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SECRETARIA DE ESTADO 
DE CULTURA DO DISTRITO 
FEDERAL – SEC

De acordo com a ordem constitucional nascida em 1988, os cidadãos 
brasileiros têm amplo direito às informações disponíveis e aos serviços 
prestados pelos órgãos da Administração Pública: “Todos têm direito 
a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, 
ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, 
sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja im-
prescindível à segurança da sociedade e do Estado” (Constituição da 
República Federativa do Brasil, art. 5º, inciso II, par. 3º).

Além de estar alinhada a essas diretrizes, a presente Carta de Servi-
ços visa atender, ainda, o dispositivo infraconstitucional emanado da 
chamada “Lei de Acesso à Informação” (Lei nº. 4.990, de 12/12/2012), a 
qual dispõe, em seu art. 5º, que é dever do Estado garantir o direito 
de acesso à informação, a ser franqueado mediante procedimentos 
objetivos e ágeis, de forma transparente e clara, e em linguagem de 
fácil compreensão.

Desse modo, a Carta de Serviços ao Cidadão da Secretaria de Esta-
do de Cultura do DF tem como objetivo ampliar o conhecimento da 
sociedade sobre as atividades da Secretaria de Estado da Cultura do 
Distrito Federal e informar ao cidadão, de forma clara, os principais 
serviços prestados pela instituição, seus canais de acesso, horários de 
atendimento, prazos para obtenção do serviço e os compromissos 
com os padrões de atendimento estabelecidos.

Registra-se que a SEC é composta por oito subsecretarias, incluindo a Or-
questra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro e o Gabinete. A se-
cretaria administra também dezessete equipamentos culturais e apoia o 
desenvolvimento de projetos por essas unidades que valorizem os aspectos 
culturais, sociais e educacionais, bem como suas ações administrativas. A 
Carta de Serviços consolida-se como um importante instrumento para re-
forçar a parceria com o cidadão no aperfeiçoamento da atuação da SEC e 
no cumprimento da sua missão.

ORGANOGRAMA

A estrutura da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal 
compreende sua sede, situada em Brasília – DF e seus 16 (dezesseis) 
equipamentos próprios culturais, distribuídos em todo o Distrito Fede-
ral. Sua estrutura organizacional é composta da seguinte forma:

GABINETE
Assessoria Jurídico-Legislativa
Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos
Assessoria Especial
Ouvidoria
Secretaria Executiva do Conselho
Secretaria Executiva do Conselho Administrativo do Fundo de Apoio 
à Cultura
Assessoria de Comunicação
Diretoria da Rádio Cultura

SUBSECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO CULTURAL
Assessoria Jurídico-Administrativa
Diretoria de Programas de Fomento
Diretoria de Controle Social e Mecanismos de Fomento e Incentivo
Diretoria de Gestão de Projetos Apoiados
Diretoria de Gestão de Projetos Incentivados
Diretoria de Processos Seletivos
Diretoria de Gestão do Siscult

ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLAUDIO SANTORO
Coordenação Administrativa

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Assessoria Jurídico-Administrativa
Diretoria dos Sistemas de Segurança da Informação e Tecnologia
Diretoria de Informática
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Diretoria de Gestão de Convênios e Contratos
Diretoria de Planejamento e Finanças
Diretoria de Gestão de Pessoas
Diretoria de Apoio Administrativo
Coordenação de Gestão dos Espaços Culturais

SUBSECRETARIA DO PATRIMÔNIO CULTURAL
Diretoria de Preservação
Diretoria do Espaço Cultural 508 Sul
Coordenação do Sistema de Museus

SUBSECRETARIA DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Diretoria de Promoção
Diretoria da Casa do Cantador
Diretoria de Apoio a Projetos
Coordenação de Áudio Visual
Coordenação de Políticas do Livro e da Literatura

SUBSECRETARIA DE CIDADANIA E DIVERSIDADE CULTURAL
Diretoria de Programas e Diversidade Cultural
Diretoria de Ações Estruturantes em Cidadania e Diversidade

SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS CULTURAIS
Diretoria de Indicadores, Dados e Estatísticas Culturais
Coordenação de Formulação de Políticas Públicas de Cultura
Coordenação de Sistematização de Políticas Públicas de Cultura
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QUEM É QUEM

Na seção Institucional (Quem é Quem) do portal é possível obter os 
endereços eletrônicos e telefones de todos os responsáveis pelas áreas 
da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, com destaque 
para os diferentes temas tratados em cada uma delas. 

http://www.cultura.df.gov.br/sobre-a-secretaria/quem-e-quem.html

FORMAS DE ATENDIMENTO 
AO CIDADÃO

O Portal da Secretaria de Estado de Cultura do DF (SEC) é um dos 
principais pontos de contato com a sociedade, sendo este um canal 
para atendimento ao cidadão disponível 24 horas por dia. Além disso, 
temos atendimento presencial, por e-mail e via telefone. Veja abaixo 
como acessar os serviços:

Formas de 
Atendimento Descrição Como Acessar Horário

Atendimento 
Eletrônico

Acesso a diversos serviços (editais, 
Siscult, normas e legislações, ouvidoria, 
agenda cultural, entre outros)

www.cultura.df.gov.br 24 horas

Protocolo

Recebimento de documentos 
entregues pessoalmente ou por 
correspondência, e malote do Governo 
de Brasília.

Dirigir-se ao protocolo central da 
Secretaria de Cultura

De segunda a 
sexta, exceto 
feriados, das 8h 
às 18h

Atendimento 
Presencial

Atendimento nas áreas das 
Subsecretarias, mediante 
agendamento prévio.

Entrar em contato com a 
área responsável pelo serviço, 
conforme indicado na Carta de 
Serviços ao Cidadão.

De segunda a 
sexta, exceto 
feriados, das 8h 
às 18h

Telefone 
Central

Disponível para prestação de 
informações gerais (61) 3325-6121

De segunda a 
sexta, exceto 
feriados, das 8h 
às 18h

Ouvidoria
Canal para registro de críticas, 
denúncias, solicitações, dúvidas, 
sugestões e elogios.

Internet - http://www.cultura.
df.gov.br/ouvidoria.html
Central telefônica 162 ligação 
gratuita.
Presencial - Anexo do Teatro 
Nacional Claudio Santoro - Via 
N-2, Brasília-DF.

24 horas, pelo site

SERVIÇO:
Endereço da Secretaria de Cultura:
Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro
Via N-2, CEP 70.070-200 - Brasília-DF

Atendimento telefônico:
(61) 3325-6121

A Secretaria de Cultura nas redes sociais:
Facebook: https://www.facebook.com/dfsecult

Site: http://www.cultura.df.gov.br
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SERVIÇOS DE OUVIDORIA

01 DENÚNCIA RECLAMAÇÃO SUGESTÃO ELOGIO

Elementos fundamentais para o registro de uma denúncia:

• NOMES de pessoas e empresas envolvidas

• QUANDO ocorreu o fato

• ONDE ocorreu o fato

• Quem pode TESTEMUNHAR

• Se a pessoa pode apresentar PROVAS

Tratamento específico para denúncias: Avaliação, classificação

e encaminhamento realizados pela Ouvidoria-Geral do Distrito Federal

Registro identificado:

Registro anônimo:

• Haverá análise preliminar para confirmar se os fatos apresentados são verdadeiros

• Apresentação de documento de identificação válido (CI, Cadastro de Pessoas 

Físicas - CPF, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, Título de Eleitor,

Passaporte, Carteira de Trabalho, Carteira Funcional, Carteira de Habilitação

(modelo novo) e Certificado de Reservista).

• Possibilidade de sigilo conforme Art. 23, inciso I, do Decreto nº 36.462/2015

R
E

Q
U

IS
IT

O
S

Canais de atendimento02

CENTRAL 162 Presencialwww.ouvidoria.df.gov.br

De segunda a sexta das 7h às 21h
Sábado, domingo e feriados das 8h às 18h
*Ligação gratuita para telefone fixo 
**Não recebe ligação de aparelho celular

De segunda a sexta das 8h às 12h e das 14h às 18h
Setor de Mansões Dom Bosco, 

Área Especial, Estação Ecológica
Jardim Botânico de Brasília 

(ao lado da Escolca Classe Jardim Botânico)

GARANTIAS: Segurança • Restrição de acesso a dados pessoais • Comunicações, 

pelo sistema de ouvidoria, sobre o andamento da manifestação 

conforme prazos legais • Atendimento por equipe especializada

O prazo poderá ser prorrogado pelo mesmo 
período de 20 dias (Art. 25 Parágrafo 1º, 
do Decreto nº 36.462/2015)

Tipos de demandas

03 Prazos

04 Denúncias

10 DIAS
A contar da data
de registro.

20 DIAS
A contar da data
de registro.

Informar as primeiras providências adotadas 

(Art. 24 do Decreto nº 36.462/2015) 

Apurar e informar o resultado 

(Art. 25 do Decreto nº 36.462/2015) 

Lei 4.896/2012SERVIÇOS DE OUVIDORIA

01 DENÚNCIA RECLAMAÇÃO SUGESTÃO ELOGIO
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• QUANDO ocorreu o fato

• ONDE ocorreu o fato

• Quem pode TESTEMUNHAR

• Se a pessoa pode apresentar PROVAS

Tratamento específico para denúncias: Avaliação, classificação

e encaminhamento realizados pela Ouvidoria-Geral do Distrito Federal

Registro identificado:

Registro anônimo:

• Haverá análise preliminar para confirmar se os fatos apresentados são verdadeiros

• Apresentação de documento de identificação válido (CI, Cadastro de Pessoas 

Físicas - CPF, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, Título de Eleitor,

Passaporte, Carteira de Trabalho, Carteira Funcional, Carteira de Habilitação

(modelo novo) e Certificado de Reservista).

• Possibilidade de sigilo conforme Art. 23, inciso I, do Decreto nº 36.462/2015
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CENTRAL 162 Presencialwww.ouvidoria.df.gov.br

De segunda a sexta das 7h às 21h
Sábado, domingo e feriados das 8h às 18h
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conforme prazos legais • Atendimento por equipe especializada

O prazo poderá ser prorrogado pelo mesmo 
período de 20 dias (Art. 25 Parágrafo 1º, 
do Decreto nº 36.462/2015)
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04 Denúncias

10 DIAS
A contar da data
de registro.

20 DIAS
A contar da data
de registro.

Informar as primeiras providências adotadas 

(Art. 24 do Decreto nº 36.462/2015) 
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(Art. 25 do Decreto nº 36.462/2015) 

Lei 4.896/2012



SERVIÇOS DE 
INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

01

Canais de atendimento

GASTOS DOCUMENTOS PROCESSOS AÇÕES

O pedido de acesso deverá conter:

• Nome do requerente

• Apresentação de documento de identificação válido (CI, Cadastro de Pessoas 

Físicas - CPF, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, Título de Eleitor,

Passaporte, Carteira de Trabalho, Carteira Funcional, Carteira de Habilitação

(modelo novo) e Certificado de Reservista).

• Especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida

• Endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de comunicações

ou da informação requerida.

Importante:

Não será atendido pedido de acesso genérico, desporporcional, desarrazoado, que

exija trabalho adicional de análise, interpretação, consolidação de dados e informações,

serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão

ou entidade.

R
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02

www.e-sic.df.gov.br Presencial

De segunda a sexta das 8h às 12h e das 14h às 18h

Setor de Mansões Dom Bosco, Área Especial, 

Estação Ecológica Jardim Botânico de Brasília

(ao lado da Escolca Classe Jardim Botânico)

GARANTIAS: Segurança • Atendimento por equipe especializada • Possibilidade de acompanhamento 

do andamento do pedido de acesso à informação • Restrição de acesso a dados pessoais 

sensíveis Encaminhamento, pelo e-SIC, da resposta ao pedido de acesso à informação 

conforme prazos legais • Possibilidade de Recurso  • Possibilidade de reclamação, 

podendo apresentar em até 10 dias após ter passado o prazo para a resposta inicial. 

A resposta sobre a reclamação será dada pela autoridade de monitoramento 

em até 5 dias.

Tipos de informações

03 Prazos 20 DIAS
A contar da data
de registro.

+10 DIAS
A contar da data
de registro.

RECURSO

1ª Instância

3ª Instância

2ª Instância

Prazo para
apresentação - 10 dias

Resposta da autoridade
- até 5 dias

* Na 3ª instância o prazo pode 
ser prorrogado enquanto estiver

em análise. (Art. 24, 
parágrafo 1º, do Decreto nº 34.276/2013) 

Lei 4.990/2012
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Canais de atendimento
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Lei 4.990/2012
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SERVIÇOS OFERECIDOS PELA
SECRETARIA DE CULTURA DO DF 

GABINETE

Assessoria de Comunicação 

Tem como principal objetivo promover uma comunicação dinâmica 
entre as ações da Secretaria de Cultura, seu corpo de servidores, fun-
cionários e equipamentos culturais, a imprensa e a sociedade de um 
modo geral. Também compreende o serviço da Comunicação aten-
dimento à imprensa e produção e distribuição de informações de ca-
ráter institucional para os órgãos de divulgação, jornais, rádios, tele-
visões, revistas e web sites, mantendo o público informado sobre as 
atividades e realizações, assim como assistir as unidades de cultura e 
seus equipamentos nos assuntos de Comunicação Social, promoven-
do a divulgação de atos, ações e eventos de interesse da Secretaria e 
da sociedade local. 

Como acessar o serviço: As produções e distribuições de informação 
ocorrem diariamente, no horário de expediente da Secretaria de Cul-
tura (8h às 12h e das 14h às 18h) e são enviadas mediante demanda 
interna da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, por de-
terminação do Chefe de Gabinete ou dos Titulares da Secretaria. 

Informações sobre atividades e realizações podem ser feitos através 
de pedidos Ofi ciais feitos via e-mail (comunicacao@cultura.df.gov.br).

Etapas para o processamento do serviço: No caso das produções, tra-
ta-se de processo interno que se dá mediante relacionamento entre 
as unidades autônomas da Secretaria de Cultura e coligados confor-
me discricionariedade dos agentes públicos. Já no caso de pedidos de 
informação, as demandas chegam, são direcionadas para a área ou se-
tor competente mediante documento ofi cial ou pedido formal. Lá são 
feitas as análises devidas e respondidas à Assessoria de Comunicação.

Endereço: Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro - Via N-2, CEP 
70.070-200 - Brasília-DF 

Telefone: (61) 3325-6261 / 3325-1068 / 3325-6220 

e-mail: comunicação@cultura.df.gov.br e/ou comunicação.secultdf@
gmail.com 

Site: www.cultura.df.gov.br

ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL 
CLÁUDIO SANTORO – OSTNCS

Temporada Ofi cial de Concertos da Orquestra Sinfônica do

Teatro Nacional Cláudio Santoro OSTNCS

A Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro - OSTNCS 
foi fundada em março de 1979 pelo Maestro e compositor Cláudio 
Santoro, é uma das principais instituições do gênero no Brasil, e ofe-
rece ao cidadão concertos semanais todas as terças-feiras, exceto nas 
semanas de recesso da orquestra.

Público alvo: sociedade em geral. 

Concertos gratuitos.

Como acessar: Os ingressos podem ser retirados gratuitamente no dia 
do evento, das 9 às 17h, na Secretaria de Cultura e no local do espetá-
culo a partir das 18h.

Locais: Teatro Pedro Calmon, Santuário Dom Bosco e Centro de Con-
venções Ulysses Guimarães. Telefone: (61) 3325- 6171 

A programação é divulgada mensalmente no site www.cultura.df.gov.br.
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SUBSECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO À 
CULTURA – SUFIC

Fomento às atividades Artísticas e Culturais da Secretaria de Cultura 
do DF 

Apoio financeiro a projetos selecionados por editais públicos. Por meio do 
Fundo de Apoio à Cultura (FAC), são produzidos filmes, peças de teatro, 
CDs, DVDs, livros, exposições, oficinas e inúmeras circulações artísticas em 
todo o DF.

Os objetivos do FAC estão vinculados aos Programas de Fomento defi-
nidos pela Secretaria e discutidos no Conselho de Cultura do DF, órgão 
que também é responsável por aprovar os projetos que solicitam apoio 
financeiro ao FAC.

Os Editais do FAC são divididos em:

1)  Difusão e Circulação (difusão de todas as atividades artísticas e cul-
turais);

2) Criação e Produção (audiovisual: cinema, música, televisão e rádio);

3) Montagem de Espetáculos (linguagens espetaculares: dança, teatro, 
circo e cultura popular);

4) Registro e Memória (publicações literárias e demais publicações e 
registros em todas as linguagens);

5) Informação, Indicadores e Qualificação (gestão cultural, formação e 
qualificação dos segmentos artísticos); e

6) Manutenção de Grupos e Espaços (sustentabilidade dos grupos ar-
tísticos e espaços privados de uso público).

Unidade responsável: Diretoria de Gestão de Projetos Apoiados / Sub-
secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura 

Como acessar o serviço: para apresentar projetos por ocasião dos edi-
tais do FAC, é necessário ter o CEAC aprovado (ter comprovação artís-
tica e de residência em Brasília há no mínimo 2 anos). Após o início 
da execução do projeto, acompanhamento e esclarecimentos sobre a 

execução (alteração de ficha técnica, readequação orçamentária, uti-
lização de aplicação financeira) poderão ser solicitados durante toda 
a duração do projeto, por meio de agendamento por e-mail. O agen-
damento de contrapartidas poderá ser feito por e-mail ou presencial-
mente, a análise da prestação de contas poderá ser priorizada após 
solicitação de prioridade devidamente justificada. Esclarecimentos de 
dúvidas sobre execução, prestação de contas, contrapartidas e sobre o 
cadastro no CEAC podem ser feitos presencialmente na sede do FAC, 
pela Gerência de Atendimento ou por e-mail. 

Tempo de espera para recebimento da resposta: até 20 (vinte) dias. 
Esse prazo pode ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, se houver justi-
ficativa expressa. No atendimento presencial o prazo de atendimento 
é de no máximo 30 minutos. O prazo de análise de novos pedidos é 
de 7 dias úteis.

Atendimento prioritário: Projetos mais antigos, projetos nos quais os 
proponentes tenham novos contemplados, processos com solicitação 
de prioridade devidamente justificados.  

Endereço: Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro - Via N-2, CEP 
70.070-200 - Brasília-DF. Telefone: (61)3325-5211

Site: http://www.cultura.df.gov.br/lei-de-incentivo/legislacao.html

APOIO A PASSAGENS E DIÁRIAS

Programa de apoio a passagens, diárias nacionais ou internacionais, e 
bolsas de estudo e pesquisa para agentes e grupos culturais do Dis-
trito Federal. Cada ente e agente pode solicitar até 4 vezes por ano 
passagens e diárias para participar de festivais, cursos ou eventos.

Público-Alvo: agentes e grupos culturais do Distrito Federal

Unidade responsável: Diretoria de Processos Seletivos / Subsecretaria 
de Fomento e Incentivo à Cultura 

Como acessar o serviço: 

I - Para realização de inscrição de projeto no programa é necessário que 
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o proponente possua registro válido no Cadastro de Entes e Agentes 
Culturais – CEAC, mantido pela Secretaria de Cultura do Distrito Federal.                                                                                           

 II - Os proponentes e beneficiários adicionais deverão ter residência no DF;

III - Não podem apresentar projetos no programa os proponentes que tiverem 
projeto apoiado pelo Fundo de Apoio à Cultura do DF em fase de execução.

IV - Cada projeto poderá solicitar, no máximo, R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), 
caso a solicitação para participação no evento contemple vinte ou mais pessoas.                                                                                                            

V - Se a solicitação de viagem for para até dezenove pessoas, o valor máximo do 
projeto poderá alcançar o montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).                                                                                                                    

VI - Para custear as despesas com a viagem, para cada beneficiário 
poderá ser solicitado até R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para viagens 
nacionais e R$ 12.000,00 (doze mil reais) para viagens internacionais. 

Inscrições: Os interessados deverão realizar a inscrição do projeto atra-
vés da entrega de formulário padrão no Protocolo-Geral da Secretaria 
de Cultura do DF, das 8h às 12h ou 14h às 18h. O pedido deve ser re-
alizado com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias do 
evento ou partida do proponente do Distrito Federal. Dúvidas pelo 
e-mail: selecao.sufic@cultura.df.gov.br ou telefone: 3325-5211. 

Prazos de execução do serviço: até 20 (vinte) dias. Esse prazo pode ser 
prorrogado por mais 10 (dez) dias, se houver justificativa expressa. No 
atendimento presencial o prazo de atendimento é de no máximo 30 
minutos. Prazo de análise de novos pedidos: até 7 dias úteis.

Site: www.fac.df.gov.br 

Http://www.fac.df.gov.br/?page_id=67

                                                                                                                                            

                              

SISTEMA DE CADASTRO GERAL PARA CONTRATAÇÃO 
ARTÍSTICA - SISCULT

Estabelecimento de critérios e instrumentos para a contratação de 
artistas pelo poder público de forma segura, tornando mais transpa-
rente o processo de contratação. A contratação ocorre por credencia-
mento e chamamento público, no caso de artistas locais.

Público-Alvo: artistas 

Unidade responsável: Diretoria de Gestão do SISCULT 

Como acessar o serviço: 

O artista deve cadastrar-se no Siscult, acessando: 

http://www.sistemas.cultura.df.gov.br/webrun/ e fazer o preenchimen-
to dos formulários e envio dos comprovantes de atuação. Em seguida, 
deve agendar a conferência dos comprovantes de atuação e da docu-
mentação enviada pelo cadastro.

Para se cadastrar no Siscult é necessário residir no DF e apresentar: 
RG, CPF, Certidões Negativas de Débitos do Governo do DF e Federal, 
Contrato de Exclusividade - caso tenha produtor, Carta de Anuência 
- no caso de Bandas e outros coletivos, Currículo, Portfólio e compro-
vantes de no mínimo 2 anos de atuação artística.

Prazos de execução do serviço: até 20 (vinte) dias. Esse prazo pode ser 
prorrogado por mais 10 (dez) dias, se houver justificativa expressa. No 
atendimento presencial o prazo de atendimento é de no máximo 30 
minutos. Prazo de análise de novos pedidos: 7 dias úteis.

Endereço: Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro - Via N-2, CEP 
70.070-200 - Brasília-DF. Telefone: (61) 3325-6107

Site: http://www.sistemas.cultura.df.gov.br

Decreto 34.577: dispõe sobre a contratação artística no DF. 



20 21

CONTROLE SOCIAL DE MECANISMOS DE FOMENTO E 
INCENTIVO: 

Promove estratégias de transparência às informações referentes aos 
processos e mecanismos de fomento e incentivo à cultura da SUFIC 
pela população, usando canais e linguagens que facilitem a apropria-
ção dessas informações pelo público.

Público-Alvo: sociedade em geral 

Unidade responsável: Diretoria de Controle Social e Mecanismos de 
Fomento e Incentivo/ Subsecretaria de Fomento e Incentivo Cultural 
– SUFIC

Como acessar o serviço: 

Acesso à internet. As informações são prestadas através do site: 

http://www.sufic.df.gov.br/ ou por e-mail: controle.social@cultura.df.
gov.br.  Caso o site esteja indisponível, ou as informações procuradas 
não estejam disponíveis no site, o cidadão poderá entrar em conta-
to com a Gerência de Atendimento da SUFIC pelos canais de atendi-
mento (presencial, e-mail ou telefone), para que a dúvida seja encami-
nhada à Diretoria de Controle Social.

Prazos de execução do serviço: até 20 (vinte) dias. Esse prazo pode ser 
prorrogado por mais 10 (dez) dias, se houver justificativa expressa. No 
atendimento presencial o prazo de atendimento é de no máximo 30 
minutos. Prazo de análise de novos pedidos: 7 dias úteis.

Outras informações relevantes: A Diretoria de Controle Social dos Me-
canismos de Fomento e Incentivo trabalha também na divulgação de 
dados de processos seletivos em formatos abertos, de forma que os 
mesmos possam ser apropriados para estudos e cruzamentos pela so-
ciedade.

Telefone: (61) 33256281

GESTÃO DE PROJETOS INCENTIVADOS - LEI DE 
INCENTIVO À CULTURA - LIC

Acompanhamento de projetos incentivados pela Lei de Incentivo à 
Cultura – LIC, incluindo a análise de projetos, mobilização de recursos, 
acompanhamento e monitoramento, registro de projetos culturais, 
além da fiscalização das contrapartidas e prestação de contas. Entre 
os principais serviços prestados está o Banco de Propostas, no qual o 
proponente que não tem Carta de Intenção de Incentivo pode inscre-
ver seu projeto de forma simplificada para intermediação por parte da 
Coordenação da LIC junto às empresas cadastradas para aquisição de 
carta de intenção de incentivo, possibilitando a inscrição no projeto 
na LIC.

Público-Alvo: classe artística 

Unidade responsável: Diretoria de Gestão de Projetos Incentivados - 
Lei de Incentivo à Cultura 

Como acessar o serviço: 

É necessário ter CEAC válido e apresentar Carta de Intenção de 
Incentivo de uma das empresas cadastradas na Secretaria de Cultura, 
junto com o projeto. A documentação necessária para apresentação 
de projetos pode ser encontrada no site da Secretaria de Cultura e 
no site da SUFIC http://www.cultura.df.gov.br/lei-de-incentivo/lic-para-
proponentes.html.

Forma de prestação de serviço: Atendimento presencial e por e-mail: 
lic@cultura.df.gov.br

Prazos de execução do serviço: Os projetos deverão ser apresentados 
com antecedência mínima de 50 dias da primeira ação do projeto, 
para que haja tempo hábil para análise das etapas de: 1- admissibili-
dade; 2-análise técnica e de mérito cultural; 3- análise da Subsecreta-
ria Temática e 4-análise da Comissão - CAP e 5- emissão da Carta de 
Captação.

Telefone: (61) 3325-6106
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SUBSECRETARIA DE 
CIDADANIA E DIVERSIDADE 
CULTURAL – SCDC

Atendimento à pessoa com defi ciência

Apoio e direcionamento da pessoa com defi ciência na Secretaria de 
Cultura do DF, tanto para os defi cientes físicos (cadeirantes, pessoas 
com mobilidade reduzida) como sensoriais (cegos, surdos, defi ciência 
intelectual) no que se refere à acessibilidade cultural e arte inclusiva.

Público-Alvo: pessoas com defi ciência física e sensorial.

Unidade responsável: Gerência de Inclusão e Acessibilidade / Subse-
cretaria de Cidadania e Diversidade Cultural

Como acessar o serviço: Mediante agendamento prévio, por meio dos 
telefones: 3325-6206 ou 3327-5940, pelo e-mail: sdc.agenda@gmail.
com ou rede social: 

https://www.facebook.com/pages/Subsecretaria-de-Cidadania-e-Di-
versidade-Cultural/843338869063191

Programa DiverCidades 

Programa de rádio semanal, realizado pela Subsecretaria de Cidadania 
e Diversidade Cultural, que apresenta as diversas expressões e movi-
mentos culturais de todo o Distrito Federal e contempla toda a diversi-
dade cultural. A cada edição, é apresentado por um representante da 
pauta do dia, promovendo visibilidade e também representatividade. 
O Programa DiverCidades promove e valoriza os representantes da Di-
versidade Cultural, de modo a dar visibilidade e reconhecimento ao seu 
trabalho, na cadeia produtiva local.

Unidade responsável: Subsecretaria de Cidadania e Diversidade Cultural 
omo acessar o serviço: Rádio Cultura FM – 100,9. 6ª feira às 12h, com reprise 
às 18h55. 
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Outras formas de acesso: aos sábados, no Facebook: 

https://www.facebook.com/pages/Subsecretaria-de-Cidadania-e-Di-
versidade-Cultural/843338869063191; às terças-feiras, em LIBRAS e 
com legendas no youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UC3KS3rEXYVgKPx-ZOQIyWEA. 
Todas as edições podem, ainda, ser acessadas pelo link: https://sound-
cloud.com/cidadania-e-diversidade-df

Comunicação para a Diversidade 

Veiculação diária de informações e notícias a respeito dos diversos seg-
mentos da diversidade cultural (negros, indígenas, mulheres, pessoas 
com defi ciência, LGBT, povos tradicionais, ciganos, dentre outros). Os 
conteúdos gerados são disponibilizados nas seguintes mídias sociais:

• Facebook: tem o objetivo de promover e apoiar as atividades 
de incentivo à diversidade e ao intercâmbio cultural.

• https://www.facebook.com/Subsecretaria-de-Cidadania-e-Di-
versidade-Cultural-843338869063191

•  Soundcloud: disponibiliza o áudio dos programas de Rádio Di-
verCidades, veiculado semanalmente na Rádio Cultura https://
soundcloud.com/cidadania-e-diversidade-df/ 

•  Youtube – Canal Cidadania e Diversidade DF: programas diversos e 
transmissão da versão acessível do programa de rádio DiverCidades 
sob um novo conceito denominado “rádio visual”, em que o mesmo 
programa é transmitido em vídeo interpretado em LIBRAS e com 
legendas para os surdos não usuários de Línguas de Sinais. https://
www.youtube.com/channel/UC3KS3rEXYVgKPx-ZOQIyWEA

Site da Secretaria de Cultura: http://www.cultura.df.gov.br/

SUBSECRETARIA DE 
PROMOÇÃO E DIFUSÃO 
CULTURAL – SPDC

GALERIA DE ARTE ATHOS BULCÃO

A Galeria Athos Bulcão foi criada com a construção do Teatro Nacio-
nal, em 1981. O espaço tem 600 metros quadrados, pé direito de 4,6 
metros e 2,6 metros. Destinado a exposições de pinturas, esculturas, 
instalações e outras formas de expressão das artes visuais.

Público alvo: sociedade em geral e artistas da área das artes visuais

Endereço: Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro - Via N-2

Horário de funcionamento: de acordo com a programação de cada 
exposição

Requisitos para realizar exposição: por meio de ofício ao Gabinete da 
Secretaria de Cultura e atendimento ao edital de pauta vigente. 

Entrada gratuita

RÁDIO CULTURA FM 

A Rádio Cultura foi criada em 1988, sendo sua primeira transmissão 
realizada do Anexo do Palácio do Buriti, onde fi cavam localizados os 
estúdios e transmissores. Depois o Estúdio foi transferido para o Teatro 
Nacional onde permaneceu até o fi nal do ano de 2010, mudando para 
uma estrutura mais adequada no Espaço Cultural Renato Russo (508 
Sul). Na grade de programação da Cultura FM estão programas de 
cunho local, nacional e internacional, programação jornalística, apoio 
cultural, spots educativos, entrevistas com artistas e produtores, além 
de programas colaborativos, veiculados gratuitamente. 
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A programação da Cultura FM tenta alinhar um conteúdo produzido 
pelos profissionais da emissora e a veiculação de programas colabo-
rativos que dialoguem com perspectiva de pluralidade e diversidade, 
buscando atender a missão de uma rádio pública que é difundir, irra-
diar e produzir cultura, educação, cidadania, entretenimento, informa-
ção de qualidade e prestação de serviços, buscando atingir um públi-
co cada vez mais amplo da nossa sociedade.

Público-Alvo: sociedade em geral 

Unidade responsável: Diretoria da Rádio Cultura / Gabinete da Secre-
taria de Cultura do DF

Etapas para o processamento do serviço: sintonia em FM 100,9. Há 
possibilidades, no futuro, de acessibilidade a grupos não contempla-
dos. Rádio Pública e Gratuita

São disponibilizados os seguintes serviços pela Rádio Cultura:

1. Difusão da cultura musical local em todas as linguagens e manifes-
tações, dando voz aos artistas e cidadãos: 

Etapas para o processamento do serviço: realizar contato pessoalmen-
te no endereço da Rádio, que receberá os artistas, fará gravação de 
material de divulgação, fará a difusão antecipada do material para os 
programas da rádio e outros canais de comunicação institucionais. 

Horário e tempo máximo de espera para atendimento: imediato

2. Divulgação de boletins com notícias de serviços públicos:

Etapas para o processamento do serviço: Trata-se de Boletins com in-
formações produzidas pela equipe da Rádio Cultura ou por órgãos Pú-
blicos locais ou nacionais e centralizados na Diretoria da Rádio Cultura 
para fins de transmissão dos Boletins. Os Boletins vão ao ar em diver-
sos horários e dias da semana, especialmente nos horários matutinos.

Como acessar o serviço: Basta sintonizar a Rádio Cultura FM no prefixo 
100,9 em Frenquencia Modulada.

Horário e tempo máximo de espera para atendimento: Instantâneos 

mediante existência de informação.

Endereço: Espaço Cultural Renato Russo -Crs 508 s/n, Bloco A, Asa Sul, 
Brasília - DF, 70351-515. Telefones: (61) 3443-6039

Horário de Funcionamento: 24 horas, 7 dias na semana, sem exceções 
de dias ou datas de feriados.
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EQUIPAMENTOS CULTURAIS

A Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal – SEC/DF é res-
ponsável pela administração direta de 16 (dezesseis) equipamentos 
culturais e apoia o desenvolvimento de projetos por essas unidades, 
que valorizem os aspectos culturais, sociais e educacionais, bem como 
suas ações administrativas, que contribuem para a implementação e 
o desempenho das ações realizadas. A seguir vamos apresentar cada 
um dos equipamentos e a forma de seu funcionamento. 

Para mais informações, acesse o link: http://www.cultura.df.gov.br, se-
ção Nossa Cultura.

Biblioteca Nacional
Casa do Cantador
Centro Cultural Três Poderes
 Museu Histórico de Brasília 
 Panteão da Pátria 
 Espaço Lúcio Costa
Centro de Dança
Cine Brasília 
Concha Acústica
Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul)
Memorial dos Povos Indígenas
Pólo de Cinema e Vídeo
Museu da República
Museu do Catetinho
Museu Vivo da Memória Candanga
Museu de Artes de Brasília
Teatro Nacional Cláudio Santoro

1 - MEMORIAL DOS POVOS INDÍGENAS - MPI

Idealizado por Darcy Ribeiro e projetado por Oscar Niemeyer. Edifi ca-
ção em espiral que remete à maloca dos índios Yanomami; o espaço 
foi construído em 1987, tem área de 2.984,08 m², com 70m de diâme-
tro e um amplo pátio interno, onde são realizadas apresentações e 
outras manifestações da cultura indígena.

O Memorial recebe uma média de 2.500 visitantes por mês, e tem 
por objetivo mostrar a diversidade e riqueza da cultura indígena, de 
forma dinâmica e viva. Com esse propósito, promove eventos com a 
presença e a participação de representantes indígenas de diferentes 
regiões do país. 

Unidade Gestora: Subsecretaria do Patrimônio Cultural (SUPAC)

Público-alvo: sociedade em geral

Visita guiada: não

Acessibilidade: apenas rampa de acesso

Solicitação de agenda para exposição: mediante apresentação de 
projeto à SUPAC (dentro da temática do museu)

Cessão de uso de imagem: por meio de ofício à SUPAC

Serviços Oferecidos: 

EXPOSIÇÕES: O acervo conta com peças representativas de várias tri-
bos, incluindo exemplares da coleção Darcy-Berta-Galvão, com desta-
que para a arte plumária dos Urubu-Kaapor; bancos de madeira dos 
Yawalapiti, Kuikuro e Juruna, máscaras e instrumentos musicais da re-
gião do Alto Xingu e Amazonas.

LABORATÓRIO DE RESTAURO: conservação e restauro das peças do 
acervo do Memorial dos Povos Indígenas, assim como o de obras de 
outros equipamentos culturais do Governo de Brasília. 

Público-Alvo: Órgãos do Governo de Brasília
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Endereço: Eixo Monumental Oeste, Praça do Buriti  (em frente ao Me-
morial JK). CEP: 70.070-350 

Telefone: (61) 3344-1154

Unidade responsável: Diretoria do Memorial dos Povos Indígenas / 
Subsecretaria do Patrimônio Cultural (SUPAC) 

Como acessar o serviço: o órgão/unidade deverá encaminhar expe-
diente (ofício ou memorando) à SUPAC.

TELECENTRO – ESTAÇÃO DIGITAL MÁRIO JURUNA: o Telecentro é com-
posto por 11 (onze) computadores com acesso à rede interna do Memo-
rial dos Povos Indígenas, destinados à inclusão digital dos povos indíge-
nas e também utilizados para pesquisa ou para fins de caráter educativo. 

Público-Alvo: Sociedade em geral

Endereço: Eixo Monumental Oeste, Praça do Buriti (em frente ao Me-
morial JK). 

Telefone: (61) 3344-1154

Horário de Funcionamento: 3ª a 6ª feira, das 9h30 às 17h. Sábados, do-
mingos e feriados, das 10h às 17h.

Ingresso: entrada franca 

Como acessar o serviço: para cursos, deve-se agendar previamente por 
telefone. Para uso pessoal, comparecer à Estação Digital no horário de 
funcionamento do Memorial dos Povos Indígena. 

Atendimento prioritário: Comunidade Indígena e cursos previamente 
agendados.

Unidade responsável: Diretoria do Memorial dos Povos Indígenas / 
Subsecretaria do Patrimônio Cultural (SUPAC)

RESERVA TÉCNICA: Armazenamento do acervo permanente do Me-
morial dos Povos Indígenas.  

Público-Alvo: interno

Endereço: Eixo Monumental Oeste, Praça do Buriti (em frente ao Me-
morial JK). CEP: 70.070-350

Telefone: (61) 3344-1154

Ingresso: entrada franca 

Unidade responsável: Diretoria do Memorial dos Povos Indígenas / 
Subsecretaria do Patrimônio Cultural (SUPAC)

Como acessar o serviço: atendimento às demandas do MPI e envio de 
expediente (memorando) à SUPAC.

Regulamentação do serviço: Lei nº 11.904-2009 de 14/01/2009 e Decre-
to nº 8.124 de 17/10/2013.

ARENA PARA RITUAIS INDÍGENAS: Local destinado à manifestação 
cultural e religiosa dos povos indígenas.

Público-Alvo: sociedade em geral

Endereço: Eixo Monumental Oeste, Praça do Buriti (em frente ao Me-
morial JK). CEP: 70.070-350

Telefone: (61) 3344-1154

Ingresso: entrada franca 

Unidade responsável: Diretoria do Memorial dos Povos Indígenas / 
Subsecretaria do Patrimônio Cultural (SUPAC)

Como acessar o serviço: Solicitação para uso da arena mediante a 
apresentação de projeto com temática indígena à Diretoria do MPI 

ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS: O pátio interno tem capacidade 
para 300 pessoas e o jardim externo tem capacidade para 1.000 pessoas. 
Voltado para eventos de cunho cultural, especialmente dos povos indígenas. 
A reserva do espaço para a realização de eventos deve ser feita por meio de 
ofício à Diretoria do Memorial dos Povos Indígenas, e-mail ou telefone.

Endereço: Eixo Monumental Oeste, Praça do Buriti (em frente ao Me-
morial JK) CEP: 70.070-350
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Telefones: (61) 3344-1154 

Site:www.cultura.df.gov.br/nossa-cultura/museus/memorial-dos-po-
vos-indigenas.html     

E-mail: agendamento.mpi@gmail.com 

Horário de atendimento: terça-feira a sexta-feira, das 9h às 17h. 

Sábados, domingos e feriados: das 10h às 17h

Ingresso: entrada franca

2 - MUSEU NACIONAL DO CONJUNTO CULTURAL DA 
REPÚBLICA 

(HONESTINO GUIMARÃES)

Localizado na Esplanada dos Ministérios o Museu Nacional foi proje-
tado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Sua edificação de caráter monu-
mental possui formato semiesférico, com a cúpula medindo 25 me-
tros de raio, tendo a base 35,55 metros de raio, e 26,25 metros de altura. 
Sua área total é de 15.000m2 (metros quadrados). O Museu e a Biblio-
teca Nacional de Brasília compõem o Conjunto Cultural da República, 
localizado no Setor Cultural Sul, situado entre a Rodoviária do Plano 
Piloto e a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida. Tendo re-
cebido um público estimado em 970 mil visitantes em 2014, o Museu 
nacional tem sido um fomentador da economia da cultura, por meio 
da realização das inúmeras exposições temporárias nacionais e inter-
nacionais, seminários, workshops, mostras de filmes, festivais de teatro 
e várias outras atividades de caráter cultural e social.

Unidade Gestora: Subsecretaria do Patrimônio Cultural (SUPAC)

Público-alvo: sociedade em geral

Visita guiada: sim, mediante agendamento prévio

Acessibilidade: banheiros, elevadores e sinalização das salas em braile. 
A praça do Conjunto Cultural tem piso tátil.

Cessão de uso de imagem: deve ser solicitada à Comunicação da Secre-
taria de Cultura pelo e-mail: comunicação.secultdf@gmail.com

Serviços Oferecidos: 

EXPOSIÇÕES: O Museu apresenta exposições temporárias nacionais e 
internacionais, assim como exposições de médio e grande porte, tem-
porárias, do acervo próprio do Museu.
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BIBLIOTECA

ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS: 1 Auditório com 700 luga-
res e 1 Auditório com 85 lugares. Área externa com capacidade para 
aproximadamente 10.000 pessoas. Obs.: Restrito a eventos culturais, 
gratuitos e abertos ao público em geral e eventos governamentais. 
Não é permitido o consumo de alimentos e bebidas nas dependên-
cias do Museu. Solicitação para eventos, por meio de ofício à Diretoria 
do Museu Nacional, pelo e-mail museunacional@gmail.com ou tele-
fone: 3325-6410.

Endereço: Setor Cultural Sul, Lote 2 Esplanada dos Ministérios

Telefones: (61) 3325-5220/3325-6410

E-mail: museunacional@gmail.com

Horário de atendimento: terça a domingo e feriados: das 9h às 18h30.

Obs.: O Museu não abre nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, ou 
em feriados com grandes eventos na Esplanada dos Ministérios.

Entrada: gratuita

3 - BIBLIOTECA NACIONAL DE BRASÍLIA 

 

UNIDADE GESTORA: SUBSECRETARIA DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO 
CULTURAL (SPDC)

O Sistema de Bibliotecas tem por objetivo dar suporte técnico e ope-
racional às 26 bibliotecas públicas do Distrito Federal e administrar o 
programa de extensão bibliotecária Mala do Livro. O apoio técnico à 
rede de bibliotecas foi instituído pelo Decreto 17.684 de 18/09/1996.

Público-Alvo: Estudantes, concurseiros, comunidade em geral e turis-
tas.

Visita guiada: Agendadas previamente por e-mail ou telefone

Arquivo histórico com acesso ao público: Não. 

Equipamentos de acessibilidade: Sim, Banheiros adaptados, rampas, 
piso tátil e elevador. 

Serviços que a Biblioteca Nacional de Brasília oferece:

EMPRÉSTIMOS DE LIVROS: O usuário deve se cadastrar pessoalmente 
na BNB e apresentar documento oficial com foto e comprovante de 
residência. O menor de 18 anos deverá apresentar Carteira de Identi-
dade, CPF e termo de compromisso fornecido pela BNB, assinado por 
seu representante legal. Caso não disponha do documento, deverá 
apresentar a cópia da identidade do responsável no cadastramento. 

ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS: com 95 lugares e área ad-
jacente para coffee-break. Os eventos devem ser de cunho cultural, 
de interesse público e gratuitos.  O agendamento deve ser feito com 
antecedência mínima de 1 mês. 

MALA DO LIVRO: Programa da Diretoria do Sistema de Bibliotecas 
Públicas do DF (SBPDF) que amplia as possibilidades de acesso à 
leitura com a utilização de minibibliotecas instaladas em residência 
para empréstimo de livros. Permite que seus usuários possam efetivar 
o empréstimo ou consultar localmente o acervo que a Mala do Livro 
dispõe. Cada usuário terá direito a retirar, por empréstimo domiciliar, 
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dois livros. O prazo para devolução é de dez dias e a entrega fora do 
prazo implica em pagamento de multa, calculada por dia de atraso 
para cada obra.

Endereço: Setor Cultural Sul - CTS Lote 2 Ed. Biblioteca Nacional de 
Brasília

Telefones: 3325-6257

E-mail: bnb.atendimento@gmail.com, agendabnbdf@gmail.com, ge-
renciabibliotecas@gmail.com e https://www.facebook.com/sbpdf

Horário de Atendimento: segunda a sexta-feira das 8 h às 20 h e sábado 
e domingo das 8h às 14h. Obs: Não abre nos feriados.

Entrada gratuita

4  - CINE BRASÍLIA 

O espaço foi projetado por Oscar Niemeyer para ser o cinema da Uni-
dade de Vizinhança, junto ao complexo que teria uma quadra de es-
portes situado na entrequadra 106/107 Sul. O espaço cultural, desde 
o seu início, foi o mais democrático da capital de todos os brasileiros. 
Inserido na cidade não apenas enquanto espaço cinematográfico de 
Brasília, mas também, como ponto vital da cultura integradora do DF.

Hoje, o Cine Brasília, além de abrigar o Festival de Brasília do Cinema 
Brasileiro e o projeto “A Escola Vai ao Cinema”, mantém em sua progra-
mação lançamentos de filmes nacionais, mostras estrangeiras, debates, 
lançamentos de livros, exposições, intercâmbio e cooperação com as Em-
baixadas, escolas públicas, universidades, contribuindo com projetos de 
formação de plateia e enriquecimento de nossa cultura.

Unidade Gestora: Subsecretaria de Promoção e Difusão Cultural (SPDC)

Público-Alvo: Cinéfilos, Intelectuais e Estudantes.

Ingressos: R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia), mostras temáticas são gratuitas.

Visita guiada: mediante agendamento prévio.

Solicitação para eventos: Mediante encaminhamento de ofício ao Ga-
binete da SEC.

Endereço: EQS 106/107 (Asa Sul), 70345-400 Brasília.

Telefones: (61) 3244-1660 (Cinema); 3325-7777 (Secretaria de Cultura)

Endereço eletrônico: http://www.cultura.df.gov.br/nossa-cultura/cine-
-brasilia.html    E-mail: cinema@sc.df.gov.br 

Horário de Atendimento: De segunda a domingo: 15h às 23h

Obs.: Capacidade para 607 lugares; Som Dolby Stereo Digital e Tela 14 
x 6.30m
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5 - ESPAÇO CULTURAL RENATO RUSSO (508 SUL)

O complexo arquitetônico do Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul) 
foi inaugurado em 13 de setembro de 1993. O espaço está atualmente 
situado no meio da Asa Sul, numa das quadras que – junto com as 
107/108, 507 e 707/708 Sul – formam o quadrilátero da primeira uni-
dade de vizinhança, prevista no plano piloto do arquiteto e urbanista 
Lúcio Costa.

Unidade Gestora: Subsecretaria do Patrimônio Cultural (SUPAC)

Site:  http://www.cultura.df.gov.br/nossa-cultura/espaco-cultural-rena-
to-russo.html

E-mail: 508sul@gmail.com 

Visitação: Atualmente o espaço se encontra fechado para visitação, em 
virtude da necessidade de reparos/manutenção. 

Endereço: W3 Sul 508

Telefones: 3443-6039

6 - CENTRO CULTURAL TRÊS PODERES 

O Centro Cultural Três Poderes coordena as atividades desenvolvidas 
no Museu Histórico de Brasília, no Espaço Lúcio Costa e no Panteão da 
Pátria Tancredo Neves. 

Unidade Gestora: Subsecretaria do Patrimônio Cultural (SUPAC)

6.1. Museu Histórico de Brasília (Museu da Cidade)

O Museu Histórico de Brasília (Museu da Cidade) integra o Conjun-
to Cultural Três Poderes. Foi projetado por Oscar Niemeyer e tem por 
objetivo preservar os trabalhos relativos à história da construção de 
Brasília. É o museu mais antigo da capital, inaugurado no dia 21 de 
abril de 1960 – no dia da inauguração da cidade, evento que marcou a 
transferência oficial da capital do Rio de Janeiro para Brasília.

Unidade Gestora: Subsecretaria do Patrimônio Cultural (SUPAC)

Público-alvo: sociedade em geral

Visita guiada: não

Cessão de uso de imagem: por meio de ofício à SUPAC

Serviço oferecido:

EXPOSIÇÕES: O Museu possui uma exposição permanente com ins-
crições históricas, transcritas em braile e inglês.

Endereço: Praça dos Três Poderes - Esplanada dos Ministérios Brasília – DF

Telefones: (61) 3325-6244 / 3323-3728 / 3326-7709

Site: http://www.cultura.df.gov.br/nossa-cultura/centro-cultural-tres-
-poderes.html   E-mail: centroc3p@gmail.com

Horário de atendimento: de terça-feira a domingo das 9h às 18h

Ingresso: entrada franca
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6.2. Espaço Lúcio Costa

O Espaço Lúcio Costa integra o Conjunto Cultural Três Poderes. Foi 
idealizado por Oscar Niemeyer e inaugurado em 1992, em ocasião da 
comemoração dos 90 anos do arquiteto e urbanista Lúcio Costa. 

Unidade Gestora: Subsecretaria do Patrimônio Cultural (SUPAC)

Público-alvo: sociedade em geral

Visita guiada: não

Equipamentos de acessibilidade: não

Cessão de uso de imagem: por meio de ofício à SUPAC

Serviço oferecido:

EXPOSIÇÃO: Construção subterrânea que abriga em seu acervo a Ma-
quete de Brasília, circundada por uma galeria onde se encontram ex-
postas cópias dos croquis e do Relatório do Plano Piloto, apresentados 
por Lúcio Costa em 1957, ao júri internacional que julgou e considerou 
o seu projeto o vencedor dentre os 26 projetos que participaram do 
Concurso Nacional do Plano Piloto da Nova Capital do Brasil, além de 
fotos históricas da época da construção e inauguração da cidade.

Endereço: Praça dos Três Poderes - Esplanada dos Ministérios Brasília – DF

Telefones: (61) 3325-6244 / 3323-3728 / 3326-7709

Site:  http://www.cultura.df.gov.br/nossa-cultura/centro-cultural-tres-
-poderes.html   E-mail: centroc3p@gmail.com

Horário de atendimento: de terça-feira a domingo das 9h às 18h

Ingresso: entrada franca 

6.3. Panteão da Pátria: 

O Panteão da Pátria integra o Conjunto Cultural Três Poderes criado 
em 07/09/1986 para homenagear os heróis nacionais - aqueles que 
possuíram ideais de liberdade e democracia. O Panteão consagra, 
também, a memória de Tiradentes, que é o Patrono Cívico da Nação 
Brasileira. Edificação de arquitetura modernista, projetado por Oscar 
Niemeyer. 

Serviço oferecido:

EXPOSIÇÕES: Na exposição permanente do museu estão às obras: O 
Mural da Liberdade; O painel de Athos Bulcão; Inconfidência Mineira 
de João Câmara; O Vitral e O Pássaro, ambos de Marianne Peretti e 
O Negro, que guarda o Livro de Aço dos Heróis Nacionais. Nele, estão 
registrados os nomes de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, 
Zumbi dos Palmares, Marechal Deodoro da Fonseca, Dom Pedro I, Du-
que de Caxias, Plácido de Castro e o Almirante Tamandaré. 
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7 - PÓLO DE CINEMA E VÍDEO

O Polo de Cinema e Vídeo Grande Otelo foi criado em 1991 em uma 
área de 400 hectares – e foi cenário para atores e diretores brasilienses, 
estreantes e consagrados, além de artistas de várias partes do país.  

O espaço foi dedicado à Grande Otelo, uma homenagem feita ao ator 
durante o 26º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, em 1993. 

Unidade Gestora: Subsecretaria de Promoção e Difusão Cultural 
(SPDC)

Público-Alvo: Cineastas e Produtores

Visitação: Atualmente o espaço se encontra fechado, em virtude da 
necessidade de reparos/manutenção.

Endereço: DF 330, km 4 - Sobradinho / DF

Telefones: 3487-3206 / 3387-2325

E-mail: agendabnbdf@gmail.com

8 -  MUSEU DO CATETINHO

O Catetinho foi à primeira residência oficial do presidente Juscelino 
Kubitschek no novo Distrito Federal na época da construção da nova 
capital do país, Brasília. Projeto de Oscar Niemeyer, foi construído em 
apenas 10 dias, em novembro de 1956, é um prédio simples, feito de 
madeira, e conhecido como“Palácio de Tábuas”.

Unidade Gestora: Subsecretaria do Patrimônio Cultural (SUPAC)

Público-alvo: sociedade em geral

Visita guiada: não

Solicitação de agenda para exposição: mediante apresentação de 
projeto à SUPAC (dentro da temática do museu)

Espaço para realização de eventos: área externa adjacente ao Museu

Reserva do espaço para a realização de eventos: por meio de ofício à 
Diretoria do Museu do Catetinho, pelo e-mail ou telefone

Cessão de uso de imagem: por meio de ofício à SUPAC

Serviços que o Museu do Catetinho oferece:

MEMÓRIA EM CENA: ação que utiliza o teatro e aproxima a comunida-
de da primeira construção de Brasília, convidando a todos a embarca-
rem numa aventura, rumo a 1956, onde tudo começou. Mediados pelo 
espetáculo Palácio de Tábuas, os visitantes são conduzidos de forma 
lúdica pelos espaços do Museu do Catetinho. O percurso da visitação 
foi inspirado na saga da construção de Brasília e o horário de funciona-
mento é às 9h e às 15h, toda 4ª feira.

EXPOSIÇÃO: O Catetinho é um pequeno museu aberto à visitação pú-
blica. A exposição traz referências da época, através da preservação 
do mobiliário original e outros objetos. Imagens fotográficas comple-
mentam as ambientações, com o objetivo de propiciar ao público um 
testemunho vivo da grande aventura que foi a construção de Brasília. 
A suíte presidencial, o quarto de hóspedes e a cozinha preservam o 
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mobiliário da época, além de alguns objetos e roupas de Juscelino 
Kubitschek.

Endereço: Km 0 - BR 040 / Gama - DF

Telefones: (61) 3338-8803 / (61) 3386-8167

Sites: http://www.cultura.df.gov.br/nossa-cultura/museus/catetinho.html    
http://visiteocatetinho.com.br/    E-mail: museudocatetinho@gmail.com

Horário de atendimento: terça-feira a domingo, das 9h às 17h.

Ingresso: entrada franca

9 - MUSEU DE ARTES DE BRASÍLIA (MAB)

O Museu de Arte de Brasília (MAB) foi criado em 1985 pelo Governo 
do Distrito Federal, por iniciativa da Secretaria de Educação e Cultura, 
que já reunia em suas instalações um acervo de centenas de obras 
significativas da produção de artes visuais, moderna e contemporâ-
nea, provenientes de doações e prêmios aquisitivos de salões locais 
e nacionais. Este acervo se caracteriza pela diversidade de técnicas e 
materiais das obras, como pintura, gravura, desenho, fotografia, escul-
tura, objetos e instalações, que vão da década de 50 ao ano de 2001.

O MAB ocupa área construída de 4.800 m² e está situado às margens 
do Lago Paranoá, entre a Concha Acústica e o Palácio da Alvorada.

Unidade Gestora: Subsecretaria do Patrimônio Cultural (SUPAC)

Visitação: Atualmente, o museu está fechado para visitação. O acervo 
encontra-se no Museu Nacional da República.

Endereço: Setor de Hotéis e Turismo Norte

Site:  http://www.cultura.df.gov.br/nossa-cultura/museus/museu-de-
-artes-de-brasilia-mab.html
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10 -  TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO

O Teatro Nacional é o maior conjunto arquitetônico realizado por Os-
car Niemeyer em Brasília destinado exclusivamente às artes. É um dos 
pontos centrais de interesse turístico. Possui estrutura com forma de 
pirâmide irregular e no seu interior destacam-se as salas Martins Pena, 
Villa-Lobos e Alberto Nepomuceno, onde se realizam numerosos atos 
e representações culturais. Sua área externa é revestida por um painel 
formado de blocos de concreto nas fachadas laterais, criado por Athos 
Bulcão em 1966. Além do painel externo, dentro e na cobertura do Te-
atro existem outras obras de Athos Bulcão produzidas em diferentes 
materiais.

Visitação: As atividades ou eventos realizados nas salas e foyer Teatro 
Nacional encontram-se suspensos em virtude da necessidade de re-
forma.

Endereço: SCN – VIA N2 - Anexo do Teatro Nacional Claudio Santoro

Telefone: (61) 3325-6239 e (61) 3325-6256, das 12h às 20h.

11 - CASA DO CANTADOR

 

A Casa do Cantador é considerada o Palácio da Poesia e da Literatura 
de Cordel no Distrito Federal. Foi inaugurada em nove de novembro de 
1986 e está localizada em Ceilândia. O local é palco de apresentações 
de grandes nomes da cultura nordestina, como cantores de repente 
e embolada; exposição de culinária nordestina, inclusive a cozinha do 
local recebeu o nome de Maria Bonita; oficina de música e trabalhos 
de inclusão digital. Conta também com  a biblioteca batizada de Pa-
tativa do Assaré, na qual é possível encontrar um grande acervo de 
cordéis, entre eles exemplares de Jorge Amado e Ariano Suassuna.

Público-Alvo: sociedade em geral.

Visita guiada: para grupos escolares e turistas mediante solicitação 
prévia.

Biblioteca com acesso ao público: Sim, com um vasto acervo de lite-
ratura de cordel, além de clássicos da literatura brasileira, em especial 
os autores nordestinos. 

Equipamentos de acessibilidade: Sim. Estacionamento, elevador, 
rampas e sanitário com adaptação para pessoas com deficiência.

Espaço para realização de eventos: A Casa do Cantador possui um 
anfiteatro com capacidade para mais de trezentos espectadores. A so-
licitação deve ser encaminhada previamente.

Serviço que a Casa do Cantador oferece:

Projeto “Aqui Tem”: Realizado no primeiro sábado de cada mês, em 
parceria com o Clube do Som, a Casa do cantador realiza espetáculo 
com pelo menos três atrações musicais, a partir das 20h.

Endereço: QNN 32 área Especial G, Ceilândia Sul CEP: 72220-327 (Ave-
nida da Fundação Bradesco que liga Ceilândia a Samambaia) 

Contatos: (61) 3378-4891, 3378-5067 
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E-mail: casadocantadordobrasil@gmail.com

Horário de Visitação: De segunda-feira a sexta-feira das 9h às 18h (nos 
dias de eventos noturnos, abre conforme horário da programação) . 
Horário de Atendimento: durante a semana das 8h às 18h e sábado 
das 8h às 14h.

Obs.: Em dias de eventos os horários podem sofrer alterações

Entrada gratuita

12 - CENTRO DE DANÇA

O Centro de Dança do Distrito Federal é destinado à pesquisa, ensaios, 
oficinas, workshops e cursos da área de dança, tanto por parte de rea-
lizadores locais quanto por convidados. Ao todo são cinco salas, além 
de uma videoteca com amplo material de dança.

Espaço destinado exclusivamente para projetos na área de dança. 
Tem como foco a função artística da dança nas suas diversas estéticas 
e abordagens, de maneira a contribuir com a consolidação de uma 
política pública no DF, visando à formação, pesquisa coreográfica, apri-
moramento e a difusão da dança.

Horário de Funcionamento: As atividades ou eventos realizados no 
Centro de Dança do Distrito Federal encontram-se suspensos em vir-
tude da necessidade de reforma.

Endereço: Anexo I da Secretaria de Cultura SAN Quadra 01 VIA N-2, 
Setor Cultural Norte

Telefones: (61) 3323-1817/ 3323-4024
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13 - CONCHA ACÚSTICA

 

Localizada às margens do Lago Paranoá. Projetada por Oscar Niemeyer, 
foi inaugurada oficialmente em 1969 e doada pela Terracap à Fundação 
Cultural de Brasília, hoje Secretaria de Estado de Cultura, destinada a es-
petáculos ao ar livre. Foi o primeiro grande palco da cidade.

Público-Alvo: sociedade em geral 

Endereço: Setor de Clubes Esportivos Norte (ao lado do Museu de Arte 
de Brasília – MAB) 

Telefones: (61)3325.6227

Abrigado em sítio histórico – Berço da Construção de Brasília – nas 
instalações do antigo Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira, úni-
co testemunho preservado dos acampamentos pioneiros, da época 
da construção da nossa capital, o Museu Vivo da Memória Candanga, 
com o tombamento permanente homologado em 2015, como Patri-
mônio Histórico e Cultural Nacional, conta com: Exposições Perma-
nentes, Salas para Exposições Temporárias, Espaços de encontro de 
artesãos, Auditório, Bosque, Parquinho e as “Oficinas do Saber Fazer”, 
que, com a incumbência de registrar, difundir e recriar os saberes e 
modos de vidas diversos dos que aqui se encontraram para construir 
a cidade, oferece oficinas de artesanato e arte popular para a comuni-
dade. Esse é o conceito de um Museu Vivo. 

Unidade Gestora: Subsecretaria do Patrimônio Cultural (SUPAC)

Público-alvo: sociedade em geral

Visita guiada: sim, mediante agendamento prévio para escolas e grupos.

Horários de visita guiada: de segunda-feira a sexta-feira, no período da 
manhã 9h às 12h e no período da tarde de 14h às 17h. 

Acessibilidade: sim

Solicitação de agenda para exposição: mediante apresentação de 
projeto à SUPAC (dentro da temática do museu)

Espaço para realização de eventos: área externa adjacente ao museu, 
área das oficinas.

Reserva do espaço para a realização de eventos culturais: por meio de 
ofício à Diretoria do Museu Vivo da Memória Candanga, pelo e-mail e 
telefones

Cessão de uso de imagem: por meio de ofício à Assessoria de Comu-
nicação

Serviços que o Museu Vivo da Memória Candanga oferece:

Exposição permanente: “Poeira, Lona e Concreto” narra a história de 
Brasília desde os primórdios de sua construção até sua inauguração, 
em 1960. Conta com fotos de Mário Moreira Fontenelle, que foi o pri-
meiro fotógrafo oficial de Brasília, e dos fotógrafos Peter Scheir e Joa-
quim Paiva. Apresenta ainda ambientações do Brasília Palace Hotel e 
do Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira.

“O Cerrado de Pau de Pedro” – Exposição sobre o trabalho de Pedro 
de Oliveira e Barros, Seu Pedro, artista popular da região falecido em 
2005. Peças de madeira feitas com madeiras recolhidas no cerrado.

“Os Muitos Mestres que Enriquecem Nossas Vidas” – Exposição de arte-
sanato e arte popular, com alguns mestres da região.

Oficinas do Saber Fazer: Cursos de formação de artesanato e arte po-
pular, nas áreas de tecelagem, cerâmica, madeira, papel, etc. Têm a in-
cumbência de registrar, difundir e recriar os saberes e modos de vida 
diversos da comunidade.

Endereço: Via EPIA Sul, SPMS, Lote D - Núcleo Bandeirante – DF

Telefone: (61) 3301-3590

Site:  http://www.cultura.df.gov.br/nossa-cultura/museus/museu-vivo-
da-memoria-candanga.html  E-mail: mvmc1990@gmail.com

Horário de atendimento: segunda a sábado, das 9h às 17h
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