero do discurso, Inti Queiroz, 2014



“Constituem os resultados a serem alcançados, as explicações 
porque é importante a execução do projeto, qual a sua 

importância e alcance para a sociedade, referindo-se ao modo 
como o projeto considera questões como memória, 

democratização do acesso aos produtos culturais regionais e 
nacionais, integração com outros agentes e criadores, 

proximidade com seu público, oferta de opções qualificadas, 
qual a sua inovação, qualidade e originalidade, seu mérito 

estético e artístico, impactos culturais, sociais e econômicos que 
pretende induzir, porque o projeto se enquadra naquela área. 

Fundamentar a realização do projeto, detalhando a necessidade 
de sua execução a partir de um contexto”

O desafio de elaborar e viabilizar projetos culturais

sob as diretrizes da tecnologia SESI cultura, 2014



“Em todos os projetos, o discurso apresentado no item 
“justificativa” busca demonstrar a importância cultural do projeto, 
seja para o país, para o estado, para a cidade, para a região em 

que é aplicado e até mesmo para a construção de um público
para cada tipo de proposta cultural. Em alguns casos essa 

importância do projeto é destacada de forma superlativa: a 
exaltação do país, da cultura e principalmente dos projetos e 

artistas ou mesmo evidenciando carências culturais”

Projeto cultural: as especificidades de um novo gênero do discurso, Inti Queiroz, 2014



O projeto retoma o trabalho de Mário Andrade e Oneyda Alvarenga (... )reúne grande coleção de
discos de 78 RPM, muito utilizados na 1ª metade do século XX. Com a recuperação deste material
preservasse um panorama de quase um século de história da música e resgata o papel da mulher
no universo da arte, envolvendo múltiplas faces da música regional.

A Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo vem desenvolvendo projetos de preservação
da Discoteca Oneyda Alvarenga, (...) recuperação e difusão de seu patrimônio histórico musical.

O projeto reforça tanto a figura feminina de Oneyda Alvarenga,(...)quanto de importantes mulheres
no campo artístico musical. O recorte de gênero que motiva este projeto procura valorizar e
eternizar a produção cultural de grandes intérpretes da música brasileira.

Legado e relevância cultural: O projeto contribui com a preservação e difusão da música brasileira
e possui relevância histórica e patrimonial, promovendo assim um importante segmento: a música
regional(...).

Dentre as ações de difusão destaca- se a produção de discos de vinil resgatando o conteúdo
musical e mantendo o suporte original, capaz de impactar a memória afetiva do público.

Originalidade e inovação: O caráter original e inovador deste projeto possui três aspectos: a
escolha do produto cultural (disco de vinil), conteúdo musical voltado ao protagonismo feminino e
a valorização da música regional brasileira. (...)

O protagonismo feminino reflete a ousadia das mulheres e sua atuação no cenário musical,
reforçando o empoderamento (...)

PROJETO SEGUIMENTO ProAC

78RPM – MULHERES NA MÚSICA REGIONAL BRASILEIRA Patrimônio histórico e artístico 15056

Contexto histórico
- Até os dias atuais

A Organização
- Seu papel

- Trabalho continuo

Gênero e legado
- Importância da 

mulher
- Preservação e difusão 

da musica brasileira.

Produto
- Vinil, memoria afetiva 

e inovação

Observações:

- Originalidade e 
inovação?

Justificativa
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Segundo dados da Fundação Sead, Ipuã situado(...), uma população de pouco mais de 15.000 mil
habitantes. Dentre estes: 11.911 são alfabetizadas, 2.237 analfabetas(...). Os dados indica
fragilidade nas ofertas públicas educacionais, culturais e empregatícias, e um média salarial baixa
da população. A oferta de serviços na cidade é caracterizada pelo trabalho na agricultura (...). A
questão social presente apresenta índices de desemprego, (...). Na área da Cultura: são quase
nulas (...). Por esta razão o município encontra-se em uma realidade econômica, social e cultural
com índices relevantes de carências, (...).

Neste sentido propomos a construção e implantação do Núcleo Cultural Oswaldo Ribeiro de
Mendonça neste município. A cultura como esteio na construção e desenvolvimento de um povo,
necessita de ações que garantam sua preservação e sua democratização. Para isso, o Instituto
IORM executa o programa ENERGIA QUE TRANSFORMA como forma de organizar sua área de
atuação para crianças, adolescentes e jovens. Atuar na esfera social de forma integrada com
parceiros tem sido foco do Instituto Oswaldo Ribeiro de Mendonça, visando o desenvolvimento
integral de crianças e adolescentes. Por meio da execução de projetos, o IORM tem contribuído no
aprimoramento de ações voltadas para crianças e adolescentes e valorização do Ser humano
através do fomento e acessibilidade à cultura.

Com a implantação do Núcleo Cultural Oswaldo Ribeiro de Mendonça Ipuã, o grande diferencial
será o incentivo e potencialização da participativa cidadã, que visa oferecer à comunidade em
geral de Ipuã e região, um local multicultural e multifuncional, (...). A construção do Núcleo Cultural
ORM se justifica devido a inexistência de um espaço cultural desta magnitude no município e
principalmente pelo fato de ser um importante instrumento de transformação social.

PROJETO SEGUIMENTO ProAC

Projeto Núcleo Cultural Oswaldo 

Ribeiro de Mendonça Ipuã

Recuperação, construção e manutenção de 

espaços de circulação da produção cultural

13970

Contexto atual
- Social

- Cultural
- Números de órgãos 

públicos

Proposta
- Objetivo/ construção 

Proponente
- Histórico de atuação

Tipo de projeto
- A necessidade de um 

local para o fomento 
da arte e da cultura

Observações:

- Transformação social

Justificativa
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Este projeto justifica‐se ao levar para o público de Brasília um dos mais importantes trabalhos do
fotógrafo Sebastião Salgado.

GENESIS é uma jornada fotográfica através do passado ‐ uma exposição rumo à redescoberta de
montanhas, desertos e oceanos, animais e povos que conseguiram escapar das marcas da
sociedade moderna. (...), Salgado nos oferece um poema de amor, com imagens que exaltam a
majestade e a fragilidade do nosso planeta.

Trabalhando como sempre em preto‐e‐branco, Salgado construiu seu trabalho em 32 viagens e
cantos distintos do globo.(...)

Foram oito anos de dedicação total a GENESIS, uma das maiores aventuras fotográficas já
realizadas por ele e que agora poderá ser visitada pelo público brasileiro.

Essa exposição foi apresentada no ano de 2013 na cidade do Rio de Janeiro, no Museu do Meio

Ambiente do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, onde pôde ser visitada por um público de 84.927
pessoas, e na cidade de São Paulo, no SESC Belenzinho, onde recebeu um público de 381.843
visitantes. Se considerarmos o público que visitou a exposição apresentada na área externa desses
espaços culturais, podemos afirmar que a exposição, durante o ano de 2013, foi visitada por mais
de meio milhão de pessoas.

Está previsto ainda o desenvolvimento de projeto de ação educativa, visando a mobilização,
capacitação e atendimento de professores, atendimento ao público estudantil e também ao
público espontâneo. Esse atendimento também poderá ser agendado.

PROJETO AREA CULTURAL/SEGUIMENTO Art. PRONAC

Exposição GENESIS - Brasília
Artes Visuais // Exposição de 

artes
18 147363

Justificativa

Justificativa
- Relevância do 

profissional

- Conceito e histórico 
da produção

- Grandeza da 
produção

- Números positivos das 
primeiras exposições

- Ação secundária 
(educativa)
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Diagrama Ishikawa (espinha de peixe)
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“ Entende-se como contrapartida a oferta de um conjunto de ações visando 
garantir o mais amplo acesso da população em geral ao produto cultural 

gerado (Plano de Acessibilidade), objetivando com isso a descentralização 
e/ou garantia da universalização do benefício ao cidadão, sempre em 

consideração ao interesse público e a democratização do acesso aos bens 
culturais resultantes”

§1º – Entende-se por Plano de Acessibilidade a formulação de uma 
estratégia por parte do proponente de forma a oferecer e garantir aos 

cidadãos a oportunidade de entrar em contato com o bem cultural gerado.

§2º – O Plano de Acesso deve contemplar a ação específica proposta, a 
definição do público alvo, estimativa de atendimento e estratégia de 

publicização da oferta cultural, garantindo sua ampla divulgação, além de 
outros aspectos específicos que influenciem a estratégia de ação do 

proponente no que concerne à contrapartida oferecida. 

Contrapartidas

RESOLUÇÃO SC Nº 48, DE 03 DE AGOSTO DE 2012 - ProAC



(continuação)

§3º – No caso de contrapartidas com escopo de ação educativa ou de 
formação cultural, deverá ser apresentado projeto pedagógico ou temática 

e plano de atividades com currículo dos profissionais envolvidos, 
demonstrando experiência na área, indicação do número de vagas, locais, 

dias e horários de realização. 

§4º – No caso de contrapartidas que prevejam a distribuição/doação de 
produtos culturais à instituição pública ou privada sem fins lucrativos, deve o 

proponente informar quantidade e perfil das organizações para as quais o 
produto será doado, incluindo justificativa da pertinência da doação e seus 

possíveis usos. 

§5º – No caso de contrapartidas intrínsecas ao projeto - como no caso de 
gratuidade irrestrita ou de preservação do patrimônio cultural - deverá o 

proponente, no Plano de Acesso, justificar os benefícios inerentes ao projeto 
para a população em geral.

RESOLUÇÃO SC Nº 48, DE 03 DE AGOSTO DE 2012 - ProAC



XII – democratização do acesso: medidas que promovam acesso e fruição 
de bens, produtos e serviços culturais, bem como ao exercício de atividades 
profissionais, visando a atenção às camadas da população menos assistidas 

ou excluídas do exercício de seus direitos culturais por sua condição 
socioeconômica, etnia, deficiência, gênero, faixa etária, domicílio, 

ocupação, para cumprimento do disposto no art. 215 da CF;

XI – medidas de acessibilidade: intervenções que objetivem priorizar ou 
facilitar o livre acesso de idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida, assim definidos em legislação específica, de modo a possibilitar-

lhes o pleno exercício de seus direitos culturais, por meio da disponibilização 
ou adaptação de espaços, equipamentos, transporte, comunicação e 

quaisquer bens ou serviços às suas limitações físicas, sensoriais ou cognitivas 
de forma segura, de forma autônoma ou acompanhada, de acordo com a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada pelo 
Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009;

Instrução Normativa n1 de 24 de junho de 2013, MinC



Altera a Lei 8.313 de 23 de dezembro de 1991 (Lei Rouanet)

Art 2 - Pronac será implementado através dos seguintes mecanismos(...)

§ 3º Os projetos culturais cujo proponente for pessoa jurídica com finalidade 
lucrativa e atuação no segmento cultural deverão prever mecanismos de 

contrapartida social na forma de: 

I - oferta de ingressos a preços reduzidos; 

II - apresentação trimestral gratuita em comunidades carentes; 

III – outros meios, na forma do regulamento. 

§ 4º A contrapartida social será devida durante o período de execução do 
projeto.”

PROJETO DE LEI Nº 4.085-C DE 2012



Gratuidade de ingresso para acesso aos edifícios da Estação Pinacoteca e Pinacoteca Luz aos
sábados, das 10 às 18 horas. No caso do edifício da Pinacoteca Luz todas as quinta-feiras o Museu
fecha as 22 horas sendo que o ingresso passa a ser gratuito a partir das 17 horas. Distribuição de
cota de 20% do total dos catálogos produzidos para as mostras Marino Marini e Pioneiras para
bibliotecas e instituições culturais. Distribuição dos materiais educativos a serem produzidos na
exposição Nuno Ramos gratuitamente.

PROJETO SEGUIMENTO ProAC

Plano Anual 2015 Pinacoteca de São Paulo Museu 16872

Acesso
- Gratuidade (sábados)
- Acesso a horários não 

comerciais (quinta-
feira) durante o período 

da noite

Produtos
- Distribuição de 20% 

dos catálogos 
produzidos para 

organizações culturais 
- Distribuição gratuita 

dos matérias 
educativos

O Que faltou:
- Medidas de 
acessibilidade

Contrapartida
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O projeto do Instituto Vladimir Herzog instigará a democratização ao acesso da cultura,
especialmente da História Cultural Recente do Brasil e a Música Erudita, estimulando a reflexão
critico-social aos que desfrutarem das atividades descritas, através de abordagens
predominantemente histórico- culturais. Além disso, a premiação será aberta ao público,
oferecendo o conteúdo histórico e verdadeira aula magna de jornalismo, bem como também será
gratuito o acesso à Exposição “Vlado 40 Anos”. No que tange à comercialização dos exemplares
do Livro “A Vida de Vladimir Herzog”, serão vendidos a preços populares, sendo R$50,00 o seu valor
médio. Por fim, no que se referente ao Evento Musical “MisaCriolla”, a apresentação será em local
público e, portanto, gratuita.

PROJETO SEGUIMENTO ProAC

Plano Anual 2015 INSTITUTO VLADIMIR HERZOG Bibliotecas, arquivos e centros culturais 16871

Estimulo a reflexão
- Nas atividades 

propostas
- Papel da organização

Gratuidade
- Na premiação

- Exposição
- Apresentação Musical

Preços populares
- Comercialização da 

publicação

O Que faltou:
- Medidas de 
acessibilidade

- Ações educativas

Contrapartida
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Acessibilidade

A proposta cultural do Jardim de Esculturas permite ao público o contato direto junto às obras
expostas nele, inclusive às pessoas com deficiência (...).Para isso, conta-se com a orientação
especial dos membros da equipe do Educativo do Museu de Arte Moderna, que realiza um
atendimento específico de acordo com essas necessidades particulares.(...) Para as pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida, existe um percurso de rampas de acesso, com nivelamento da
rota e pisos antiderrapantes, (...). Já para os portadores de deficiências visuais, existem pedriscos
nos arredores das obras. Estes carregam em si uma função sensorial (...). A sinalização é realizada
por totens com mapas táteis (braille) instalados no trajeto.

O programa Igual Diferente do MAM visa orientar e estimular a produção e a apreciação da arte
para o público diverso. Por meio de parcerias com instituições de saúde, educação especial, ou
projetos sociais, (...). Pessoas com deficiência física, (...) público geral participam da grade de
projetos e oficinas, que são todas com inscrições gratuitas abertas a qualquer pessoa interessada.

Democratização de acesso

. Acesso gratuito da população nas exposições aos domingos

· Acesso às exposições a preços populares durante a semana (R$ 5,50) para estudantes (R$ 2,75)

· Acesso gratuito da população na biblioteca do MAM

· Acesso Gratuito de Crianças da Rede Pública ou Particular nos programas do Educativo Artístico.

· O programa de acessibilidade do MAM conta com o atendimento de 2.866 alunos nos cursos
regulares de artes e 10.699 participantes nas demais atividades: palestras, oficinas, visitas educativa.

PROJETO AREA CULTURAL/SEGUIMENTO Art. PRONAC

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - MUSEU DE 

ARTE MODERNA DE SÃO PAULO - MAM 2013

Artes Visuais // Exposição de 

artes
18 126566

Contrapartida

Acessibilidade
- Programa direcionado 

para o público com 
deficiência física.

Acesso
- Gratuidade aos 

domingos
- Preços populares

-Gratuito na biblioteca
-Números do programa

O Que faltou:
- Descrição da estrutura 

acessível interna no museu
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Acessibilidade / Democratização de acesso

Como forma de tornar o Museu mais acessível a população em geral, o MASP oferece entrada
gratuita todas as terças-feiras e nos demais dias, menores de 10 e maiores de 60 anos também
entram gratuitamente. Destacando que alunos e professores da rede escolar pública, são
atendidos todos os dias gratuitamente.

Só no último ano foram mais de 774 mil visitantes, dos quais 79,9% deles de forma gratuita, seja nos
programas educativos, seja nas visitas ao acervo e exposições de porte internacional.

Com rampas de acesso nas calçadas externas, equipado com dois elevadores que atendem todas
as salas expositivas e banheiros especiais, o prédio do MASP oferece perfeita acessibilidade para
idosos ou portadores de deficiência física. Como forma de promover a difusão cultural e incentivar
a população no mundo das artes, são atendidos todos os dias gratuitamente alunos e professores
da rede escolar pública. Cada visitante recebe gratuitamente durante a visita um folheto ilustrativo
da mostra.

O MASP desenvolve um trabalho de caráter educativo para cada uma das mostras, através do
Serviço Educativo do MASP.

Os atendimentos são disponibilizados para Grupos Públicos de toda natureza que tem sua entrada
franqueada ao museu, (...) e terças a sextas feiras os integrantes constituintes de grupos públicos
usufruem das atividades do programa educativo do museu e recebe a orientação da equipe de
educadores, tanto em atividades de visitas e interpretação das obras expostas, quanto nas
atividades de expressão praticadas no ateliê do museu. Aos sábados, domingos e feriados os
grupos públicos também visitam o museu isentos de pagamento de ingressos.

PROJETO AREA CULTURAL/SEGUIMENTO Art. PRONAC

Exposição Lucian Freud, Gravuras – MASP
Artes Visuais // Exposição de 

artes
18 125967

Contrapartida

Gratuidade
- Menores de10 anos

- Maiores de 60 
- Alunos e professores 

da rede pública
- Ênfase nos números 

do programa

Acessibilidade
- Descreve itens de 

acessibilidade 
- Folheto ilustrativo

Educativo
- Atendimento gratuito 

a “grupos públicos”

Observações:

- Plano de distribuição 
anexo
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Tópicos
Executivos



Lista com o nome e currículo resumido dos:

Proponente,

Principais profissionais,

Empresas ou organizações.

Modelo do currículo: Minibio

Ficha Técnica



Superintendente Administrativo e Financeiro

Fernando Pinho

Engenheiro Industrial, graduado pela Faculdade de Engenharia Visconde de Mauá – RJ Ocupa o
cargo de Superintendente Administrativo e Financeiro do MASP há 14 anos.

Curador Coordenador

José Teixeira Coelho Netto

Mestre em Ciências da Comunicação USP/ ECA, l976. Doutor em Teoria Literária e Literatura
Comparada USP/ FFLCH, 1981. Livre-docente em Ação Cultural USP/ ECA, l984. Professor-Adjunto em
Ação cultural USP/ ECA, l985. Título mais elevado: Professor titular da Universidade de São Paulo
junto à Escola de Comunicações e Artes, na linha de ensino e pesquisa em Ação Cultural desde
l987.

Coordenador do Serviço Educativo

Paulo Portella Filho

Artista Plástico, Educador e Museólogo. Graduado pela Escola de Comunicações e Artes da USP
em 1975, com especialização posterior em Arte/educação em Museus de Arte pela ECA – USP.

PROJETO AREA CULTURAL/SEGUIMENTO Art. PRONAC

Exposição Lucian Freud, Gravuras – MASP
Artes Visuais // Exposição de 

artes
18 125967

Ficha Técnica

Profissionais
- Currículo resumido 

(poderia ter pelo 
menos 2 parágrafos)

- Faltou profissionais da 
área de execução

- Melhor formato: 
Miniobio
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“Distribuição das ações pontuadas no tempo em que o 
projeto for executado. Deve incluir a pré-produção, a 

produção e a pós-produção, o ideal é que seja coerente 
com o restante do texto do projeto e com o orçamento. 
Para a construção do cronograma, o proponente deve 

pensar: quais são as etapas necessárias de produção, 
antes, durante e depois da realização do projeto” 

Cronograma 

Projeto cultural: as especificidades de um novo gênero do discurso, Inti Queiroz, 2014



“O diagrama de Gantt é um gráfico usado para ilustrar o avanço 
das diferentes etapas de um projeto. Os intervalos de 

tempo representando o início e fim de cada fase aparecem 
como barras coloridas sobre o eixo horizontal do gráfico. 

Desenvolvido em 1917 pelo engenheiro mecânico Henry Gantt, 
esse gráfico é utilizado como uma ferramenta de controle de 

produção ” 

Wikipedia.com

Mês

Etapa N° Ação 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pré-produção 1 Fechamento de agenda de itinerância.

Pré-produção 2 Contratação de equipe

Pré-produção 3 Criação de site



Este . ETAPA 1: mês 1

Contratação de equipe de produção executiva do projeto; Elaboração da estratégia geral de
produção; / Elaboração de cronogramas/ Composição da equipe final de criação/ Contratação
de assessoria jurídica para elaboração de contratos/ Contratação de fornecedores / Elaboração
de texto base geral/ final para desenvolvimento dos conteúdos/ Criação dos Projetos

ETAPA 2: mês 2: Levantamento preliminar de fornecedores para as etapas de execução do projeto
/ Levantamento dos custos de execução do projeto/ Elaboração preliminar de textos/
Administração e gerenciamento do orçamento geral do projeto / Acompanhamento dos
cronogramas geral e específico / Elaboração de projeto de ação educativa.

ETAPA 3: mês 3: Administração e gerenciamento do orçamento e cronograma do projeto /
Treinamento da equipe de monitores / Construção do projeto museográfico / Confecção das
plotagens de texto e outras imagens Instalação do projeto de iluminação / Impressão de convites e
folders / Postagem de convites / Divulgação do projeto: agendamento de entrevistas e visitas de
jornalistas ao projeto / Confecção de laudos técnicos/ Transporte das obras para o Brasília /
Composição da equipe de montagem/ Impressão de material de comunicação visual Montagem
fina (obras) / Aplicação da comunicação visual da mostra Limpeza final/ Abertura da mostra (02 de
setembro de 2014)

ETAPA 4: mês 4 e 5: Período de exposição em Brasília | CCBB ‐ Centro Cultural Banco do Brasil /
Manutenção da mostra / Divulgação

Etapa 5: mês 6: Desmontagem / Devolução de materiais e equipamentos / Elaboração e entrega
de prestação de contas

PROJETO AREA CULTURAL/SEGUIMENTO Art. PRONAC

Exposição GENESIS - Brasília
Artes Visuais // Exposição de 

artes
18 147363

Cronograma (etapas do projeto)

Etapas da produção
- Etapa 1 de 
preparação e 

organização
(pré-produção)

- Etapas 2, 3 e 4 são 
etapas executivas 

(Produção) 

- Etapa 5 é de 
finalização e 

prestação de contas
(Pós-produção)

- Números positivos das 
primeiras exposições

- Observações:

- A comunicação 
poderia estar sozinha.

-Ação educativa? 
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“Descrição financeira detalhada dos valores previstos para a 
produção do projeto. O proponente deve orçar os itens 

previamente, pois é a partir do orçamento que se desenvolverá a 
real produção do projeto e fará as justificativas necessárias no 

relatório de prestação de contas. Deve estar em total 
consonância com as etapas previstas no cronograma. Na maioria 
das leis de incentivo o arquivo modelo a ser utilizado, ao contrário 
das demais partes do projeto, deverá ser composta previamente 

num arquivo de programa de Excel ou similar” 

Orçamento

Projeto cultural: as especificidades de um novo gênero do discurso, Inti Queiroz, 2014



Sempre prever os impostos, encargos e taxas, em projetos que 
visam utilizar recursos públicos.

- contratação de autônomos, parcela de INSS do contratante, 
para os pagamentos via RPA (Recibo de Pagamento a 

Autônomo), que corresponde a 20% sobre o valor pago;

- Impostos de Profissionais CLT (INSS(20%), FGTS(8%))(não aceita no 
ProAC ICMS) 

- seguros obrigatórios de artistas em viagens e turnês. 

- Outra encargos, taxas e registros: água, luz, telefone, Internet, 
despachos, Licenças, Alvarás”

- De projetos: ECAD, Laudos Técnicos.   



Atenção.
- Planejamento de desembolso

Ex. Editais ProAC, Edital MinC.

- Limite de pagamentos:

Rouanet: Custos administrativos 15%; Direitos autorais 10%; 
Divulgação 20%; Captador de recursos 10% (Projetos 

acima de 1 milhão, o valor fixo e de até 100 mil reais).

ProAC ICMS: Custos administrativos 15%; Elaboração e 
agenciamento 10%; Divulgação 20%. – Vedado para 

pagamento de despesas fixas da organização. 



Observações:
- Parâmetro Financeiro “Tabela Indicadores Nacionais de 

Preços da Cultura (2012)“ da Fundação Getúlio Vargas. 

ProAC: Atualizar em até 30%

Rouanet: Atualização - IGPM
(índice geral de preços do mercado): 

- ProAC ICMS:

- Vedado para pagamento de despesas fixas.

- No caso de projetos de Plano Anual é permitido o 
pagamento de despesas com folha de pagamento da 

entidade (salários e encargos) Resolução n°14 de 10 de março de 2015.



Modelo de orçamento simples.

Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total Obs.

Descrição do tipo 

de custo 

realizado.

Unidades como: 

Verba, cachê, 

mês, unidade, 

serviço, diária.

Quantidade do 

tipo de unidade.

Valor do tipo de 

custo realizado

Valor: 

Quantidade x 

valor unitário

Observações sobre o tipo 

de custo (se necessário).

Exemplo:

Monitor Mês 2 2.000,00 4.000,00

Acompanharão a exposição 

durante o período 

proposto.



Orçamento modelo Lei Rouanet
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AÇÃO/ OBJETIVO TAREFA/META PROFISSIONAL 
OU SERVIÇO

DEDICAÇÃO/ 
TEMPO/ UNIDADE

VALOR TOTAL

Realizar 

exposição –

durante 30 

dias. Com 

acervo 

próprio. 

Organização, fechar contratos, 

contratar equipe

Coordenador 3 meses 15.000,00

Acompanhar montagem, cotar 

materiais, logística

Produtor 2 meses 8.000,00

Montagem e desmontagem 4 ajudantes 4 diárias 2.880,00

Monitoria e atendimento ao 

público

3 Monitores 45 diárias 20.250,00

Material cenográfico Produtos Verba 15.000,00

Ação 

educativa

Elaboração e impressão de 

material educativo

Editor serviço 4.250,00

Impressão Unidade 500

Atendimento as escolas (10) Educador 10 diárias 3.000,00

Lanche e transporte para alunos Serviço 10 x 50 (crianças) 16.000,00

Administração Elaboração de contratos Adv-Serv. Verba 3.800,00

Auxiliar administrativo CLT 3 - Mês 10.500,00

Relação: Ação x Cronograma x Orçamento
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Especificação técnica de produtos

Material gráfico

Plano de distribuição

Projeto pedagógico

Projeto técnico de pesquisa

Impacto ambiental

Proposta museológica

Projeto expográfico



7.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

7.1.1 CATÁLOGO EXPOSIÇÃO “CIRCUITOS CRUZADOS”

Tipo: papel certificado FSC; capa: formato fechado, 210 x 210 mm; formato aberto, 210 x 420 mm,
capa com orelha; papel: papelão horlle nº 70 (0,75 mm de espessuras); impressão: serigrafia 3x0 cor
(preto+branco+pantone 115 M). Miolo: 184 páginas, papel off set ou alta alvura 150 grs, impressão
off set 4x4 cores, um jogo de provas, acabamento: encadernação padrão e simples no miolo e
capa: corte e vinco sem laminação ou verniz, shrink individual, trilíngue (inglês/português/francês).

7.2 REVISTA MODERNO

Especificações técnicas: quatro edições, tiragens trimestrais, 30 x 21,5 cm, total 20 páginas, 4x4
cores, 2 cadernos 10 pg, couché fosco, 170 grs, fechado 150 x 210 cm, aberto 300 x 210 cm,
acabamento: refilados, dobrados, revista, grampo, fefile trilateral, verniz base d’água, capa flexível
duo design 300g, lombada costurada, bilíngue (inglês/ português).

7.3 – LIVROS

7.3.1 – Livro : ACESSIBILIDADE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Formato Fechado 21,00 x 21,00cm
Lombada aprox. 1,50cm CAPA: Duo Design 250g/m2 FORMATO ABERTO: 84,00 x 21cm FORMATO
FECHADO: 21 x 21cm IMPRESSÃO: 04 X 04 cores ACABAMENTO: Costura e lombada quadrada /
laminação fosca MIOLO: 09 cadernos (108 páginas) em papel Off set 150g/m2 IMPRESSÃO: 4 x 4
cores Acabamento: Shrink individual Incluir 2 jogos de provas digitais Tiragem: 2000

7.3.2 – CADERNO – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 38 PÁGINAS CAPA 420 X 280 mm / MIOLO 420 X 280
mm COUCHÉ FOSCO 230 grs (CAPA) COUCHÉ FOSCO 150 grs (MIOLO)

PROJETO AREA CULTURAL/SEGUIMENTO Art. PRONAC

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - MUSEU DE 

ARTE MODERNA DE SÃO PAULO - MAM 2013

Artes Visuais // Exposição de 

artes
18 126566

Informações adicionais – Especificações Técnicas (produtos) // Material Gráfico

Poderia ser:
- Site

- DVD
- CD

- Ingresso
- Material publicitário

- Brindes
- Exposição

- Outros produtos
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Segu

PROJETO AREA CULTURAL/SEGUIMENTO Art. PRONAC

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - MUSEU DE 

ARTE MODERNA DE SÃO PAULO - MAM 2013

Artes Visuais // Exposição de 

artes
18 126566

Informações adicionais – Plano de distribuição
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Curso de formação continuada para professores e educadores

1. Objetivos gerais: Aproximar o público escolar dos conteúdos expositivos; (...)Ampliar os públicos
frequentadores da instituição.

2. Objetivos Específicos: Possibilitar um contato anterior do Professor com os conteúdos; (...); Qualificar o vínculo
dos professores com a instituição e o aproveitamento das visitas pelos alunos.

3. Justificativa: As instituições culturais que recebem um grande número de exposições por ano,(...), o
compromisso com a formação de público é responsabilidade dessas instituições, por isso a necessidade de
estreitar vínculos com os professores, e facilitar tanto o trabalho prévio às visitas (preparação na escola)(...).

4. Carga Horária: 4 horas/ oferecidos mensalmente.

5. Cliente/Público alvo: Professores das Redes Federal, (...); Educadores de Organização de Ensino e Cultura

6. Metodologia que será aplicada: Aula discursiva; Apresentação de filmes; Discussão dirigida; Oficinas

7. Material Didático: folder, catálogo, textos curatoriais e fundadores; bibliografia sobre educação em museus

8. Profissionais: Profissionais contrados; Curador e equipe de pesquisa

9. Responsável pela Coordenação: Carolina (...)

10. Resumo dos conteúdos: Conceitos de arte-educação; educação patrimonial; Temas específicos das
exposições temporárias em curso; Relações e possibilidades pedagógicas entre espaços de educação
nãoformal e as escolas;

PROJETO AREA CULTURAL/SEGUIMENTO Art. PRONAC

Programa de Ação Educativa - EXPOMUS Artes Visuais //Plásticas 26 1010395

Informações adicionais – Projeto Pedagógico
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Será realizada pesquisa, catalogação e criação de um banco de dados público onde o acervo de
vídeos de curta-metragem do Instituto Buriti será classificado e sistematizado para busca e
apreciação do público espectador. Será uma análise profunda do acervo composto por quase 500
vídeos de curta metragens produzidos desde 2014 pelos alunos das Oficinas Tela Brasil,
classificando-os em relação à:

• Gênero cinematográfico Ação/Aventura Animação/ Comédia/ Documentários (não é um
gênero, é uma categoria) Drama/ Fantasia/ Ficção científica/ Musical Policial/ Espionagem
Romance/ Suspense / Terror/ Trash

• Assuntos tratados (classificação por Temas principais/Temas Secundários) Arte e cultura popular /
Condições socioeconômicas / Conflitos Individuais Drogas e problemas de saúde pública / Ecologia
/ Educação / Esporte/ Política / Preconceito/ Realidade/ Fantástica Relações/ afetiva Religião/
Sexualidade/ Violência

• Tipo de Linguagem: Ficção/ Documentário/ Animação

• Autores / Faixa Etária/ Local de moradia (corte por região, área urbana ou rural)/ Condição
socioeconômica Conectividade •Protagonista (gênero, representatividade)

• Etc. Esta classificação resultará em um banco de dados virtual, público, gratuito, na qual qualquer
um poderá navegar pela diferentes categorias de classificação. O banco de dados com o acervo
de curtas metragens classificado e categorizado será uma ferramenta de compreensão sobre o
que este jovem pertencente à segmentos sociais em zonas de exclusão sociocultural tem a dizer,
quando se entrega uma câmera em suas mãos. O acervo virtual terá um sistema de busca com
classificação por filtros (região, estado, cidade, gênero cinematográfico, tema, etc.).

PROJETO SEGUIMENTO ProAC

Acervo Audiovisual Oficinas Tela Brasil Pesquisa e documentação 16615

Catalogação e 

criação de banco de 

dados
- Descrição das 

classificação para 
pesquisa no banco de 

dados.

Outras informações – Projeto Técnico de Pesquisa
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Contrataremos uma empresa que efetuará todo o serviço de neutralização do
carbono e impacto ambiental, além de emitir um certificado.

PROJETO AREA CULTURAL/SEGUIMENTO Art. PRONAC

Museu de Esculturas - Jundiaí Artes Visuais //Plásticas 18 111779

Informações adicionais – Impacto Ambiental

Contrapartida
- Neutralização de 

carbono.

Observação:
- A Neutralização de 

carbono, é um calculo  
quantidade de CO2 

emitida nas suas 
atividades diárias e vê 

quantas árvores precisa 
plantar para neutralizar 

esse valor

O Que faltou:
- Compra de matéria 

prima com certificação
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As atividades propostas no plano anual serão realizadas em área fechada,
devidamente estruturadas para recebe-las, desta forma não causarão impactos
urbanos.

O Museu da Língua Portuguesa conta hoje com uma política de uso racional de
materiais e energia, o que contribui para redução de eventuais impactos ecológicos
na realização das atividades.

Prevemos ainda a inclusão de mensagem sobre o descarte consciente, nas peças
gráficas produzidas.

PROJETO AREA CULTURAL/SEGUIMENTO Art. PRONAC

Museu da Língua Portuguesa – Plano Anual 

2013
Artes Visuais //Plásticas 18 128832

Informações adicionais – Impacto Ambiental

Contrapartida
- Politica de uso 

racional de materiais 
e energia.

- Descarte consciente

Observação:
- Impactos urbanos?

O que poderia ter:
- Programa de 

gratuidade para quem 
vai de transporte 

público
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A exposição Museu do Futebol no País do Futebol será estruturada em 4 eixos principais, que
remontarão 4 das principais salas da exposição de longa duração, a saber:

1. Origens: Esse eixo contará, por meio de acervo fotográfico de Militão Augusto de Azevedo,
Augusto Malta, (...), pelo tratamento, enquadramento, emolduramento e disposição das imagens
no espaço, será criado um ambiente envolvente, com o objetivo de fazer o visitante viajar no
tempo. Obras expostas: Vídeo de 4 minutos e 46 segundos: Assim como a sala, o vídeo narra
através de fotos (...). Narração de Milton Gonçalves. Apresentação de aproximadamente 300
imagens fotográficas de época, adequadas ao suporte expográfico da exposição.

2. Heróis: Nesta sala, 20 personalidades do meio intelectual, artístico e esportivo são homenageadas
como heróis brasileiros, (...), neste eixo apresentados em um vídeoinstalação. (...). Obras expostas:
Vídeoarte de 6’40’’ (...) Os Heróis: Anísio Teixeira, Carlos Drummond de Andrade, (...) Oscar
Niemeyer.

3. As Copas do Mundo Essa sala narra a história e os contextos político, artístico e social das 14
edições de Copas do Mundo. (...). Obras expostas: 32 vídeos de 3 minutos(...).

4. Números e Curiosidades: Recordes, regras, expressões famosas, curiosidades e números do
futebol. O futebol que todos conhecem contado a partir de seus principais marcos e
características. Neste eixo, também serão apresentados dados e curiosidades de cada uma das
cidades em que a exposição estiver sendo exibida. É uma sala mais voltada ao lúdico, com placas
coloridas e de diversos tamanhos. Nesta sala, daremos destaque às seguintes informações:

a) Copas (...) b) Curiosidades Locais: (...) c) Recordes do futebol: (...) d) História do futebol: (...) e)
Regras do futebol: f) Frases famosas: Placas com frases famosas de escritores, técnicos, jogadores
ou anônimos.

PROJETO AREA CULTURAL/SEGUIMENTO Art. PRONAC

Exposição Multimídia Museu do Futebol no 

País do Futebol
Artes Visuais //Plásticas 18 1113282

Informações adicionais – Proposta Museológica

Proposta 

Museológica
- Memorial descritivo
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O projeto expográfico que segue anexo a esta inscrição é preliminar, assim como o roteiro
expositivo. O projeto definitivo será desenvolvido e aprovado no decorrer da pré-produção, para
atender as necessidades técnicas do acervo, entre elas, questões relacionadas às dimensões das
peças, iluminação, climatização e segurança. A execução do projeto prevê a construção de
materiais cenográficos e mobiliários expositivos. O arquiteto e o responsável pelo projeto de
iluminação acompanharão a execução de seus projetos durante toda a montagem. Na etapa de
execução serão contratados os serviços de marcenaria, pintura, serralheria, vidraçaria, vedação,
elétrica (incluindo instalações e mão de obra), além de serviços eventualmente necessários mas
por hora não mencionados. Ações de manutenção do espaço durante o período expositivo em
função do fluxo de visitação e demandas inicialmente não previstas também estão contempladas
no projeto.

Memorial Descritivo Mostra - São Paulo

150 metros quadrados de construção de painel de madeira em MDF 15mm, na altura de 3,00m
estruturado em sarrafo de pinho aparelhado conforme desenho, os painéis devem ser maciados e
lixados para receber a pintura.

150 metros quadrados de pintura em painel e madeira, devem ser consideradas 3 demãos de tinta.

600 metros quadrados de tratamento e pintura nas paredes existentes, devem ser consideradas 3
demãos de tinta.

7 vitrines nas medidas 1m por 1m e 1,60m de altura,

300 metros quadrados de revestimento do piso em linóleo.

PROJETO AREA CULTURAL/SEGUIMENTO Art. PRONAC

Picasso e a modernidade espanhola Artes Visuais //Plásticas 18 1410696

Informações adicionais – Projeto expográfico (Memorial descritivo)

Projeto Expográfico
- Descrição preliminar

- Projeto completo 
realizado na fase de 

pré-produção
- O que prevê o projeto

Memorial descritivo
- Execução 

detalhada do 
projeto expográfico
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- Rouanet x ProAC

- 3 Tipos de projetos

- Entusiasmo

- Cuidado com essa lei

- Fator VDM



Elementos Proac ICMS Lei Rouanet
Nome do Projeto √ √
Resumo do Projeto √ “Síntese do Projeto”

Descrição √ X

Objetivos √ √

Justificativa √ √

Contrapartidas √
Acessibilidade

Democratização

Cronograma “Descrição” “Etapas de trabalho”

Ficha Técnica √ √
Orçamento √ √
Outras Informações √ √

Plano de Divulgação “Outras Informações” √

Detalhamento da Proposta
“Definição da cidade”

+sinopse da obra
+Impacto Ambiental

+Especificações técnicas do Produto
Outros: X Deslocamento

X Plano de Distribuição

- Rouanet x ProAC
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Projeto 

enquadrado 

para leis e  editais.

Objetivos

Justificativa

Cronograma

Orçamento

Contrapartidas

- 3 Tipos de projetos

82



- Entusiasmo

“Vamos mapear as cadeias produtivas culturais”

“Mobilizaremos os alunos da rede pública de ensino”

“8,6 milhões para 66 milhões – arrombo do projeto Chatô”

“Fundação Bienal devolverá 12,2 milhões ao MinC – Erro: gastos 
não previstos no orçamento e fora do prazo”

... 
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- Cuidado com essa lei!

Lei de Murphy
“Se alguma coisa tiver que dará errado, dará errado”

“Não preencher ou editar texto no formulário online”

“Não mudar o projeto sem pedir autorização, ou falar com os 
parceiros, no caso de dinheiro pulico o órgão responsável”

“Acompanhar gastos, não estourar rubricas e analisar dados 
fiscais” 
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- Fator VDM

“Fator Vai Dar Merda”

“Merdas acontecem. Sabemos disso. Todos vamos encontrar 
lombadas e solavancos. Nenhum de nós pode prever o futuro, mas 
sabemos uma coisa sobre ele: NADA VAI ACONTECER EXATAMENTE 

COMO PLANEJADO. Portanto, se as coisas em algum momento 
deram errado, não se martirize: VOCÊ NÃO ESTÁ SÓ. Mas também 

não se acomode. Existem formas de se prevenir do pior cenário. 
“Os projetos criativos tendem ao desastre por natureza. É A AÇÃO 

DAS PESSOAS ENVOLVIDAS QUE O SALVA. 

Livro: O Fator VDM – Luis Marcelo Mendes85



Muito 
Obrigado!!!

Marcos Terra 
Junho/Santos/SISEM/2015


