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A oficina Elaboração de Projetos e Portfólio visa abordar, de forma geral, as 
informações e documentos necessários para elaboração de um projeto cultural, bem 
como suas adaptações para inscrição em editais, concursos e leis de incentivo.  E a 
importância de um currículo completo, bem como o registro das atividades culturais 
para futuras comprovações e montagem de portfolio profissional.

EMENTA

Apresentar aos participantes:
•	 Conceitos para elaboração de um projeto cultural – Apresentação, Resumo, 

Objeto, Objetivos, Justificativa, Cronograma de Execução e Planejamento 
de divulgação.

•	 Documentos que compõem um projeto cultural.
•	 As diferenças entre currículo e portfólio.
•	 Dicas de como elaborar um portfólio profissional.
•	 A importância de registrar e documentar as atividades do projeto cultural.

OBJETIVO

A oficina tem como objetivo apresentar aos participantes as etapas e pontos gerais 
para elaboração de um projeto cultural, bem como as especificidades dos formulários 
de inscrição de editais e leis de incentivo vigentes no Distrito Federal. 

Enfatiza também, como desenvolver um portfólio criativo e exclusivo para o projeto 
cultural, sua importância e elementos básicos.

Como proposta de exercício prático, os participantes serão chamados a apresentar 
seus projetos culturais (ou elaborar especificamente para o exercício) e, a partir do que 
foi tratado na oficina, praticar a elaboração (escrita) do projeto, em conformidade 
com o tipo de financiamento cultural escolhido (edital, lei de incentivo ou patrocínio 
privado).  A oficina finaliza com uma avaliação da sua realização.

APRESENTAÇÃO
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Gestão de ideias

Um projeto tem como objetivo transformar ideias e aspirações 
em ações concretas que possam aproveitar oportunidades, solucionar 
problemas, atender a necessidades ou satisfazer desejos. Para isso, 

deve apresentar um conjunto de atividades programadas para acontecer num 
determinado período de tempo, com objetivos precisos, estratégias consistentes e 
indicadores coerentes para avaliar os resultados alcançados

O empreendedor cultural, além de criar, precisa encontrar formas de viabilizar 
seus projetos. Atualmente, além do patrocínio privado direto, existem vários editais 
culturais, que provêm de empresas públicas, mistas ou privadas, e exercem a 
função de análise e seleção de projetos dentro de critérios definidos por comissões 
julgadoras compostas por profissionais experientes ou estudiosos de cada área, 
premiando os que mais se adequam a esses requisitos. 

Existem, ainda, os mecanismos municipais, estaduais e federais de incentivo 
que promovem, por meio da renúncia fiscal, a captação de recursos e viabilização 
de projetos culturais escolhidos pelo próprio contribuinte, seja ele pessoa física ou 
jurídica. 

Antes de tudo, é preciso entender o que é e pra que serve um projeto cultural.

O projeto é um instrumento técnico, estratégico e de comunicação com duração 
definida, objeto específico, recursos limitados e autonomia, cujo eixo central é a 
cultura. Seu objetivo é promover a cultura em toda e qualquer linguagem artística. 

Não existe modelo único, na medida em que o escopo do projeto cultural dependerá 
do produto, serviço ou bem a ser produzido, do tamanho e da complexidade, bem 
como do contexto em que está inserido. Em que pese não ser necessário seguir uma 
“receita de bolo”, o projeto deve ser capaz de, por si só, comunicar de forma objetiva, 
inequívoca e interessante o que se pretende fazer.

  Desse modo, deve-se relacionar todas as informações necessárias para a 
compreensão do que se pretende fazer, de como será feito, a quem se destinará, 
com quem será, quando acontecerá, quanto custará e como será financiado. Um 

Mas, por onde começar a 

elaborar o seu projeto??



5projeto cultural não necessariamente contempla retorno financeiro e seu orçamento 
normalmente não requer cálculos complexos.

Apesar de o projeto cultural exigir respostas para todas essas questões, isso não 
significa que ele seja um documento de leitura cansativa, subjetiva e com pormenores 
excessivos e desnecessários. Muito pelo contrário, um projeto deve ser sucinto, escrito 
com textos articulados e coerentes, pois quem avaliará o projeto, qualquer que seja a 
finalidade dessa avaliação, não terá muito tempo disponível para tal tarefa.

Etapas
O projeto cultural é composto por quatro etapas prioritárias:

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

seja, a conceituação e o planejamento.

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.
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1. Planejando o projeto cultural

Visto o conceito e as etapas de um projeto cultural, agora é hora de 
por a mão a na massa e escrever o seu projeto.

Tempestade de ideias
A tempestade de ideias ou brainstorming é uma técnica utilizada para explorar 

a potencialidade criativa de um indivíduo ou de um grupo, colocando-a a serviço de 
objetivos pré-determinados. A proposta é que o grupo se reúna e utilize a diversidade 
de pensamentos e experiências para gerar soluções inovadoras, sugerindo qualquer 
pensamento ou ideia que vier à mente a respeito do tema tratado. 

Para o processo de elaboração de um projeto cultural, essa técnica auxilia a reunir 
o maior número possível de ideias, visões, propostas e possibilidades relacionados à 
proposta cultural inicial, que levem a um denominador comum e eficaz para apontar 
caminhos e solucionar problemas e entraves que impedem um projeto de seguir 
adiante.

Definindo o objeto
Com a ideia definida, é hora de especificar o objeto, aquilo que se pretende 

realizar, como, quando e onde. Para ajuda nesse processo, tente responder em frases 
curtas:

•	 O que é o projeto (ação principal?)
•	 Por que foi pensado e proposto (importância do projeto)? 
•	 Quem o desenvolverá (principais envolvidos e suas funções)? 
•	 Como será realizado? 
•	 Quando e onde? 



7•	 Quanto custará? 
•	 Como será divulgado?
•	 Quais fontes de financiamento acessar?

Potencializando as forças e corrigindo as fraquezas
O projeto cultural deve refletir as potencialidades e o lado criativo do seu objeto.

Como exercício, aplique a técnica da Análise SWOT para conhecer os pontos fortes 
e os pontos frágeis do seu projeto. 

Muito utilizada entre os administradores para a gestão e planejamento estratégico 
empresarial, a Análise SWOT é um sistema simples para posicionar ou verificar a 
posição estratégica da empresa no ambiente em questão. Vem sendo aplicada na 
elaboração de projetos de forma a identificar as potencialidades e fraquezas da 
proposta cultural, e possibilitar “fortalecer o que for bom e corrigir o que estiver ruim”. 

Anotações
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2. Escrevendo um projeto cultural

Independente do segmento do empreendimento cultural, certos 
itens são comuns a todo tipo de projeto, seja ele para inscrição em 
editais público/privados ou patrocínio direto.

1. Apresentação ou Resumo
Na apresentação ou resumo, é preciso descrever, de forma suscinta, a proposta 

cultual. Detalhe o objeto apresentando: quando, onde, como e por quê.

2. Objeto
O objeto é, em última instância, uma “ação ou atividade cultural” e, por isso, 

acontece em um lugar, em determinado período, é realizado por uma pessoa 
ou um grupo de pessoas, por determinadas razões, podendo estar associado a 

conceitos ou a movimentos artístico-culturais tradicionais ou contemporâneos.

3. Justificativa
Na justificativa devem ser apresentadas as razões para a realização do projeto. 

Enfatizando quais circunstâncias favorecem a sua execução, o justificam e o diferenciam, 
e também quais suas contribuições para o desenvolvimento cultural do público ao 
qual se destina ou da localidade/região na qual se insere. Este é o momento de 
convencimento da importância do projeto e da capacidade do proponente em realizá-
lo. 

4. Objetivos
Os objetivos devem expor os resultados que se pretende atingir, os produtos finais 

a serem elaborados, benefícios da ação ou atividade cultural proposta, se possível a 
curto, médio e longo prazo. Geralmente tem-se um objetivo geral e outros específicos 
que devem contribuir para o alcance do objetivo geral.

5. Público alvo
Identifique o(s) público(s) ao qual o projeto se destina, presumindo, sempre que 

possível, uma quantidade direta e indireta do público a ser atingido. As características 
do projeto ou a trajetória do proponente podem já ter ou indicar um determinado 
público, que já possua envolvimento com a ação ou atividade cultural proposta ou, ao 
contrário, a desconheça ou não tenha acesso e possa dela se beneficiar de alguma 
forma.

6. Resultados previstos
Apresentar os resultados a serem atingidos pelo projeto, os benefícios produzidos 

a partir da sua realização. Os resultados devem ser mensuráveis e revelar o alcance 



9dos objetivos específicos. Se possível apresentar dados quantitativos, como: número de 
espetáculos ou mostras, público atingido, cidades abrangidas, etc.

7. Estratégia de Ação ou Plano de Trabalho
A estratégia de ação, ou memorial descritivo, ou base operacional, ou ainda 

plano de trabalho, explica como o projeto será realizado, detalhando suas etapas. 
A estratégia de ação irá demonstrar a proximidade que o proponente possui com 
a linguagem do projeto e com a produção cultural. Este item deve apresentar uma 
coerência com o orçamento e com o cronograma.

8. Cronograma
O cronograma situa no tempo as ações ou procedimentos necessários para a 

realização do projeto. Deve ser apresentado em forma de tabela, por itens e não 
em texto. Algumas ações são comuns a vários projetos, como: reserva do local de 
realização do projeto, impressão das peças gráficas, divulgação, inscrições, ensaios, 
montagem, estreia, pagamento de serviços e profissionais, prestação de contas, entre 
outros. Em algumas ocasiões os editais e mecanismos de financiamento indicam um 
período de execução, o que significa que não se pode propor um cronograma que o 
extrapole.

O cronograma geralmente está dividido em pré-produção, produção e pós-
produção, que significam, respectivamente, o momento prévio da execução do projeto, 
a sua execução de fato e o momento posterior.

9. Orçamento
O orçamento deve indicar todos os recursos financeiros necessários à execução 

do projeto, com valores unitários e totais. A maioria dos editais públicos possui uma 
cota limite de financiamento. Caso o projeto extrapole o valor determinado, deverá 
comprovar a existência de outras fontes de financiamento. Neste caso, divida os totais 
em valor solicitado ao edital e valor total do projeto.

A planilha orçamentária deve ser o espelho dos seus objetivos. Sugere-se que o 
orçamento pelo menos indique: item, valor unitário, quantidade e valor total. O valor 
total do projeto é a multiplicação de todos os itens anteriores.

10. Plano de Divulgação ou Estratégia de Comunicação
O plano de divulgação deve indicar quais produtos (folder, cartaz, catálogo, spot, 

etc.) e canais oficiais de comunicação (site, redes sociais, etc.) serão utilizados pelo 
projeto para comunicar suas ações ao público. Deve apresentar também, a estratégia de 
comunicação, defindo  a publicidade, marketing e assessoria de imprensa 
do projeto. É possível formular um plano de comunicação alternativo, mais 
barato e eficiente se o proponente conhecer o seu público. A maioria dos 
editais públicos possui um percentual limite para gastos com divulgação, 
esse item deve ser observado caso a caso. Porém, a prática de mercado 
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de forma geral, é que este valor não ultrapasse os 20% do valor total 
do projeto.

11. Plano de Captação de Recursos 
O Plano de Cotas, quando o proponente estiver adaptando o seu 

projeto para a captação de recursos, deverá indicar cotas de patrocínio para que a 
empresa possa escolher. As cotas são níveis hierárquicos de parcerias: patrocínio, 
co-patrocínio, apoio, promoção, colaboração, etc. Para cada cota determine um 
custo e uma divulgação da marca diferenciados.

12. Outras informações e Anexos
Fique atento a outras informações e anexos que podem ser solicitados.

•	Ficha técnica: número de profissionais envolvidos, com respectivas funções.
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 

Anotações



11de divulgação. 

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

•	 Carta de anuência: comprovando a participação dos profissionais envolvidos 
indicados na ficha técnica.

•	 Ações de Democratização de Acesso e Acessibilidade: Nos últimos anos 
as ações que possibilitam a democratização de acesso e a acessibilidade cultural 
de projetos culturais, vem sendo cada vez mais exigidas nos editais e adotadas 
pelas Leis de Incentivo. 
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.
 

•	 Contrapartida: ações e atividades culturais a serem realizadas pelo proponente 
e demais envolvidos no projeto a título de contrapartida social. Devem estar 
articuladas com o projeto proposto e com as diretrizes da política cultural da 
instância a qual o projeto solicita financiamento.

•	 Currículo: de forma resumida, apresente o currículo do proponente e dos principais 
envolvidos no projeto, com ênfase na área cultural. É interessante ressaltar a 
experiência do proponente em temas relacionados aos editais, quando for o caso.

•	 Portfólio: folders, matérias de jornal, dvd’s, entre outros materiais que indiquem 
o histórico profissional do proponente.

Anotações
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3. Portfólio

No dicionário de língua portuguesa o portfólio é designado como 
um “dossiê ou documento com o registro individual de habilitações 
ou de experiências”. E é exatamente isso: uma lista dos melhores 

trabalhos de um profissional, de uma empresa, ou de um projeto cultural.
O portfólio de um projeto cultural deve demonstrar a capacidade profissional 

de sua equipe, sua sustentabilidade, trajetória, potencialidades, etc. Para isso, 
deve ser bem elaborado, levando em consideração a sua apresentação visual, 
elementos gráficos e informações textuais. De nada adianta possuir um ótimo 
currículo e um excelente serviço se a “sua vitrine” está mal feita.

Embora os elementos que você precisa incluir no seu portfólio dependam muito 
da sua especialidade e do tipo de projeto cultural a ser realizado, existem alguns 
pontos básicos que se aplicam de forma geral:

•	 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.

Anotações
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INVISTA NO SEU VISUAL!

Mantenha seu portfólio sempre atualizado.

Invista na documentação audiovisual (fotos e vídeo) do seu projeto, evidenciando 
a participação do público-alvo, a realização dos objetivos propostos e o 
registro das marcas dos apoiadores e patrocinadores.

Invista em um profissional de design gráfico/web design para elaboração de 
um layout criativo e exclusivo.

Tenha sempre uma versão impressa (que pode ser resumida), para o caso de 
ter que apresentar a possíveis patrocinadores.

Mantenha seu portfólio on-line e acessível para todos. Hoje em dia existem 
diversas plataformas on-line para publicação de portfólios, e boa parte delas 
é gratuita. Entre as principais plataformas, indicamos: Behance, DevianArt, 
Cargo Collective e Wix. 

4. Entenda o que é o CEAC

O CEAC ou Cadastro de Entes e Agentes Culturais  é um cadastro de artistas, 
produtores e entidades culturais do DF, mantido pela Secretaria de Estado de Cultura. 
Sua principal função é habilitar agentes/instituições culturais para con-correr aos 
editais de apoio financeiro do Fundo de Apoio à Cultura - FAC e de-mais linhas de 
fomento da Secult. Além de ser uma fonte de informação para mapeamento da cadeia 
produtiva na cultura local.

O Cadastro pode ser solicitado a qualquer tempo e é gratuito. É bom ficar atento 
aos períodos que antecedem o lançamento de editais do FAC pois a Comissão de 
Cadastramento poderá definir uma data limite para solicitação e/ou renova-ção dos 
cadastros para aqueles que desejarem concorrer no edital em questão. Essa data limite 
é estabelecida em função do prazo necessário para análise dos pedidos, que deve ser 
finalizado antes da abertura de inscrição para os editais.

Desde 2016, as análises estão simplificadas. O agente/instituição 
cultural deve residir ou estar sediado há pelo menos dois anos no Distrito 
Federal, mas não necessita mais comprovar dois anos de atuação na área, 
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basta enviar o currículo e documentos comprobatórios das atividades 
culturais para a linguagem artística em que está sendo solicitado o 
cadastro, com qualquer tempo de atuação.
 

Atenção
* Microempreendedor Individual - MEI é considerado pessoa física, portanto o 
CEAC sairá em nome da pessoa física responsável pelo CNPJ MEI.
 
* Um agente cultural pode ter um CEAC como pessoa física e fazer parte do cor-
po diretivo de uma pessoa jurídica com outro CEAC, porém, ao participar de edi-
tais e em caso de ser contemplado com apoios, o agente só poderá executar e 
responder por apenas um processo.
 
* CEAC não é SISCULT ou Mapa nas Nuvens. Ambos são cadastros de agentes 
culturais que se complementam, mas realizados de formas separadas e inde-

pendentes, porém para se cadastrar no SISCULT é necessário ter o CEAC. 
 
O formulário de inscrição e a relação de documentos está disponível no site do FAC - 
http://www.fac.df.gov.br/?page_id=8560.

5. O que é o Mapa nas Nuvens

O Mapa nas Nuvens – Cartografia Cultural do DF (www.mapa.cultura.df.gov.br) 
integra uma ação nacional para potencializar a gestão da cultura, por meio da coleta 
e sistematização de dados acerca de agen-tes, ações e espaços culturais. O projeto é 
resultado da parceria com o Instituto TIM e o Observatório de Economia Criativa da 
Universidade de Brasília (Obec/UnB) e foi implementado em várias cidades, a exemplo 
de Sobral (CE), São Paulo(SP), Blumenau (SC) e Belo Horizonte (MG).

Como espaço colaborativo de mapeamento cultural, a plataforma abaste-ce 
aplicativos mobile, permitindo acesso ao público de todas as atividades e es-paços 
culturais do DF e Ride em um sistema georreferenciado e totalmente gra-tuito.

Qualquer um pode alimentar a plataforma, fazendo um cadastro simples para poder 
compartilhar seu projeto ou espaço cultural. As atividades realizadas nos equipamentos 
da Secretaria de Cultura ou fomentadas pela pasta já podem ser facilmente localizadas 
no mapa, com informações detalhadas, fotos e vídeos.

 O manual para cadastramento de informações está disponível no link: http://
www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/08/Manual-Mapa-nas-Nuvens_
v07_04-08-17_low.pdf

http://www.fac.df.gov.br/%3Fpage_id%3D8560.
http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/08/Manual-Mapa-nas-Nuvens_v07_04-08-17_low.pdf%20
http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/08/Manual-Mapa-nas-Nuvens_v07_04-08-17_low.pdf%20
http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/08/Manual-Mapa-nas-Nuvens_v07_04-08-17_low.pdf%20



