
nº Processo Nome do Beneficiário Nome do projeto - objeto Motivo da análise Resultado

150.001.463-2015 Adriana Santos de Vasconcelos
Aquisição de passagens e diárias para participar do FestaFilm 

Montepellir - Edição Especial Brasil, a ser realizado na França 
aquisição de passagens e diárias 

aprovada (desde que haja disponibilidade 

orçamentária atestada pela SUFIC)  

condionada ao encerramento do processo   nº 

150.002.756-2013

150.002.756-2013 Adriana Santos de Vasconcelos Realização do curta-metragem em DCP Fragmentos prestação de contas aprovada condicionada

150.002.764-2013 Alacir Carlos Neves Gente de Cinema - produção do curta-metragem Raul no Além prestação de contas retirado de pauta

150.001.470-2010 Alessandra Rosa de Carvalho
Circo de Brinquedo - O Domador de Elefantes - montagem de 

espetáculo circense
prestação de contas diligência

150.001.330-2010 Alysson Shozo Resende Takaki Gravação do DVD Sobre Viver cantando prestação de contas diligência

150.002.737-2013 Ana Cecília Prista Tavares
Gravação de álbum - Duo de cravos Ana Cecília Tavares & 

Marcelo Fagerlande

utilização dos rendimentos da aplicação 

financeira
indeferido

150.001.404-2015 André Trindade da Silva
Aquisição de passagens e diárias para de participar do "Brasil 

Afro Woche", a ser realizado na Suiça
aquisição de passagens e diárias 

aprovada (desde que haja disponibilidade 

orçamentária atestada pela SUFIC)

150.002.561-2013 Antonio Rivaldo Santana Filho 

Formação Musical Básica - Arte para a Cidadania: ensino da arte 

com responsabilidade social dirigido para pessoas carentes da 

Ceilândia

prestação de contas 
aprovada com aplicação da penalidade de 

advertência

150.003.242-2014
Associação dos Amigos do Centro Histórico de 

Planaltina

Realização do I Salão Mestre D'Armas - Mostra de Arte 

Contemporânea
readequação orçamentária aprovada condiconada

150.001.609-2010 Avelino Macedo Ottoni de Carvalho Realização do Festival Porão do Rock
prestação de contas - cumprimento de 

diligência
diligência

150.001.598-2012 Bernardo Cortes Santos 

Aquisição de passagens e diárias para particpação do espetáculo 

teatral MalvaRosa no 1º Festival Internacional de Teatro da 

Comunidade, realizado na Argentina

prestação de contas diligência

150.001.334-2010 Bojin Iliev Nedialkov Realização da Oficina de Instrumentos de Palheta nas Escolas prestação de contas diligência

150.000.975-2013 Carolina Voigt Gravação do Primeiro CD autoral da banda Srta V prestação de contas diligência
150.003.512-2011 Deusdeth Francisco Gomes da Cruz Gravação do CD Deusdeth Zurck ausência - prestação de contas diligência

150.003.252-2011 Diego Pereira Borges Montagem do espetáculo teatral "O Homem Cadente" prestação de contas 
aprovada condicionada; aplicação das 

penalidades de multa e de advertência

150.002.369-2013 Diego Sousa e Silva 
Montagem do espetáculo teatral "Kuma - o FAN: o ovo 

maravilhoso com 9 divisões"

utilização dos rendimentos da aplicação 

financeira e prorrogação de prazo
aprovada

150.003.417-2014 Eduardo Marucci de Menezes Montagem do espetáculo circense O Palhaço Viajante
utilização dos rendimentos das aplicação 

financeira
aprovada

150.001.473-2010 Estefânia Dalia Hofmann Mota
Identidade do Circo Candango - pesquisa sobre o processo 

histórico de formação do circo brasiliense
prestação de contas

aprovada condicionada; aplicação da 

penalidade de advertência

150.001.808-2010 Fernando Giacomitti Gravação do 1º CD Musical da Banda Nants prestação de contas
aprovada condionada; aplicação da 

penalidade de advertência 

150.001.210-2010 Fernando Santana de Araujo
Poéticas do Corpo - realização de cursos, perfomances, paletras , 

tiragem de 1000 exemplares do livro e um blog
prestação de contas aprovada condicionada

150.002.482-2013 Gabriel Gomes Realização do I Encontro eMúsicaAoVivo prorrogação de prazo aprovada 

150.003.215-2014 Gabriela Rosário Ballesta Doti
Lançamento e distribuição dos CDs autorais "Aguas Del Tiempo" e 

"La Niña em la Pantalla" - Gabriela Doti
readequação orçamentária aprovada
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150.002.880-2013 Giselle Marques Ziviani Circulação local do espetáculo teatral FRÁGIL readequação orçamentária aprovada

150.002.859-2014 Giselle Rodrigues de Britto Montagem do espetáculo de dança-teatro RE-VELADO

readequação orçamentária e utilização dos 

rendimentos da aplicação financeira -

cumprimento de diligência e novo pedido de 

utilização dos rendimentos 

aprovada condicionada

150.000.536-2013 Grupo de Teatro Mamulengo e Presepada
Realização do Festival Invenção Brasiliera de Culturas Populares 

e Tecnologias Colaborativas 2013
prestação de contas retirado de pauta

150.002.849-2014 Hamilton Pinheiro de Farias Oliveira Gravação do CD intrumental Quatro readequação orçamentária - diligência aprovada condiconada
150.003.334-2014 Hugo Carvalho Santos Ribeiro da Silva Canto pelos cantos o RockSamba de Leo Goulart readequação orçamentária aprovada condiconada
150.001.296-2010 Irismaia de Sousa Gravação do DVD Mundo Destruído ausência - prestação de contas diligência

150.002.817-2008 Josiane Osório de Carvalho Realização da 2ª Edição do Festival Internacional de Filmes recurso - prestação de contas retirado de pauta e encaminhado ao CCDF

150.002.414-2013 Juliana Saenger Corrêa

A arte da viola para todos - produção de um aplicativo com um 

série de informações, lições e exercícios da prática do 

instrumento para computador, celular, formato pad e pod, 

sistemas Windows e Mac

prorrogação de prazo aprovada

150.002.854-2014 Karla Calasans de Mello
Montagem do espetáculo teatral solo - Nos En(tre)cantos  de 

Dulcinea Del Toboso ou Dulcinea em Cantata

utilização dos rendimentos da aplicação 

financeira
diligência

150.002.582-2013
Lima &Osachlo Comércio, Importação e 

Exportação de Instrumentos Musicais LTDA

Oficina de Luteria Prática para músicos, professores e 

estudantes do DF e entorno
readequação orçamentária aprovada

150.002.795-2013 Lorena Ferreira Oliveira Realização do Cerrado Jazz Festival 
utilização dos rendimentos da aplicação 

financeira
retirado de pauta

150.002.413-2013 Luciano Calmon Porto

Parque DiVerSom - produção e circulação pelo DF de uma 

exposição temática sobre o 'Som e a Música' e uma instalação de 

esculturas sonoras interativas 

prorrogação de prazo aprovada condiconada

150.002.412-2013 Luisa Pontes Molina
Outros Eixos - uma visão artístico-antropológica das diferentes 

visões do DF
prorrogação de prazo aprovada

150.002.820-2014 Mauricio Boldrin Zampaulo
Diário de um Maluco - montagem de um espetáculo sobre a vida 

e obra de Raul Seixas
readequação orçamentária aprovada condicionada

150.002.336-2013 Mônica Vianna de Mello Publicação de livro sobre o trabalho do grupo Teatro de Instante prorrogação de prazo aprovada

150.002.787-2013 Oldair Vieira Gonçalves Gravação do 2º CD do Trio DNP prestação de contas aprovada 
150.000.467-2015 Os Buriti Produções Artísticas Eireli-ME 20 Anos da Cia Os Buriti - Manutenção do Grupo readequação orçamentária diligência

150.001.437-2015 Paula Renata da R. e Sallas 

Aquisição de passagens e diárias para participar do Curso de 

formação "A Consciência do Ator em Cena", a ser realizado em 

Portugal 

aquisição de passagens e diárias 

aprovada (desde que haja disponibilidade 

orçamentária ateastada pela SUFIC) 

condionada ao encerramento do processo   nº 

150.003.484-2012

150.001.388-2012 Rodrigo Desider Fischer

Aquisição de passagens e diárias para participar IFTR/FIRT 2012 - 

Mediating Performance: Scène, Media et Médiation, realizado 

no Chile

prestação de contas aprovada

150.001.209-2010 Sara Maria Britto Mariano Montagem do espetáculo humorístico Manual de Boas Maneiras prestação de contas diligência

150.002.690-2013 Sérgio Felipe Silva 

Gravação e lançamento do album O Sorriso do Tambor - Uma 

História de Amor a Música, com Sérgio Boré & Tambores 

Urbanos

utilização dos rendimentos das aplicação 

financeira - cumprimento de diligência
aprovada



150.002.598-2013 Tríade - Patrimônio Turismo Educação Ltda
Visite o Museu Vivo - visitas mediadas por espetáculo teatral, 

para escolas públicas agendadadas e público espeontâneo
prestação de contas diligência


