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SELEÇÃO DE PROJETOS



Com o objetivo de obter informações mais detalhadas sobre os resultados que podem ser alcançados 

documentação dos projetos de forma minuciosa. 

Este apêndice descreve o percurso da análise detalhada que inicia com a caracterização da documentação 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DOS PROJETOS 

desenvolver a atividade. 

selecionados dois documentos relativos a cada projeto: 
•Relatório Detalhado de Execução do Projeto: documento elaborado pelo proponente que possui modelo 

interpretação pelos receptores. 

informações relevantes sobre os resultados alcançados. 

3.2. SELEÇÃO DA AMOSTRA PARA A ANÁLISE 

obviamente resulta em economia de tempo e de dinheiro. 

ANEXO 3                                                   
ANÁLISE DE UMA AMOSTRA DE PROJETOS DO 
FUNCULTURA 







Fonte: Funcultura/ Secult. Elaboração própria.

Fonte: Funcultura/ Secult. Elaboração própria.



Fonte: Funcultura/Secult. Elaboração própria.



Fonte: Funcultura/Secult. Elaboração própria. 

Fonte: Funcultura/Secult. Elaboração própria. 



Fonte: Funcultura/Secult. Elaboração própria. 

Fonte: Elaboração própria.



É importante ressaltar que todas essas alterações foram informadas pelo proponente e aprovadas pelo 

C.4. CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE DETALHADA 
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RELATÓRIO PARCIAL:                      RELATÓRIO FINAL:  

EDITAL 

 
IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

Nome: 
 

 
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Título: 
 

 
LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PROJETO (Citar o local onde o projeto foi desenvolvido, 
indicando inclusive o endereço) 

 
 

 
DATA OU PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO 

 
 

 
 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES DO PROJETO 

Descreva as principais ações/a vidades realizadas no projeto, id cando o conteúdo, tempo de 
duração/execução de cada vidade, público-alvo e outras informações esp cas importantes, de 

acordo com o detalhamento e cronograma previsto no projeto ize quantas linhas precisar. 
    
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Edital nº 
XXX/20XX:  

 

  

Anexo 4 – Modelo de Relatório Detalhado de Execução 
do Projeto Anterior ao Início da Pesquisa
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EFEITO MULTIPLICADOR DO PROJETO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONTRAPARTIDAS OFERECIDAS PELO PROJETO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PÚBLICO PARTICIPANTE  

Informe a faixa etária da população atingidas com o projeto. Informe a quantidade de público participante. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Informe quais foram as ações de contrapartida oferecidas pelo projeto, de acordo com itens 
obrigatórios e/ou adicionais (item 12 do Edital).

Descreva os benefícios gerados pelo projeto, para os participantes e para a equipe envolvida em sua 
realização; os impactos no desenvolvimento cultural local; as parcerias e alianças firmadas e ampliação 
da abrangência do projeto. Informe, ainda, se houve um produto cultural resultante do projeto e, caso 
afirmativo, descreva esse produto.

ANEXO 4 - MODELO DE RELATÓRIO DETALHADO DE EXECUÇÃO 
DO PROJETO
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AVALIAÇÃO DO PROJETO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EQUIPE DO PROJETO  
Relacione os principais envolvidos na execução do projeto e cite as funções desempenhadas. Utilize quantas linhas precisar.

 
Nome  Função desempenhada no projeto  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Informe se foi realizada avaliação do projeto pelos participantes ou pela equipe responsável. 
Quais os aspectos levantados na avaliação.



an
os # 45anosijsn 

 

 

 

86 Análise Executiva – Política Funcultura 

DIVULGAÇÃO DO PROJETO E APRESENTAÇÃO PÚBLICA DE RESULTADOS  

Informe como o projeto foi divulgado, antes do início de sua execução, e as ações realizadas para dar visibilidade 
aos resultados alcançados com a realização do projeto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vitória,           de                    de 20XX  
  
 
 

__________________________________________________  
Assinatura do(a) proponente  

 
 
 
 
 
 
 

Instruções para elaboração do relatório:  
 
1) Preencher este modelo de relatório ou elaborar o relatório contendo as 
informações do modelo.  
 
2) Anexar ao relatório fotografias e outros materiais e documentos que comprovem 
a execução do projeto, das ações realizadas, dos participantes.  
 
3) Anexar ao relatório cópias dos materiais de divulgação elaborados (cartaz, folder, 
panfleto, convite, e- mail marketing, etc.) e das publicações ocorridas na mídia, sobre 
a execução do projeto, se houver.  
 
4) Anexar ao rel atório cópias das notas fiscais de bens e materiais permanentes  
adquiridos com recursos do prêmio, caso haja previsão dessas aquisições no projeto 
contemplado.  
 
5) Anexar ao relatório cópias de lista de participantes, certificados, etc, de acordo 
com o projeto.  
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Anexo E – Modelo de Formulário de Inscrição Proposto pela 
Pesquisa 

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO 

DADOS PESSOAIS 

Nome completo 

Nome completo da mãe 

CPF 

Data de nascimento 

Número da Id dade  

Órgão Emissor  

Data da emissão  

UF da id dade 

Qual a sua nacionalidade? 
(  ) Brasileiro(a) 
(  ) Brasileiro(a) naturalizado(a)  
(  ) Estrangeiro(a) 

UF de nascimento 

Município de nascimento 

ENDEREÇO 

CEP 

Endereço 

Número 

Complemento 

Bairro 

Município 

UF 

Telefone Fixo 

Telefone Celular 

Telefone Comercial 

E-mail 

Outro endereço eletrônico/virtual/p pação em rede social 

 

ANEXO 5 - MODELO DE FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PROPOSTO
PELA PESQUISA
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BLOCO 2 - PERFIL 

1) Você está inscrevendo este projeto como? 

( ) Indivíduo (pessoa Física, trabalhador) 

( ) Grupo ou Cole vo (representante de cole vos, grupos ou comunidades) 

( ) Pessoa Jurídica sem ns lu vos 

( ) Pessoa Jurídica com ns lu vos (incluindo MEI) 

 
2) Principal segmento de atuação (mú pla escolha) 

( ) Artes Visuais; 
( ) Música Popular, Música Erudita; 
( ) Teatro; 
( ) Dança; 
( ) Circo; 
( ) Audiovisual; 
( ) Livro, Leitura e Literatura; 
( ) Arte Digital; 
( ) Arquitetura e Urbanismo; 
( ) Design; 
( ) Artesanato; 
( ) Moda; 
( ) Culturas Afro-brasileiras; 
( ) Culturas dos Povos Indígenas; 
( ) Culturas Populares; 
( ) Arquivos; 
( ) Patrimônio Material; 
( ) Patrimônio Imaterial  
( ) Museus; 
( ) Não sei/Não quero informar. 
Outro. Qual? ____ 

 

BLOCO 2.1 – PERFIL DO INDIVIDUO 

3) Qual seu sexo?  
( ) Feminino 
( ) Masculino 
( ) Não sei/Não quero informar  
 

4) Qual sua id dade de gênero?  
( ) Mulher trans/Trave  (não se id ca com o sexo/gênero masculino atribuído no 
nascimento) 
( ) Mulher cis (se iden  com o sexo/gênero atribuído no nascimento) 
( ) Homem trans (não se id ca com o sexo/gênero feminino atribuído no 
nascimento) 
( ) Homem cis (se id ca com o sexo/gênero atribuído no nascimento) 
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( ) Pessoa Não-binária (não são masculinas ou femininas, são pessoas fora do binário de 
gênero e da cisnorma vidade) 
( ) Não sei/Não quero informar  
Outro. Qual? ____ 
 

5) Como você se considera? 
( ) Branco (a) 
( ) Pardo (a) 
( ) Preto (a) 
( ) Amarelo (a) 
( ) Indígena  
( ) Não sei/Não quero informar  
 

6) Até que série você estudou? 
( ) Nunca estudou. 
( ) Não completou a 4ª série/5º ano. 
( ) Completou a 4ª série/5º ano, mas não completou a 8ª série/9º ano. 
( ) Completou a 8ª série/9º ano, mas não completou o Ensino Médio. 
( ) Completou o Ensino Médio, mas não completou o Ensino Superior. 
( ) Completou o Ensino Superior. 
( ) Completou pós graduação (especialização/mestrado/doutorado) 
( ) Não sei/Não quero informar  
 
 

7) Qual o seu estado civil? 
( ) Solteiro (a) 
( ) Casado (a) 
( ) União consensual 
( ) Divorciado (a)/Desquitado (a)/Separado (a) 
( ) Viúvo (a) 
( ) Não sei/Não quero informar  
 
 

8) Qual o tipo de vínculo do trabalho mais recente? 
( ) Autônomo/informal 
( ) Empregado CLT 
( ) Contrato de prestador de serviço (pessoa  
( ) Servidor público 
( ) Não sei/Não quero informar  

 

BLOCO 2.2 – PERFIL DO COLETIVO 

9) Nome do Grupo ou Cole vo 
 

10) Contato do cole vo/grupo ou de algum membro: 
E-mail: 
Telefone (com DDD): 
 

11) Endereço da sede 
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Rua 
Número 
Complemento 
Bairro 
Município 
CEP 
 
12) Por que o Grupo ou Cole vo foi organizado/criado? 
Faça uma apresentação do Grupo ou Cole vo, informando quais são seus obje vos. 
 
13) Desde quando existe o cole vo? 
Informe a data de Fundação do Grupo ou Cole vo. 
 
14) Qual o p l dos trabalhos realizados pelo cole vo? 
Descreva as principais caracterís cas dos trabalhos anteriores realizados pelo Grupo ou 
Cole vo. 
 
15) Quantas pessoas fazem parte do cole vo? 
 
 
16)  Como o cole vo nancia suas a des?  
( ) Independente, com o lucro gerado nos próprios eventos 
( ) Com a verba cole va, o inves mento dos membros 
( ) Através dos editais públicos 
( ) Apoio do poder público 
( ) Não sei/Não quero informar  
Outro. Qual? ____ 

BLOCO 2.2 – PERFIL DO PESSOA JURIDICA 

17) ( ) Projeto próprio 
( ) Empresa indicada 
 
18) Razão Social: _______ 
 
19) Nome Fantasia: _______ 
 
20) Número do CNPJ: ________(campo numérico)  
 
21) Data de Fundação / Ins ição: _______  
 
22) Endereço completo 
CEP 
Endereço 
Número 
Complemento 
Bairro 
Município 
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23) Contato (e-mail geral da empresa ou do responsável) 
 

BLOCO 3 – DADOS DO PROJETO 

24) Edital: Campo autom co 
 
25) Título do projeto: ________________  
 
26) Descrição e obje vos do projeto: ________________  
Faça uma apresentação do projeto, esclarecendo quais os resultados que o projeto 
pretende alcançar. O que se quer ngir com o projeto? 
 
27) Ju va: ________________  
Explique os mo vos que levaram a propor o projeto. Qual a importância do projeto? Por 
que ele deve ser realizado? 
 
28) Detalhamento das ações do projeto (lista de ações do projeto) 
Descreva as ações/ vidades previstas no projeto, iden ndo o po de ação, o tempo 
previsto de execução, o público-alvo e a quan dade de pessoas que se quer alcanças 
com a ação. 

a. Descrição: _________________ 
b. Tipo da ação (mú pla escolha) 

 Produto reprodu vel (livros, álbun mes, etc...) 
 Produto singular (pintura, escultura, etc... 
 Performance (shows, apresentações, etc...) 
 Edu vo (o inas, capacitações, etc...) 
 Acervo  
 Restaurações 
 Manutenção po fólio 
 Intercâmbio 
 Registro do trabalho 
 Manutenção do grupo 
 Aquisição de bens para o grupo 

c. Tempo de execução da ação:_________ dias (campo numérico) 
d. Público alvo (mú pla escolha) 

Criança e adolescentes  
Jovens 
Adultos 
Idosos 
D ientes 
Estudantes 
Mulheres 
População LGBT+ 

e. Quan dade de pessoas da sociedade que se espera alcançar com essa ação: 
____(campo numérico) 

 

(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )

(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
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29) Valor do projeto: ______ 
 

30) O projeto contará com a pa pação de outros 
colaboradores? (Mú pla escolha - sim e não) 

Se sim, lista de colaboradores que trabalharão no projeto (previsão) 
f. Função no projeto 
g. Será pago pela sua par pação no projeto? 

 
31) O seu serviço/produto pode ser oferecido por meio digital? 

( ) Não pode 
( ) Pode, parcialmente 
( ) Pode, totalmente 
 

32) Qual contrap da esse projeto oferece? (caixa de seleção) 
Informe quais as ações de contrap da serão oferecidas pelo projeto. 
( ) Entregará material produzido (exceto material de divulgação) pelo projeto  
( ) P pará com a a vidade cultural e/ou projeto em ações e programas desta 
SECULT 
( ) Contemplará medidas que promovam a fruição de bens, produtos e serviços 
culturais a camadas da população menos as das ou excluídas do exercício de seus 
direitos culturais 
( ) Promoverá ações que facilitem o livre acesso de idosos e pessoas com de ciência ou 
mobilidade reduzida e/ou medidas de acessibilidade comunicacional 
( ) Outros. Qual? _________ 
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Anexo F – Modelo de Formulário Relatório Detalhado de 
Execução do Projeto Porposto pela Pesquisa 

Este formulário deverá ser aplicado aos b ados pelos Editais do Funcultura com ns de 
gerar informações para futuras avaliações da Polí  

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO  

1) Tipo de relatório? 

( ) Parcial 
( ) Final 

 
2) Edital (mú pla escolha) 
 
3) Título do projeto: _____________ 

 
4) Dados do proponente 

Nome completo: _____________ 

 

BLOCO 2  – DETALHES DO PROJETO  

5) Período de execução: (data de início e de m do projeto) 
 

6) Todas as ações previstas no momento da inscrição projeto foram realizadas? 
(Sim/Não) 
 

Se NÃO abre uma lista onde as ações não realizadas devem ser listadas informando: 
a. Tipo da ação: 

( ) Produto reprodu vel (livros, álbun lmes, etc...) 
( ) Produto singular (pintura, escultura, etc... 
( ) Performance (shows, apresentações, etc...) 
( ) Educa vo (o inas, capacitações, etc...) 
( ) Acervo  
( ) Restaurações 

b. Por que essa ação não foi realizada? 
 

7) Lista das ações/a vidades realizadas  
[Liste as ações/a dades realizadas no projeto, iden cando o o de ação, tempo de 
duração/execução de cada a dade, público-a o e quan ade de pessoas alcançadas 
pela ação] 
a. Tipo da ação: 

( ) Produto reprodu vel (livros, álbun lmes, etc...) 
( ) Produto singular (pintura, escultura, etc... 
( ) Performance (shows, apresentações, etc...) 
( ) Educa vo (o inas, capacitações, etc...) 
( ) Acervo  
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( ) Restaurações 
b. Descrição: _____________ 
c. A ação estava prevista no projeto: (Sim/Não) 
d. Tempo de duração/execução das a vidades: (campo numérico + mú pla escolha 

com unidade de tempo) 
e. Público alvo  

( ) Criança e adolescentes 
( ) Jovens 
( ) Adultos 
( ) Idosos 
( ) D ientes 
( ) Comunidades tradicionais (indígenas, quilombolas, etc...) 
( ) Estudantes 
( ) Mulheres 
( ) População LGBT+ 

f. Quan dade de pessoas da sociedade que foram alcançadas com o projeto: (campo 
numérico) 
 

8) Liste os principais envolvidos na execução do projeto (equipe que par cipou da 
execução)  
[Relacione os principais en ol dos na execução do projeto e cite as funções 
desempenhadas e se foi remunerado] 
 

Nome: ____________ 
Função executada no projeto: ____________ 
Foi remunerado pelo trabalho? (Sim/Não) 

 
9) Quais os ios gerados para a equipe envolvida no projeto? 

[Descr a os bene cios gerados pelo projeto para a equipe en ol da em sua realização] 
 

10) Quais os ios gerados para o ipantes do projeto? ____________ 
[Descr a os ben cios gerados pelo projeto para os par ipantes] 
 

11) Na sua opinião esse projeto impactou o desenvolvimento cultural local? (Sim/Não) 
Ju que sua resposta: __________ 

[Descr a os impactos no o imento cultural loca] 
 

12) Esse projeto permi u rmar parcerias e alianças? (Sim/Não) 
Se si, informe as parcerias : _____________ 
 

13) Qual contrap da esse projeto disponibilizou? (caixa de seleção) 
[Informe quais as ações de contrapar a foram oferecidas pelo projeto] 

(  ) Entregou material produzido (exceto material de divulgação) pelo projeto  
(  ) P pou/par pará com a a vidade cultural e/ou projeto em ações e programas 
desta SECULT 
(  ) Contemplou medidas que promovam a fruição de bens, produtos e serviços 
culturais a camadas da população menos as das ou excluídas do exercício de seus 
direitos culturais 
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(  ) Promoveu ações que facilitem o livre acesso de idosos e pessoas com de ciência ou 
mobilidade reduzida e/ou medidas de acessibilidade comunicacional 
(  ) Outros. Qual? _________ 

 
14) Esse projeto foi avaliado pela equipe que par cipou da execução? (Sim/Não) 
Se sim, quais os aspectos levantados na avaliação? ____________ 

 
15) Esse projeto foi avaliado pelo ipantes? (Sim/Não) 
Se sim, quais os aspectos levantados na avaliação? ____________ 
 
16) Como esse projeto foi divulgado? 

( ) Redes sociais 
( ) Boca a boca 
( ) Jornais e revistas 
( ) Rádio ou TV 
( ) Cartazes de divulgação ou pan os 
( ) E-mail 
( ) Carro de som 
( ) Outros. Quais? _________________ 
( ) O projeto não foi divulgado 

  


