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[Dados Gerais]
Insira aqui os dados da entidade ou coletivo cultural

Data de fundação:
CNPJ: (caso possua)
Endereço:
Telefone fixo com DDD:
E-mail:
Redes sociais: (insira o link)
Site:

Telefone celular com DDD:

[Apresentação]
Neste espaço faça uma breve apresentação de seu coletivo ou entidade cultural. Apresente dados como
área de atuação, público atendido, período de atuação, entre outros dados que julgar relevante, conforme
exemplo abaixo:

Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural
As atribuições da Secretaria da Cidadania e da Diversidade
Cultural do Ministério da Cultura (SCDC/MinC) são implementadas
por intermédio da Política Nacional de Cultura Viva. Seu objetivo
é fortalecer o protagonismo cultural da sociedade brasileira,
valorizando as iniciativas culturais de grupos e comunidades
excluídos e ampliando o acesso aos bens culturais. A contribuição
fundamental do Cultura Viva concerne à promoção, ampliação e
garantia do acesso das comunidades mais excluídas do usufruto de
bens culturais aos meios de fruição, produção e difusão desses
bens com vistas à ação cultural em diferentes meios e linguagens
artísticas e lúdicas. Essa contribuição se concretiza principalmente no apoio a projetos de espaços
culturais selecionados com base em edital, denominados Pontos de Cultura.

Ações
Elenque as principais atividades desenvolvidas por seu coletivo ou entidade cultural. Podem ser listadas
todos os tipos de ações em qualquer área, tais como: apresentações, festivais, eventos, mostras, oficinas,
gastronomia, lançamentos, publicações, entre outros, com fotos, textos, áudios, atas, relatórios, ou
qualquer tipo de comprovação. Veja o modelo abaixo:

Regulamentação da Lei Cultura Viva - 6 a 8 de abril de 2015 - Brasília

Atividade de lançamento da Lei Cultura Viva realizada entre os dias 6 a 8 de abril no Edifício Parque
Cidade Corporate e na FUNARTE DF. Participaram da atividade um total de 1000 pessoas, 30 debatedores,

3 atrações artísticas, representantes de todas as regionais do Ministério da Cultura, convidados e Pontos
de Cultura de todo Brasil. O evento contou com 3 dias de debates e uma solenidade com a presença de
autoridades para marcar o lançamento da Instrução Normativa da Lei Cultura Viva.
Cobertura:http://www.cultura.gov.br/o-dia-a-dia-da-cultura//asset_publisher/waaE236Oves2/content/regulamentacao-da-lei-cultura-viva-abre-novos-caminhos-paraa-cultura-brasileira/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fo-dia-a-dia-dacultura%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_waaE236Oves2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnorm
al%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
Fotos: https://www.flickr.com/photos/ministeriodacultura/sets/72157651852679571/

Encontro de Midialivrismo e Juventude - 13 a 15 de junho de 2015 - Rio de Janeiro

Articular, unir e fortalecer a mídia livre. Esses foram
alguns dos objetivos do Encontro de Midialivrismo e
Juventude, realizado na Escola de Artes Visuais do
Parque Lage, no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 15 e 16 de
maio. O evento, que contou com apoio do Ministério da
Cultura (MinC), reuniu cerca de 200 jovens midialivristas
de todas as regiões do país com programação de debates
e oficinas. Também foi apresentado o Edital de Pontos
de Mídia Livre, que será lançado pela Secretaria da
Cidadania e Diversidade Cultural, e realizada a reunião
da cobertura colaborativa da III Conferência Nacional da
Juventude.

Fotos: https://www.flickr.com/photos/ministeriodacultura/sets/72157652691450948
Cobertura completa:
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/encontro-norio-busca-unir-e-fortalecer-midia-livre/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fnoticias-

destaques%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_OiKX3xlR9iTn%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26
p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_x9zwCh7U69gP__column-1%26p_p_col_count%3D2

Calendário
Descreva o calendário previsto da sua entidade cultural, conforme o modelo abaixo.

Data

Ação

Descrição

15/08/2015

Oficina Edital Ponto de Cultura Indígena

Esclarecimento de dúvidas sobre o
edital em áreas de terras indígenas

21/09/2015

Dia Mundial da Diversidade Cultural

Mês da Diversidade Cultural

Parceiros
Liste seus principais parceiros, podendo ser entidades, coletivos, redes, órgãos governamentais,
universidades e pessoas físicas. Materiais gráficos impressos com logomarcas também podem ser
utilizados, como segue o modelo abaixo.

MinC, UNESCO e Secretaria de Cultura do DF realizam evento para celebrar o Dia da
Diversidade Cultural
No Dia Mundial da Diversidade Cultural para o
Diálogo e o Desenvolvimento, comemorado em 21
de maio de 2015, o Ministério da Cultura, em
parceria com a UNESCO no Brasil e a Secretaria de
Cultura do Governo do Distrito Federal (GDF),
promoveu ampla programação, com debates,
apresentações culturais e feira. O ponto alto da
programação foi um evento, aberto ao público, no
Memorial dos Povos Indígenas, em Brasília, que
contou com a presneça da sociedade civil e debates
sobre os avanços e desafios da Convenção, sobre
Educação para a Diversidade e a situação da
Convenção após uma década.

Ministério
Comunicações

das

A Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura
estabeleceu uma parceria com o Ministério das Comunicações para a instalação
de Antenas GESAC em áreas quilimbolas, rurais e territórios indígenas com
baixa conectividade.

Prêmios e Editais
Listar os principais prêmios, editais e/ou homenagens, ou qualquer outro
tipo de reconhecimento que a entidade já tenha recebido. Caso não tenha
recebido algum tipo de reconhecimento, passe para o próximo
item.
Ordem do Mérito Cultural
A Ordem do Mérito Cultural é uma condecoração outorgada
pelo Ministério da Cultura a personalidades, órgãos e entidades
públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, a título de
reconhecimento por suas contribuições à Cultura brasileira.
A homenagem foi criada pela Lei nº 8.313, de 1991, e
regulamentada, em 1995, pelo Governo Federal, por meio do
decreto 1.711. A OMC é celebrada anualmente no dia 5 de
novembro, em comemoração ao Dia Nacional da Cultura.
Links:
http://www.cultura.gov.br/banner-3/-/asset_publisher/axCZZwQo8xW6/content/mincrecebe-indicacoes-para-a-ordem-do-merito-cultural2014/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fbanner3%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_axCZZwQo8xW6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3D
normal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D2

Clipping
Anexe materiais gráficos, impressos, matérias publicadas (impressos on-line, links, VT's ) ou qualquer
tipo de mídia espontânea que a sua entidade possui.

VT Lançamento Lei Cultura Viva

https://www.youtube.com/watch?v=9DHlBReIH64

Circuito Cultura Viva

https://www.facebook.com/cidadaniaediversidade/photos/pb.217242761732474.2207520000.1435277208./738103209646424/?type=3&theater
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