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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/2019
ANEXO II
FORMULÁRIO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO
1- IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:
1.1 Título do projeto:
1.2 Tipo da atividade:
1.3 Área principal da atividade:
1.4 Proponente:
1.5 CPF/CNPJ:
2- IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE/RESPONSÁVEL PELO PROJETO
2.1 Nome do Profissional ou Empresa/Instituição:
2.2 Profissão:
2.3 CPF/CNPJ:
2.4 Endereço:
2.5 E-Mail:
2.6 Telefones:
2.7 Função no projeto:
Pessoa Física / Pessoa Jurídica responsável(is) pela condução do projeto. Os responsáveis
devem informar os dados mencionados, pois serão as pessoas que intermediarão a
comunicação entre a Secretaria Municipal da Cultura e a entidade proponente.
Copie e cole quantas vezes necessário os itens acima até incluir todos os responsáveis pelo
seu projeto.

3- EQUIPE PRINCIPAL DO PROJETO
Identificar os componentes da equipe principal do projeto, ou seja, sem os
quais o projeto não seria exequível, sejam eles empresas prestadoras de
serviço ou profissionais, indicando sua área de atuação no projeto.
Nome

CPF/CNPJ

e-mail

Telefone

Função no projeto
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4- EQUIPE COMPLEMENTAR
4.1 Descrever e justificar a necessidade de uma equipe voluntária. A equipe
deve seguir as restrições descritas no Edital de Chamada Pública 001/2019,
item 5.8.
5- OBJETO
5.1 apresentar um resumo de forma objetiva e clara do que está sendo
proposto à realização do projeto, bem como deixar claro o objeto do
projeto.
6- OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS
6.1 Objetivo Geral: Deve ser indicada de forma clara e sintética o
objetivo geral do projeto, ou seja, a situação final pretendida.
6.2 Objetivos Específicos: Devem ser descritos quais os resultados esperados
com a realização e implantação do projeto.
7- JUSTIFICATIVA
Descrever e justificar de forma clara os objetivos gerais e específicos do
projeto.
8- ÁREA CONTEMPLADA
8.1 Informar a(s) área(s) e/ou segmento(s) abrangido(s) pelas atividades a
serem realizadas na execução do projeto.
 Artes cênicas:
( ) circo
( ) dança
( ) mímica
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) ópera
) teatro
) marionete
) mágica
) fantoches/bonecos
) performance
) outros descreva:

(
(
(
(
(
(
(

 Audiovisual:
) exibição cinematográfica ou videofonográfica de curta e média metragem
) exibição radiofônica
) formação e pesquisa audiovisual em geral
) preservação ou restauração de acervo audiovisual
) rádios e TV’s educativas não comerciais
) projetos audiovisuais transmidiáticos, exceto os de produção e de difusão
) outros descreva:

(
(
(
(
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 Música:
) música erudita
) música popular
) música instrumental
) canto
) outros descreva:

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

 Artes visuais e artes digitais e eletrônicas:
) fotografia
) artes plásticas, incluindo artes gráficas, gravura, cartazes e filatelia
) exposições de artes
) design artístico
) maquetes
) formação técnica e artística de profissionais
) projetos educativos orientados à fruição e produção de artes visuais
) projetos de fomento à cadeia produtiva das artes visuais
) arte digital
) outros descreva:

 Patrimônio cultural:
( ) oficinas de preservação ou restauração de patrimônio material e imaterial,
museológico, acervos e outros
( ) atividades de educação patrimonial
( ) outras ações de capacitação
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 Literatura:
( ) periódicos e outras publicações
( ) evento literário e de incentivo à leitura
( ) ações de formação e capacitação em geral

9- DEFINIÇÕES DOS MÉTODOS DE EXECUÇÃO
9.1 Metodologia:
Explique como a proposta será desenvolvida (ações/atividades previstas e
meios de realização), detalhe as diferentes etapas a serem implementadas,
indicando os mecanismos de acompanhamento e avaliação da proposta e
identifique as parcerias, porventura, envolvidas na proposta.
9.2 Materiais e equipamentos:
Descrever os materiais equipamentos necessários para execução das
atividades propostas. Os materiais e equipamentos oferecido pela
Secretaria Municipal da Cultura estão descrito no item 5 do Edital de
Chamada Pública 001/2019.
9.3 Local de realização:
Identificar o local ou o espaço ou a sala em que o projeto será executado.
Os locais ou espaços a serem oferecidos pela Secretaria Municipal da
Cultura estão descrito no item 5 do Edital de Chamada Pública 001/2019.
9.4 Público-alvo:
Descrever o público-alvo para que se destina a atividade e quantidade de
pessoas que poderão se inscrever. Em caso da atividade contemplar mais
de uma turma, descreva quantas pessoas por turma.
9.5 Plano de divulgação:
Descrever os veículos de comunicação do projeto para divulgação das
atividades.
9.6 Recomendações ou outras informações necessárias:
Descrever, caso necessário, as informações complementares necessárias
para a compreensão da execução da proposta.
9.7 Referências bibliográficas:
Descrever a bibliografia base do projeto.
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10-CRONOGRAMA

Ações Previstas

Data

Carga horária (h)

Local da atividade

Ações Previstas: Informe as ações necessárias para a execução do projeto proposto, em
ordem cronológica.
Data: informe a data inicial e final de cada ação. Observar o prazo mínimo previsto no Edital
para início das atividades.
Carca horária: Informe a carga horária de cada atividade proposta.
Local da atividade: Informe o local que será realizado cada atividade. Os locais que serão
fornecidos pela Secretaria Municipal de Cultura ficarão em aberto, mediante agendamento.

11-RESULTADOS ESPERADOS
Descreva as expectativas para os resultados previstos no decorrer de todas as
atividades propostas no projeto. Os resultados deverão ser apresentados
também no relatório final do projeto (Anexo VI do Edital de Chamada Pública
001/2019).

