


GESTÃO DE IDEIAS

Cultura

Um  projeto tem  como objetivo

transformar ideias e  aspirações
em ações concretasque
possam aproveitar

oportunidades,  solucionar

problemas,  atendera  

necessidadesou satisfazer

desejos.



MAS, POR ONDE 

COMEÇAR A 
ELABORAR O MEU 

PROJETO?



PROJETO CULTURAL

• Instrumento técnico,  estratégico e  de  comunicação.

• Tem duração definida,  objeto específico,  recursos
limitados e  autonomia,  cujo eixo central  é a  cultura.  

• Seu objetivo é promover a  cultura em toda e  qualquer
linguagemartística.  

• A  construção do  projeto é o  pontapé inicial para
operacionalizar a  ideia.

• Não necessariamente contempla retorno financeiro.



Elaboração
Engloba as duas primeiras etapas do ciclo de vida de um projeto, ou 

seja, a conceituação e o planejamento.

CICLO DE VIDA

• Conceito

• Planejamento



CICLO DE VIDA

• Plano  de  Captação

• Plano  de  Cotas

Captação
Fase de captação de recursos financeiros e/ou de bens e serviços.



CICLO DE VIDA

• Pré-produção

• Produção

• Pós-produção

Captação
Fase de captação de recursos financeiros e/ou de bens e serviços.

Execução
Também chamada de produção, é a fase de operacionalização, 

realização, acompanhamento, controle e possíveis ajustes durante a 
execução do projeto.



CICLO DE VIDA

• Produção de  Relatórios

• Valoração de  Mídia

• Valoração de  Contrapartidas

Captação
Fase de captação de recursos financeiros e/ou de bens e serviços.

Execução
Também chamada de produção, é a fase de operacionalização, 

realização, acompanhamento, controle e possíveis ajustes durante a 
execução do projeto.

Prestação de contas e encerramento 
É o momento de comprovar a realização dos produtos culturais, 

bens, serviços, ações ou resultados culturais propostos, bem como 
demonstrar a realização dos pagamentos conforme previsto no quadro 

orçamentário. E ainda, a produção de relatórios e as respectivas 
avaliações do projeto cultural.



ELABORANDO UM PROJETO

TEMPESTADE  DE  IDEIAS

Visões - Propostas - Possibilidades

Denominador comum e  eficaz que aponte
caminhos e  soluções.



ELABORANDO UM PROJETO

DEFININDO  O  OBJETO  (Detalhado)

• O  que é o  projeto (ação principal?)

• Como  será realizado?  

• Por que foi pensado e  proposto

(importância do  projeto)?  

• Quando e  onde?  

• Quanto custará?  

• Quem o  desenvolverá (principais

envolvidos e  suas funções)?  

• Como  será divulgado?

• Quais fontes de  financiamento acessar?



ELABORANDO UM PROJETO

POTENCIALIZANDO  AS  FORÇAS  E  CORRIGINDO  AS  FRAQUEZAS

O  projeto cultural  

deve refletir as  

potencialidades e  o  

lado criativo do  seu

objeto.



ESCREVENDO UM PROJETO

1.  APRESENTAÇÃO  OU  RESUMO



ESCREVENDO UM PROJETO

2.  OBJETO



ESCREVENDO UM PROJETO

3.  JUSTIFICATIVA



ESCREVENDO UM PROJETO

4.  OBJETIVOS



ESCREVENDO UM PROJETO

5.  PÚBLICO  ALVO



ESCREVENDO UM PROJETO

6.  RESULTADOS
PREVISTOS



ESCREVENDO UM PROJETO

7.  PLANO  DE  
TRABALHO



ESCREVENDO UM PROJETO

8.  CRONOGRAMA



ESCREVENDO UM PROJETO

9.  ORÇAMENTO



ESCREVENDO UM PROJETO

10.  PLANO  DE  DIVULGAÇÃO  E  ESTRATÉGIA  DE  COMUNICAÇÃO



ESCREVENDO UM PROJETO

12.  OUTROS  DOCUMENTOS

Ficha Técnica Diretor Geral:  Responsável por todas as  etapas do  projeto.  Acompanha as  apresentações e  planejamento,  
organizando e  mantendo contato com  fornecedores e  prestadores de  serviços.  Acompanha todos os
pagamentos.  Cargo  exercido pelo proponente do  projeto ou empresa responsável.

Diretor de  Produção:  Responsável pela  coordenação administrativa,  financeira e  contábil do  projeto.  Faz a  
interlocução entre  a  produção executiva e  a  direção geral.  Coordena os pagamentos,  a  logística e  o  
cronograma de  execução.  É o  profissional responsável pela  prestação de  contas do  projeto.

Produtor Executivo:  Responsável pela  negociação com  fornecedores e  prestadores de  serviços.  Organiza
a  logística dos  locais para  execução de  todas as  etapas do  projeto,  mantendo relacionameno com  órgão
públicos,  espaços expositivos,  etc.

Captador:   Responsável pela  apresentação do  projeto aos patrocinadores/apoiadores.  Coordena a  tramitação
dos  investimentos e  depósitos bancários.  Geralmente,  destina-se  10%  do  valor  do  projeto para  Captação de  
Recursos.

Coordenador de  Comunicação:  Responsável pela  elaboração e  execução do  plano de  divulgação.  

Assessoria Jurídica:  Responsável pelos contratos de  trabalho e  prestação de  serviços dos  profissionais
que farão parte  do  projeto.



ESCREVENDO UM PROJETO

12.  OUTROS  DOCUMENTOS

Ficha Técnica



ESCREVENDO UM PROJETO

12.  OUTROS  DOCUMENTOS

Cartas  de  
Anuência



ESCREVENDO UM PROJETO

12.  OUTROS  DOCUMENTOS

Ações de  
Democratização
de  Acesso e
Acessibilidade

Democratização de  acesso:   Ampliação do  acesso ao produto cultural   (ampliação do  público).

Acessibilidade:   A  forma  como você disponibiliza o    produto cultural  para  públicos com  necessidade
especial  ou com  deficiência.   Tornar o  produto acessível a  todos os públicos.

Inclusão:   Incluir na equipe do  projeto (profissional ou artística)  grupos sociais específicos:  deficientes,  
idosos,  adolescentes,  etc.



ESCREVENDO UM PROJETO

12.  OUTROS  DOCUMENTOS

Currículo resumido



FORMULÁRIOS / EDITAIS E LEIS DE INCENTIVO

O  que  deve  compor  a  proposta:

• Formulário  de  Inscrição

• Planilha  orçamentária
• Currículo  do  proponente  
• Currículo  resumido  dos  integrantes  da ficha  técnica
• Documentos   relacionados  nos  requisitos  específicos  da  linha  de  apoio  

em  que  a  proposta será  inscrita,  quando  houver;;

• Outros  documentos  que  o  proponente   julgar  necessário  para  auxiliar  
na  avaliação  do  mérito cultural  do  projeto.



FORMULÁRIOS / EDITAIS E LEIS DE INCENTIVO

Fases  de  julgamento:

• Análise  técnica  e  de  mérito  cultural  

• Admissibilidade



FORMULÁRIOS / EDITAIS E LEIS DE INCENTIVO

Análise  técnica  e  
de  mérito  cultural  



FORMULÁRIOS / EDITAIS E LEIS DE INCENTIVO

Análise  técnica  e  
de  mérito  cultural  



FORMULÁRIOS / EDITAIS E LEIS DE INCENTIVO

Análise  técnica  e  
de  mérito  cultural  



FORMULÁRIOS / EDITAIS E LEIS DE INCENTIVO



FORMULÁRIOS / EDITAIS E LEIS DE INCENTIVO

Formulário de  
Inscrição



CADASTROS

Credenciamento
• Cópia  da  cédula  de  identidade;;

• Cópia  do  CPF  ou  documento  que  contenha  o  

CPF;;

• Currículo  atualizado

• Documentos  que  comprovem  a  capacidade  
técnica  necessária  para  desenvolvimento  de  
atividades  artísticas  e  culturais  relacionadas  
a  cada  área  cultural  e  artística  pretendida.  

• Prova  de  residência  ou  domicílio  que  
comprove  residir  no  Distrito  Federal,  há  pelo  
menos  02  (dois)  anos.  



CADASTROS



CADASTROS



CADASTROS



CADASTROS



PORTFÓLIO

• Apresente o  projeto cultural  com  um  breve  
histórico.  Caso tenha,  cite  a  missão,  valores e  
comprometimento social.

• Mostre quais são os produtos e  os serviços
culturais oferecidos ao público.

• Mostre a  sua equipe,  incluindo um  breve  
currículo (perfil)  dos  profissionais e  suas
especialidades.

• Comprove com  fotos e  vídeos todas as  ações
desenvolvidas no  pelo projeto.

• Disponibilize os seus contatos para  que o  seu
apoiador/patrocinador possa encontrá-lo  com  
facilidade.

CASE  – FESTIVAL  MÊS  DA  FOTOGRAFIA



Carol  Peres
61  3963-5119  /  9.8228-8023

carolperes@photoagencia.com.br

CONTATOS

MUITO OBRIGADO!


