
 

ANEXO II 

 

Edital de Concurso nº 01/2020 

INCENTIVO À PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DE SANTA ROSA/RS 

 

 

DOCUMENTOS REFERENTES À ÁREA DE ENQUADRAMENTO 

(Conforme item 1.6 do Edital) 

 

 

 O rol de documentos listados neste ANEXO não se configura como arquivos 

de envio obrigatórios, não inabilita o projeto, sendo, tão somente, sugestão para a 

sua melhor instrução. Entretanto, a ausência dos arquivos pode deixar o projeto sem 

consistência para o exame de mérito. 

Para submissão em arquivo digital dos documentos e informações deste 

ANEXO serão aceitas as extensões AVI, MP3, MP4 para áudios e vídeos e PDF 

para arquivos de texto e imagem. Para arquivos de tamanho que excede o suporte 

físico apresentado (CD, DVD ou pendrive), deverá ser feito upload na rede e 

informar o link. 

Lembramos que após a inscrição do projeto, em fase de análise técnica do 

mesmo, não será mais permitida a anexação de documentos. 

 

ARTESANATO 

 

Produção de obras 

Concepção da obra, com a descrição e desenvolvimento da ideia geradora da 

peça artesanal, abordando aspectos como: materiais utilizados e dimensões e 

especificações de manuseio e montagem, quando já definido. 

 



 

Exposições de obras 

Imagens da(s) obra(s) a ser(em) exposta(s), indicando autor, título, data, 

técnica; 

Croqui da exposição, com a descrição do local a ser utilizado; 

Currículo do(s) artesão(s), quando já definido. 

 

 

CULTURA POPULAR, FOLCLORE E TRADIÇÕES (cultura nativa gaúcha, 

carnaval, etnias, gastronomia) 

 

PARA PROJETOS DE FOLCLORE E MANIFESTAÇÕES POPULARES 

Descrição da atividade folclórica; 

Observar o diálogo entre a expressão folclórica e os demais segmentos 

artístico-culturais para apresentar os documentos inerentes a ação a ser 

desenvolvida; 

Descrição da manifestação popular, com histórico, principais características 

de elementos utilizados, ritmos, trajes, instrumentos e demais informações 

pertinentes; 

Observar o diálogo entre a manifestação popular e os demais segmentos 

artístico culturais para apresentar os documentos inerentes a ação a ser 

desenvolvida. 

 

GASTRONOMIA 

Relação entre a gastronomia típica local e regional e a gastronomia 

contemporânea na proposta apresentada; 

Descrição da cadeia produtiva e sua indústria criativa agregada ao projeto, 

com detalhamento de postos de trabalho gerados direta e indiretamente com a 

proposta; 

Currículo do(s) chefe(s), doceira(s).quando for o caso; 



 

Detalhar o espaço físico a ser utilizado para o caso de feiras, exposições e/ou  

mostras de comida, a comercialização de espaços de expositores, pratos, e afins; 

Observar o diálogo entre gastronomia e os demais segmentos artístico 

culturais para apresentar os documentos inerentes à ação a ser desenvolvida. 

 

 

ARTES CÊNICAS (teatro, dança, circo) 

 

ESPETÁCULO DE TEATRO, DANÇA, CIRCO 

Concepção do espetáculo, com a descrição e desenvolvimento da ideia 

geradora da encenação, abordando aspectos como: espaço cênico pretendido, 

contexto histórico, época e local da ação, estrutura formal, gênero, estilo, 

coreografia, número de atores, bailarinos e afins;  

Informações sobre usos de cenário, figurinos, iluminação e música (trilha 

sonora); 

Texto do espetáculo. Não havendo texto completo deverá ser apresentado 

roteiro de cenas ou metodologia de pesquisa para sua elaboração, descrição da 

pesquisa que foi utilizada na concepção do espetáculo - pesquisa bibliográfica, de 

campo ou pesquisa documental); 

Comprovante de autorização de uso da obra pelo autor do texto, da SBAT 

(Sociedade Brasileira de Autores) ou de instituição competente, quando for o caso; 

Apresentar carta de ciência de manifestação de interesse do espaço onde 

será a apresentação, com previsão orçamentária quando com ônus; 

Para lona de circo na rua, ciência do proprietário do terreno onde o circo será 

instalado, caso ele não seja público, com especificação clara de que o propósito do 

aluguel é para a instalação de lona de circo e previsão orçamentária, se for o caso. 

 

 

MOSTRA E/OU FESTIVAIS  

Relação dos espetáculos a serem apresentados na programação com ficha 



 

técnica, sinopse, termo de ciência de participação e adequação logística na previsão 

orçamentária, no caso de serem espetáculos de outras cidades e/ou estados;  

No caso de mostra e/ou festival competitivo, apresentar o currículo e termo de 

ciência e compromisso de participação de cada um dos membros que comporão o 

corpo de jurados, assim como de todos os participantes da ficha técnica principal; 

Apresentar carta de ciência de manifestação de interesse do espaço onde 

será a apresentação, com previsão orçamentária quando com ônus, quando for o 

caso; 

Minuta de regulamento da mostra e/ou festival e modelo de ficha de inscrição. 

 

 

ARTES PLÁSTICAS, VISUAIS E GRÁFICAS (design, cultura digital, sites, moda) 

 

EXPOSIÇÃO DE ARTE 

Anexação de imagens da(s) obra(s), em formato PDF, indicando autor, título, 

data, técnica, materiais utilizados e dimensões, ou indicação de link no caso de 

imagens excessivamente pesadas ou de arte eletrônica e digital; 

Especificações de manuseio e montagem, quando já definido; 

Conceito da exposição e croqui do projeto de montagem das obras, 

observando a planta do espaço expositivo pretendido - proposta expográfica, 

museográfica e/ou museológica; 

No caso de catálogos, apresentar discriminação do material impresso e plano 

de distribuição dos exemplares a serem produzidos; 

Listagem com os itens de acervo e ficha técnica para o caso de exposição .de 

acervo; 

Currículo do (s) artista (s) e/ou curador, quando já definido; 

Lista das localidades que receberão a exposição itinerante, se for o caso. 

 

 

MODA 



 

Detalhamento do conceito a ser implementado através da criação de peças; 

Imagem(s) da(s) peças(s) indicando criador, técnica e materiais utilizados; 

Currículo do(s) estilista(s) e/ou atelier; 

Lista das localidades que receberão o desfile da coleção criada, se for o caso; 

Relação entre os símbolos locais e regionais e a criação proposta; 

Descrição da cadeia produtiva da moda e sua indústria criativa agregada ao 

projeto, com detalhamento de postos de trabalho gerados direta e indiretamente com 

a proposta, quando for o caso; 

Observar o diálogo entre moda e os demais segmentos artístico culturais para 

apresentar os documentos inerentes à ação a ser desenvolvida, caso haja 

integração de outras artes. 

 

PATRIMÔNIO CULTURAL (espaço cultural, patrimônio cultural material e imaterial, 

acervo, memória) E MUSEUS 

 

MEMORIA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

Observar o diálogo entre o campo da memória e/ou do patrimônio histórico e 

os demais segmentos artístico culturais para apresentar os documentos inerentes à 

ação a ser desenvolvida, se for o caso; 

Diagnóstico, definição prévia de documentação a ser utilizada, acervo e 

criação de banco de dados a ser formado, levantamento de pesquisa, 

documentação, organização, parecer ou laudo quando se tratar de restauro de 

acervos documentais e/ou audiovisual, armazenamento e demais informações 

pertinentes ao patrimônio material, documental e/ou imaterial; 

Projetos arquitetônicos, complementares, escritura do imóvel e/ou situação 

fundiária do imóvel, registro documental fotográfico, memorial descritivo, 

especificações técnicas, proposta de intervenção, diagnóstico da atual situação do 

imóvel e demais informações pertinentes ao patrimônio histórico de bens imóveis. 

 

AUDIOVISUAL (cinema, fotografia, jogos) 



 

 

PROJETOS ENVOLVENDO PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 

 Ficção – Roteiro com divisão de cenas, diálogos e textos completos das 03 

primeiras cenas, não decupado, com descrição e/ou anexação de imagens das 

locações de filmagem em formato PDF; 

 Documentário – Roteiro prévio de estrutura, esboço argumentativo dos 

textos, lista de possíveis depoimentos, descrição e/ou imagens das locações de 

filmagem em formato PDF; 

 Animação – Storyboard com previsão de traço e enquadramentos, 

acompanhados de diálogo e textos; 

Para finalização do produto audiovisual – Roteiro, em tratamento 

adiantado, com divisão de cenas, diálogos e textos completos, não decupado, e link 

do endereço onde o material captado está armazenado; 

Estrutura e formato do programa de TV ou rádio a ser produzido, contendo o 

tempo de duração, periodicidade e número de programas e carta de anuência da 

emissora que veiculará o produto. 

 

PROJETOS ENVOLVENDO MOSTRA E/OU FESTIVAL 

Para mostra e/ou festivais – Relação das obras a serem apresentadas na 

programação, com ficha técnica, sinopse, carta de ciência de participação e carta de 

cedência para a veiculação do filme; 

No caso de mostra e/ou festival competitivo, apresentar os currículos e termos 

de ciência e compromisso de participação dos membros que comporão o corpo de 

jurados, assim como de todos os participantes da ficha técnica principal; 

Minuta do regulamento da mostra e/ou festival e modelo de ficha de inscrição. 

 

JOGOS ELETRÔNICOS, SITES E MULTIPLATAFORMAS 

Estrutura e formato descrevendo as páginas que serão criadas para compor o 

portal ou site, suas fontes de alimentação, conteúdos, pesquisas, organização e 

roteiros; 



 

Descrição de todas as fases, ambientes e objetivo do jogo eletrônico para 

qualquer plataforma ou suporte; 

Detalhamento do aplicativo e funcionalidades para aplicativos de diversos 

sistemas operacionais; 

Informação de qual universo será explorado e consumo que pretende para o 

produto, sua fruição e distribuição; 

Projeto técnico contendo as possibilidades de diálogos com outros setores da 

arte e da cultura. 

 

LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECAS 

 

LIVRO 

Especificações técnicas da publicação, seja ela livro, revista, jornal, zine ou 

outro suporte qualquer para a obra literária; 

Especificação gráfica da publicação, especificando o tipo de papel, gramatura, 

número de cores e imagens, dimensões (capa e miolo) e número de páginas. 

Apresentação do texto parcial ou integral, ou sinopse com estrutura narrativa 

e descrição dos personagens (para obras de ficção ou drama) ou concepção 

artística e de narrativa (obras de poesia ou ensaio); 

Livro de fotos, fanzines, gibis e afins, anexar conteúdo de imagens contendo 

layout digitalizado, ou informar o link com o endereço onde o projeto do livro está 

armazenado, ou justificar a ausência do anexo. 

  

 

MÚSICA 

 

PRODUÇÃO DE FONOGRAMA (Gravação de CD, DVD, EP, VINIL ou qualquer 

outro suporte) 

Relação das obras que farão parte do repertório, com nome(s) do(s) 

autor(es);  



 

Letras das obras, quando não forem instrumentais; 

Anexar áudios demos das obras; 

Comprovante de autorização de uso da obra expedido pelo autor, por 

instituição competente ou orçamento via ECAD (Escritório Central de Arrecadação e 

Distribuição) com previsão em rubrica na planilha orçamentária. 

 

PRODUÇÃO DE DVD  

Concepção artística da direção geral; 

Especificação de mídia em que será filmada; 

Relação das obras que farão parte do repertório, com nome(s) do(s) 

autor(es);  

Letras das composições, quando não forem instrumentais; 

Anexar arquivos audiovisuais de referência, quando for o caso, ou informar 

link de upload; 

 Comprovante de autorização de uso da obra expedido pelo próprio autor, por 

instituição competente ou orçamento via ECAD (Escritório Central de Arrecadação e 

Distribuição) em rubrica na planilha orçamentária; 

Carta de anuência do espaço da apresentação e/ou especificação do local de 

captação de imagens. 

 

ESPETÁCULO 

Concepção do espetáculo: descrição e desenvolvimento da ideia geradora do 

show, abordando aspectos como: espaço cênico pretendido, local da ação, estrutura 

formal, gênero, estilo, usos de cenário, figurinos, iluminação e congêneres. 

Relação das obras que farão parte do repertório, com nome(s) do(s) 

autor(es);  

Letras das obras, quando não instrumentais; 

Anexar áudios das composições em arquivo MP3; 

Comprovante de autorização de uso da obra pelo próprio autor, por instituição 

competente ou orçamento via ECAD (Escritório Central de Arrecadação e 



 

Distribuição) em rubrica na planilha orçamentária; 

Carta de anuência do espaço da apresentação e/ou especificação se irá 

concorrer à sessão de pauta de algum espaço público. 

 

MOSTRA E/OU FESTIVAIS  

Relação das bandas e/ou grupos a se apresentarem na programação, com 

ficha técnica, relação das obras com suas respectivas letras, quando não 

instrumentais; 

Comprovante de autorização de uso da obra expedido pelo próprio autor, por 

instituição competente ou orçamento via ECAD (Escritório Central de Arrecadação e 

Distribuição) em rubrica na planilha orçamentária; 

No caso de mostra e/ou festival competitivo, apresentar o currículo e termo de 

ciência e compromisso de participação dos membros que comporão o corpo de 

jurados, assim como de todos os participantes da ficha técnica principal; 

Minuta de regulamento da mostra e/ou festival e modelo de ficha de inscrição. 

 

 

DOCUMENTOS COMUNS A DIVERSOS SEGMENTOS 

 

OFICINAS, CURSOS, WORKSHOPS OU OUTRAS ATIVIDADES DE CURTA 

DURAÇÃO 

 

Conteúdo programático: área de conhecimento que será abordado, projeto 

pedagógico, plano de execução com previsão do número de ações e carga horária; 

Critério de seleção e número mínimo para participantes; 

Currículo do(s) ministrante(s). 

 

 

MOSTRA OU FESTIVAL DE QUALQUER NATUREZA 

 



 

Concepção da mostra ou festival; 

Descrição e desenvolvimento da ideia geradora do evento, abordando 

aspectos como: espaço, época e local da ação, programação, relação dos filmes a 

serem exibidos, gênero, estilo, culinária a ser produzida e/ou degustada, processo 

de seleção, cobrança de taxas de inscrição, receita gerada e afins, conforme a 

especificidade do caso; 

Currículo da comissão julgadora ou curadores, se houver. 

 

ANEXOS OPCIONAIS 

 

São todos aqueles documentos e informações que o proponente julgar úteis e 

importantes para a avaliação do mérito do seu projeto e que possam colaborar para 

o seu enriquecimento.  

 


