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16.101 – SECULT 
 
PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 – CULTURA 
 
OBJETIVO GERAL: Lançar as bases para um novo ciclo de desenvolvimento do Distrito Federal de forma a promover a cultura como direito da cidadania, 
instrumento de integração social e fator econômico relevante na sociedade do conhecimento, por meio de ações de incentivo a leitura, a preservação do 
patrimônio cultural e a promoções de atividades culturais. 
 

Objetivo Específico: 001 - Promover a estruturação da política do livro e da leitura, contribuindo para o desenvolvimento sociocultural da população do Distrito 

Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno – RIDE, através de ações de formação, estruturação de bibliotecas, ampliação da mala do livro e 

apoio a cadeia produtiva do livro. 

 

UNIDADE RESPONSÁVEL : 

16.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SC 

Análise do Objetivo Específico (Resultados de 2015)  

Dentre as realizações do Sistema de Bibliotecas Públicas do DF em 2015 destacam-se: 

 27 bibliotecas públicas existentes nas RAs, sendo 02 novas; 

 388.263 visitas de público às bibliotecas públicas do DF; 

 485.000 livros compondo o acervo das bibliotecas públicas; 

 321 Malas do Livro em acervos domiciliares no DF;   

 1.554 livros processados pela gerência de informação; 

 52.547 livros recebidos da comunidade e instituições parceiras; 
        Durante o exercício 2015, foram selecionados, pela Gerência de Gestão da Informação, materiais bibliográficos especiais e obras raras, doados para a Biblioteca Nacional de Brasília. Ainda 

dentro do cronograma de atividades realizadas destacam-se:  

 Orientação técnica às 28 bibliotecas públicas do sistema, e à Biblioteca Nacional de Brasília, fortalecendo quanto à seleção e organização do acervo; 

 Organização, seleção e distribuição do acervo da Biblioteca Nacional e das bibliotecas públicas, aumentando o acervo nas unidades informacionais num total de 4.319 exemplares;  

 Processamento técnico do acervo bibliográfico da Biblioteca Nacional, aumentando o acervo disponível para empréstimo, num total de 1.554 exemplares; 

 Ampliação do acervo através do envio de material bibliográfico às 28 bibliotecas públicas e à Biblioteca Nacional de Brasília, de 3.880 exemplares; 
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 Elaboração de estatísticas mensais de recebimento/envio de doações para controle nas 28 bibliotecas públicas e na BNB, quantificando entradas/saídas de itens bibliográficos.  

PROGRAMA MALA DO LIVRO 

          Em 2015 o programa Mala do Livro participou de atividades/eventos em várias regiões do Distrito Federal e Entorno, conforme cronograma proposto de algumas atividades de janeiro a 
novembro de 2015: 

 Piquenique com Arte, em Samambaia, no dia 22/02/15, no Parque Três Meninas, com 200 pessoas; 

 Encontro com Agentes de Leitura, em Samambaia, no dia 28/02/15, com 35 pessoas; 

 Encontro do projeto Ler Brincando da Associação de Deficientes do Varjão, no dia 05/03/15, com contação de histórias e distribuição de gibis e livros, com 90 pessoas; 

 Comemoração ao dia do bibliotecário, na BNB, no dia 11/03/15, com palestras, contação de histórias, relatos de agentes de leitura, com 70 pessoas; 

 Celebração ao Dia do Livro, na biblioteca na Vila, no Núcleo Bandeirante, no dia 11/04/15, com valorização da leitura, do livro e da biblioteca, com 150 pessoas; 

 Comemoração ao dia do trabalhador, no Jardim Zoológico, no dia 01/05/15, no espaço para leitura, distribuição de gibis e livros, com 1.500 pessoas; 

 Festival do Beco, na Vila Planalto, no dia 27/06/15, com oficinas, feiras, teatros, cinema ao ar livre, música, com 400 pessoas; 

 Cinema e Cordel, na Aliança Francesa, no dia, no dia 17/06/15, palestra com pesquisadora francesa e exposição de cordel, com 70 pessoas; 

 Feira do Livro, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, no dia 27 a 29/10/15, com exposições e vendas de livros de escritores do DF, com 600 pessoas; 

 Projeto Cultura no Ônibus, na rodoviária do Plano Piloto, no dia 29/10/15, com contação de histórias, poesia, música, valorização da leitura e da biblioteca, com 400 pessoas; 
 8º Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias, em São Paulo, no dia 11/10/15, com apresentação do programa Mala do Livro. 

          AS BIBLIOTECAS PÚBLICAS REALIZARAM POR INICIATIVA PRÓPRIA ATIVIDADES CULTURAIS, TAIS COMO: 

- 08/05 – Realização de reunião para apresentação do curso de capacitação para uso e dinamização da Biblioteca Pública a ser oferecido pela Biblioteca Pública da Ceilândia; 

- 09/05 – Participação na Reunião dos Agentes de Leitura da Mala do Livro da Ceilândia no Espaço Digital coordenada pela SECULT/Mala do Livro; 

- 11 a 25/05 - Implantação da Biblioteca Pública de Vicente Pires: 

 Participação nas reuniões para implantação da biblioteca; 

 Participação e assessoria na definição e no projeto estrutural do espaço físico; 

 Recebimento, por doação, de mobiliário; 

 Doação de acervo bibliográfico; 

 Organização do espaço físico e do mobiliário; 

 Seleção, higienização e organização do acervo; 

 Acompanhamento do processo de instalação do Arches Lib (Programa de informatização de bibliotecas); 

 Treinamento básico para atendimento ao usuário (cadastro de usuários e empréstimo do acervo); 

 Participação nos preparativos para o evento de inauguração da biblioteca; 

- 22/05 – Participação na Reunião do Sistema de Bibliotecas Públicas/SECULT, na Biblioteca Pública do Cruzeiro; 

- 26/05 – Participação na Inauguração da Biblioteca Pública de Vicente Pires e nas festividades do Aniversário da Cidade; 
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- 02/06 – Abertura do Curso de Capacitação para Dinamização e Uso da Biblioteca Pública no Espaço de Eventos e Exposições da Biblioteca com dinâmica de apresentação, contação de história e 

performance teatral).  

- 02/06 a 09/07 – Realização do Curso de Capacitação para Dinamização e Uso da Biblioteca Pública no Espaço Digital da Biblioteca. 

- 03/07 - Coleta de doações de livros no Condomínio Por do Sol da Ceilândia (aproximadamente 5000 livros). 

- 09/07 a 31/07 – Projeto de Extensão “Alfabetização, Letramento e Inclusão: A Biblioteca Pública da Ceilândia fazendo a diferença”. 

- 21/07 - Participação no Lançamento do Programa “Viva Brasília” do GDF no Ginásio Regional da Ceilândia. 

- 29/07 - Reunião no Espaço Digital da Biblioteca com a participação da Secretaria de Estado de Cultura do DF, Administração Regional da Ceilândia e Coordenação Regional de Ensino da 

Ceilândia.  Assunto: Circuito de Feiras de Livros. 

  Cumpriu-se o cronograma previsto para as atividades e realizações do SBPDF com êxito, sem maiores dificuldades no processo de transição durante o exercício, alcançando-se 

objetivos/metas esperados.  

Metas 2012-2015: 

 

Metas previstas no PPA até 2015 Metas alcançadas até 2015 
1. Manutenção de 100% dos equipamentos culturais que 
foram viabilizados 

Parte dos acervos das bibliotecas públicas foi ampliada e renovada com a aquisição de 314 livros, mantendo-se a 
rede, o que equivale a aproximadamente 31%. Até 2014 são 4 as bibliotecas administrativamente vinculadas à 
SECULT, sendo 03 com reforma em andamento:  Biblioteca Nacional de Brasília - início em 2014; Biblioteca de 
Artes Ethel Dornas de Oliveira – localizada no Espaço Cultural Renato Russo – 508 Sul; e a Biblioteca do Museu 
Vivo da Memória Candanga. Em 2015 as reformas não foram finalizadas, devido à indisponibilidade orçamentária 
e financeira, e a morosidade no processo de licitação para os contratos de manutenção. Sendo assim a meta até 
2015 não foi alcançada por indisponibilidade orçamentária. 

2. Ampliação do acesso à população das regiões 
administrativas em percentuais de 60% quando integradas 
aos espaços e atividades realizadas 

O acesso ao livro e às diferentes plataformas de informação ocorreu com a realização da 1ª Bienal do Livro e da 
Leitura, correspondendo a 20% de realização em 2012 e 2013. Em relação a 2014 ampliou-se em torno de 50% 
com a realização da II Bienal; da Etapa do Cruzeiro do Circuito de Feiras do Livro; convênio entre o GDF e o Minc. 
Por meio do Programa Mala do Livro apoiou-se a realização de 26 eventos de livro e leitura. O SBPDF apoiou e 
fomentou a criação de bibliotecas comunitárias e também prestou assessoria técnica para a formação de acervo 
de 3 Centros de Artes e Esportes Unificados - CEU’S, todos eles possuem espaços destinados à biblioteca pública. 
Em 2015 o programa Mala do Livro participou de diversas atividades em todo o DF e foram 321 Malas do Livro em 
acervos domiciliares. A meta foi alcançada, pois foi ampliado em 70% o acesso à população nos espaços e nas 
atividades realizadas. 

3. Formação continuada a 100% dos inscritos nos Não houve alcance da meta em 2012 e em 2013, pois não foram realizados cursos de capacitação. Em 2014 foram 
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Metas previstas no PPA até 2015 Metas alcançadas até 2015 
Programas Mala do Livro e Agentes da leitura, bem como os 
funcionários terceirizados e Servidores da Secretaria de 
Cultura. 

realizadas ações de formação continuada para servidores públicos bibliotecários, agentes do Programa Mala do 
Livro, agentes de leitura de bibliotecas comunitárias e comunidade com participação de 200 pessoas. Executou-se 
o convênio Minc/SECULT para seleção de 130 agentes de leitura; implantou-se o Programa Biblioteca em Ação; 
instalação operacional do grupo BSB 100 na BNB para capacitação interna em novas tecnologias e disseminação 
de conteúdos digitais; estudos técnicos e de mercado; implantação de linha de e-books; de serviços de help desk 
para interação em múltiplas modalidades e idiomas. Em 2015 cumpriu-se a meta do programa Mala do Livro, bem 
como de formação de agentes de leitura. Não há dados quantitativos para comparação percentual ou 
metodologia para realizar o levantamento, porém, considera-se a meta alcançada. 

4. Construção de 04 (quatro) complexos culturais nas 
cidades satélites de menor IDH no Distrito Federal 

Não foram alcançadas as metas previstas por não ter sido construído nenhum dos complexos nos exercícios 2012 
a 2014. Em 2015 também não houve dotação orçamentária para o cumprimento da meta. Meta não alcançada. 

5. Realização de (01) uma ação, por ano das cadeias 
criativa, mediadora e produtiva do livro e leitura em todas 
as cidades do Distrito Federal. 

Realização da 1ª e 2ª Bienais do Livro e da Leitura – 2012 e 2014 ampliando os recursos da Mala do Livro com a 
aquisição de novos livros para atender a demanda. Em 2014 realizou-se a Etapa do Cruzeiro do Circuito de Feiras 
do Livro através de convênio com o MINC que terá continuidade em 2015. Projeto Rodas de Leitura, beneficiando 
mais de 700 pessoas. Além disso, foram realizados mais três encontros de formação com público aproximado de 
40 pessoas; na Biblioteca Nacional de Brasília. O Projeto Itinerâncias, exposições itinerantes nas bibliotecas 
públicas em parceria com a Fundação Cultural Banco do Brasil foi realizado com a participação de dez bibliotecas 
públicas e público estimado de sete mil pessoas. O Projeto Festivalzinho de Cinema Infantil em parceria com o 
Festival de Brasília do Cinema Brasileiro aconteceu em 23 bibliotecas públicas, com público de 6.300 crianças. A 
realização do Festivalzinho de Cinema Infantil teve ainda a participação de oito bibliotecas comunitárias. A meta 
foi alcançada com êxito. 
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Apuração dos Índices Alcançados pelos Indicadores 

Indicadores Apurados na Prestação de Contas Anual do Governador: 

 
Denominação do Indicador 

Unidade de 
Medida 

Índice Mais 
Recente 

Apurado 
em 

Periodicidade 
de Apuração 

Resultado 
Desejado Em Fonte da 

Informação 2012 2013 2014 2015 

1061 Bibliotecas públicas modernizadas Unidade - Anual 31/05/2011 
Desejado 5 5 5 5 

CPLL 
Alcançado 0 0 13 3 

1062 Pontos de Leitura instalados Unidade - Anual 31/05/2011 
Desejado 10 10 10 10 

CPLL 
Alcançado 0 0 03 14 

1063 
Edição de livros em formatos especiais (Braile, áudio-
livro e e-book) título - ano 

Unidade - Anual 31/05/2011 
Desejado 10 20 30 40 

CPLL 
Alcançado 0 0 0 0 

1064 Agentes da Mala do Livro capacitados e qualificados Unidade - Anual 31/05/2011 
Desejado 500 500 500 500 

CPLL 
Alcançado 0 0 260 321 

1190  Bibliotecas instaladas Unidade - Anual 31/05/2011 
Desejado 5 5 5 5 

CPLL 
Alcançado 0 0 3 2 

1191 
Bibliotecários e auxiliares capacitados e qualificados 
em mediação de leitura 

Unidade - Anual 31/05/2011 
Desejado 20 40 60 80 

CPLL 
Alcançado 0 0 40 120 

1192 
Atividades, ações e projetos sociais de leitura 
apoiados 

Unidade - Anual 31/05/2011 
Desejado 10 10 10 10 

CPLL 
Alcançado 0 0 26 172 

1193 
Prêmio para reconhecimento às ações de incentivo às 
práticas sociais de leitura no Distrito Federal 

Unidade - Anual 31/05/2011 
Desejado 1 1 1 1 

CPLL 
Alcançado 0 0 1 0 

 

Justificativa – 2015 

Indicador 1061 - Bibliotecas públicas modernizadas: com a chegada de profissionais qualificados foram realizados: seleção, organização, debate do acervo, manutenção e melhoria 
na parte física das bibliotecas da Ceilândia e do Riacho fundo I, bem como da Mala do Livro, alcançando-se parcialmente o objetivo proposto com êxito. 
 
Indicador 1062 - Pontos de leitura instalados: inauguração de espaços de leitura do projeto Arte do Saber, nas unidades de internação do Recanto das Emas e de São Sebastião, 
com doação de livros e apoio técnico; no Zoológico, em comemoração ao Dia do Trabalhador; em Planaltina-DF, com participação na comemoração à XXVI Semana do Produtor 
Rural; na Estrutural - Ação Global; no parque da cidade - Bikenique Brasília e outros, superando o índice desejado para o exercício. 
 
Indicador 1063 - Livros editados: o objetivo não foi alcançado, tendo em vista a falta de recursos orçamentários/financeiros para a Indicador realização da ação. 
  
Indicador 1064 - Agentes capacitados: promoveram-se cursos de capacitação e qualificação aos agentes da Mala do Livro, alcançando-se parcialmente o objetivo proposto com 
êxito. 
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Indicador 1190 - Foram inaugurados 3 (três) CEU'S - Centro de Artes e Esportes Unificados, 2 (dois) na região administrativa da Ceilândia e 1 (um) no Recanto das Emas. Todos os 
CEU's possuem bibliotecas. Objetivo alcançado com êxito. 
 
Indicador 1191 - Profissionais qualificados: foram realizados cursos de capacitação para profissionais atuantes em bibliotecas públicas, superando-se o índice desejado para o 
exercício. 
 
Indicador 1192 - atividades apoiadas: comemoração ao Dia do Bibliotecário; Dia do Livro, na Vila Planalto; participação em seminários; Festival do Beco; evento Cinema e Cordel; 
participação em ação social com a Mala do Livro; Feira do Livro; Cultura no Ônibus; 8º Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias, dentre outros, superando o 
alcance dos objetivos propostos com êxito. 
 
Indicador 1193 – Premiação: não houve realização devido à falta de recursos orçamentários/financeiros para a execução das ações. 
 

Indicadores Ajustados na Avaliação do PPA:  

Denominação do Indicador 
Unidade 

de Medida 
Índice Mais 

Recente 
Apurado em 

Periodicidade 
de Apuração 

Resultado 
Desejado Em 

Fonte da Informação 
2012 2013 2014 2015 

1064 Agentes da Mala do Livro capacitados e qualificados Unidade - Anual 31/05/2011 
Desejado 500 500 500 500 

CPLL 
Alcançado 0 90 -  

1192 Atividades, ações e projetos sociais de leitura apoiados Unidade - Anual 31/05/2011 
Desejado 10 10 10 10 

CPLL 
Alcançado 0 2 -  

1193 
Prêmio para reconhecimento às ações de incentivo às práticas 
sociais de leitura no Distrito Federal 

Unidade - Anual 31/05/2011 
Desejado 1 1 1 1 

CPLL 
Alcançado 0 2 -  

 

Justificativas 2015 

X – (Unidade apresenta novo texto, se for o caso) 
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Objetivo Específico: 002 - Promover a manutenção, preservação e valorização do patrimônio cultural material e imaterial do Distrito Federal, por meio de ações 
de restauração, educação patrimonial e memória, revitalizando os espaços culturais existentes e construindo novos. 
 

UNIDADE RESPONSÁVEL:  
16.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SC 

Análise do Objetivo Específico (Resultados de 2015) 

A Subsecretaria de Patrimônio Cultural em 2015 não teve orçamento específico para desenvolvimento das ações referentes a bens 

materiais/imateriais, porém, foram executadas ações já iniciadas e/ou em andamento ao longo da gestão. Principais ações realizadas em 2015: 

- Gestão do Patrimônio:  

1 - Criação do Grupo de Trabalho para Instituto do Patrimônio Cultural – IPAC: no decorrer do exercício foram realizadas reuniões com pessoas ligadas à área de 

patrimônio para contribuir com a criação do IPAC;  

2 - Criação da Comissão Permanente de análise e avaliação de registro e tombamento do Patrimônio Cultural do DF. A comissão visa à análise de pedidos de 

tombamentos imateriais/materiais no Distrito Federal com intuito de selecionar elementos de valor artístico, histórico e cultural; 

3 – Efetuadas vistorias técnicas para análise de propostas de tombamento e registro de bens patrimoniais. Para toda solicitação de tombamento é feito um 

levantamento da importância do bem referido, com material iconográfico, história do bem, visita técnica para averiguar a solicitação, gerando-se, ao final, um 

relatório que irá diagnosticar o valor do objeto solicitado. 

– Acervo e Museologia 

1 – Organização do acervo expositivo e técnico dos museus ligados à Secretaria de Estado de Cultura – em andamento; 

2 – Elaboração de projeto básico para aquisição de material/equipamentos para a área de conservação e restauro do Museu de Planaltina; 

3 – Higienização e acondicionamento de peças com valores de bem cultural; 

4 – Oficinas no Museu Vivo da Memória Candanga, exposições no MPI e no Panteão da Pátria, seminário no Espaço Lúcio Costa. 

– Educação Patrimonial 

1 – Participação em reuniões do Conselho de Cultura de Samambaia; 

2 – Participação nos Diálogos Culturais; 

3 – Participação no Fórum “Pensando Brasília”: debates junto à sociedade civil, visando resgate da memória e dos valores do Patrimônio Cultural de Brasília; 

4 – Participação na elaboração do Plano Distrital de Cultural. 
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– Bens edificados  

1 – Acompanhamento das obras em andamento do Museu de Arte de Brasília – MAB e do Centro de Danças junto à NOVACAP; 

2 – Elaboração de um projeto para a criação de uma saída de emergência no Panteão da Pátria Tancredo Neves. O projeto prevê a criação de escada de incêndio 

externa, que será ligada ao monumento por meio de duas passarelas a céu aberto, porém, por se tratar de um imóvel tombado e a área onde se prevê a 

intervenção predial trata-se de um bem de uso comum, foi necessário apresentação e aprovação pelo CONSPLAN – órgão colegiado com função consultiva e 

deliberativa de auxiliar a administração na formulação, análise, acompanhamento e atualização das diretrizes e dos instrumentos de execução da política 

territorial e urbana. Obteve-se aprovação do conselho e será desenvolvido em 2017 e licitado até 2018; 

3 – Estudo de adequação/ampliação do palco do Cine Brasília, bem como criação de depósito para os instrumentos e camarins para os ensaios dos músicos da 

Orquestra.  

4 – Estudo técnico sobre a reabertura do Teatro Nacional e do Espaço Cultural Renato Russo. A subsecretaria, no intuito de reabrir pelo menos parcialmente os 

espaços citados, promoveu vistorias do Corpo de Bombeiros do DF e do Ministério Público, das quais gerou um relatório técnico para viabilizar o estudo; 

5 – Estudos para viabilidade de parcerias público-privadas, com vistas à restauração do Museu Vivo da Memória Candanga, no Núcleo Bandeirante, e a maquete 

do Espaço Lúcio Costa, no Complexo Cultural 3 Poderes; 

6 – Elaboração de diretrizes para utilização da Concha Acústica em eventos culturais, além da análise de layouts dos eventos por solicitação da Subsecretaria de 

Promoções Culturais; 

MUSEU NACIONAL DO CONJUNTO CULTURAL DA REPÚBLICA 

 As atividades desenvolvidas pelo Museu no exercício 2015 compreenderam: 

- EXPOSIÇÕES – dentre as quais seguem: 

1. Re-Conhecimento – A Gravura Norueguesa Contemporânea. A exposição teve o objetivo de mostrar ao público as artes gráficas norueguesas e a riqueza de suas 
referências artísticas e culturais. Artes que se desenvolveram de maneira independente, mas em profundo diálogo com as tendências europeias e globais. 
Apresentou cerca de 100 obras de 21 artistas representando várias técnicas e estilos, mostrando a complexidade e variedade do extenso universo das artes 
gráficas norueguesas dos últimos 25 anos. Período de 04 de dezembro de 2014 a 25 de janeiro de 2015, na Galeria Acervo, com público visitante de 30.316 
visitantes. 

2. Acervos em Movimento III – apresentou obras que se somaram ao patrimônio artístico do Governo do Distrito Federal por meio de prêmios e doações, que no 
seu conjunto, representam a identidade visual do DF. Período de 31 de janeiro a 05 de abril de 2015, no Expositivo Principal, com público: 34.707 visitantes. 

3. Naturaleza Fragmentada – exposição de artistas contemporâneos da coleção da secretaria de Relações Exteriores do México que tomou como ponto de partida 
diversas gradações da relação entre o ser humano e seu entorno para oferecer uma mirada, e uma interpretação, da produção artística contemporânea do 
México. Período: de 03 de março a 03 de maio de 2015, no Mezanino, com público de 42.875 visitantes. 
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4 – O Império do Meio – projeto documental realizado. Durante 6 meses, em 2010 e 2012, viajaram por 30 cidades e vilarejos, passando por rotas comerciais 
modernas e da antiguidade, megalópoles e terras remotas. Com textos de Maria Lúcia Verdi e Júlio Jatobá, artistas e pensadores brasileiros que viveram na China, 
o projeto buscou aproximar o público brasileiro do documentário. Período de 14 de julho a 15 de agosto de 2015, na Sala 02, com público de 23.228 visitantes. 

5 – O Papel do Museu - arte sobre papel em vários suportes no acervo do museu e do MAB. Apresentou parte da história da arte em papel no Brasil, com o 
casamento dos acervos dos dois museus, sob curadoria de Bené Fonteles, no período de 10 de setembro a 08 de novembro de 2015, com 27.795 visitantes. 

Concluiu-se um total de 23 exposições durante o exercício 2015, com público visitante total de 606.345 pessoas. 

O museu promoveu ainda vários eventos: 

- Workshop de Michel Freller – dias 03 e 04/02/15, com público de 120 pessoas; 

- I Ciclo de Palestras “Do Modernismo aos Nossos Dias” – 09,16 e 23/05/15, com público de 200 pessoas; 

- Poéticas Contemporâneas – 04/07/15, com público de 30 pessoas; 

- Sarau Litero-Musical – 25/07/15, com público de 70 pessoas; 

- Green Move – 09/10/15, com público de 2.000 pessoas; 

- Cantatas de Natal Jardim de Infância 312 Norte – 12/12/15, com público de 600 pessoas, dentre outros eventos. 

O total de público dos eventos foi de 39.316 pessoas. 

MUSEOLOGIA 

1. Acervo MUN E MAB:  

- Documentação: acompanhamento do processo de doação de obras; recebimento de doação de 170 obras; registro de 102 novas obras; registro de 11 obras 
constantes no acervo do MAB, inexistentes na listagem oficial; inclusão de registros no banco de dados Donato – 1; registro imagético de obras; criação de 
formulários informatizados – 1- etiqueta de identificação de obra para RT. 

- Comunicação: concepção, preparação de obras, documentação, montagem e desmontagem das exposições: “Possíveis Geometrias – Acervos MAB E MUN”, no 
museu Correios – 32 obras; “Museu Espaço Sensível” – 27 obras; assistência à curadoria, preparação de obras, documentação, montagem e desmontagem da 
exposição “Gravadores em Destaque no Acervo do MAB” – 34 obras; do “Papel do Museu” – 220 obras; “Preto & Branco – 36 obras; programa “Petiscos”, em 
canal indoor – 120 obras; Vídeo Além da Sala, e outros. 

- Pesquisa: levantamentos nos acervos MUN e MAB; prêmios e obras premiadas, artistas estrangeiros, fotografia, movimento abstracionista brasileiro, obras em 
papel, obras com temática “casa”; biografias e textos críticos dos artistas integrantes da exposição Museu Espaço Sensível e outros. 
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 2. Exposições temporárias: assistência à curadoria, documentação, montagem e desmontagem da exposição     “OndeAndaAOnda”; laudos de entrada e saída 
de obras: 5 exposições; acompanhamento de conservação de obras em exposição: 1 exposição. 

3. Outras atividades: assessoria à coordenação em curadorias e assuntos referentes ao acervo; à coordenação na redação de acordo de cooperação técnica 
com o Museu do Senado Federal; consultoria técnica e participação em projeto piloto do Museu do Senado Federal; recebimento de estudantes para visitas 
técnicas museológicas: 8 visitas; participação, como ouvinte, em palestras, seminários e cursos; 6 eventos; acompanhamento de montagens e desmontagens extra 
MUN: 2 exposições; supervisão em estágio de museologia: 2 alunos; manutenção semanal das exposições. Objetivos/metas alcançados com êxito. 

 

Metas 2012-2015: 

 

Metas previstas no PPA até 2015 Metas alcançadas até 2015 
1. Reforma de 80% dos Próprios Culturais da Secretaria de Cultura e dos 
Espaços Culturais do DF 

Conclusão da reforma do Panteão da Pátria e troca dos carpetes em 2012; reposição de 
carpetes no Espaço Cultural Renato Russo – 508 Sul; projetos de reforma do Museu de Artes 
de Brasília – MAB - início de 2014 e do Cine Brasília - 2013; restauração da Igreja São 
Sebastião, em Planaltina - 2012 a 2013; Museu Histórico de Planaltina - 2013 a 2014 e da 
Igreja São José Operário, na Candangolândia - 2012 a 2013; reforma da Igreja São Geraldo - 
2013; restauro do portão de entrada do Museu do Catetinho - concluído em 2012; reparo no 
teto de gesso da Biblioteca Nacional de Brasília - 2013; reforma simplificada parcial e 
posterior restauração do Cine Brasília com troca de poltronas – concluída em 2013; reparo no 
forro de gesso do Centro de Danças - 2014; restauro da Casa do Cantador - 2013 a 2014; 
revitalização da Galeria Athos Bulcão - 2013; elaboração de projeto executivo para reformas 
do Teatro Nacional, MPI, MVMC Espaço Cultural Renato Russo – 508 Sul; Pólo de Cinema; 
Espaço Lúcio Costa - 2013 a 2014; restauro da Concha Acústica - 2013 a 2014 e manutenção 
geral dos equipamentos. Em 2015, para esta meta, após levantamento informacional junto 
aos analistas designados para acompanhar o desempenho das obras e aplicação de recursos 
públicos, foi constatado que 80% da meta foi cumprida, portanto, meta alcançada. 

2. Implantação do Sistema de Museus do DF – SIM-DF e criação do comitê 
gestor 

As metas foram alcançadas em relação ao SIM-DF e foi criado o comitê gestor até 2014. Em 
2015, a vinda da nova gestão e preparação de pessoal não permitiu em tempo recorde 
instrumentalizar e designar o rol de pessoas que comporiam o sistema, também há que 
salvaguardar como ponto final, que esta Subsecretaria de Patrimônio Cultural não detém em 
seu rol de atribuições a constituição do Comitê Gestor nem o Sistema de Museu do DF – 
SIMDF. Tal função foi transferida para o Coordenador do Museu da República por força da 
Portaria nº 21/2015. Meta alcançada. 
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Metas previstas no PPA até 2015 Metas alcançadas até 2015 
3. Criar a Reserva Técnica Central e os Laboratórios de Restauro para a 
recuperação do acervo com a digitalização e catalogação das obras de arte 

Não foram alcançadas as metas previstas por indisponibilidade no orçamento. Em 2015, 
assim como para 2016, não há verba prevista no orçamento para ação de recuperação do 
acervo, inviabilizando a realização. Cabe ressaltar que, neste quesito, a unidade somente 
conta com uma especialista, porém, há a relevante necessidade de ampliação do quadro para 
atender as metas e superar os indicadores. Meta não alcançada. 

4. Consolidar as Áreas de Memória em todas as cidades do DF Até 2014 foi desenvolvido o Projeto Parques de Memória, mas não houve continuidade 
quando a carga foi transferida ao IBRAM. Não se retomou o processo no decorrer do 
exercício 2015, e nem se teve conhecimento do interesse de o Ibram retomar 
posteriormente. Meta não alcançada. 

5. Implantar a Educação Patrimonial nas escolas públicas do DF Foi elaborada uma cartilha com a finalidade de promover a educação patrimonial e feita 
parceria com o Instituto Brasileiro e Geográfico que atua diretamente na educação 
patrimonial. A Secretaria de Estado de Cultura, por meio da Subsecretaria do Patrimônio 
Cultural e da Subsecretaria de Fomento promoveu apresentações teatrais no Catetinho, no 
Panteão da Pátria e no Museu Vivo da Memória Candanga, que relatam a história de Brasília 
(apresentações realizadas pelo grupo Tríade) em processo pelo FAC. Em 2015 não foi dado 
continuidade ao processo junto às escolas da rede pública por indisponibilidade orçamentária 
e financeira. Meta não alcançada. 

6. Construir 16 Espaços Culturais em cidades do DF e no Plano Piloto Não houve realização por falta de dotação orçamentária na LOA. A prioridade de ação foi 
dada à reforma e manutenção dos equipamentos existentes, condicionando a esse fator a 
construção de novas unidades. Em 2015 não houve realização. Meta não alcançada. 
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Apuração dos Índices Alcançados pelos Indicadores 
 

Indicadores Apurados na Prestação de Contas Anual do Governador:  

Denominação do Indicador 
Unidade de 

Medida 
Índice Mais 

Recente 
Apurado em 

Periodicidade 
de Apuração 

Resultado 
Desejado em 

Fonte da Informação 
2012 2013 2014 2015 

1065 Acervo digitalizado e restaurado % 10 Anual 31/05/2011 
Desejado 30 60 70 80 

SUPHAC 
Alcançado 0 0 0 0 

1066 Quantidade de Áreas de Memória criadas Unidade - Semestral 31/05/2011 
Desejado 10 15 20 30 

SUPHAC 
Alcançado 0 0 0 0 

1194 Quantidade de patrimônio reformado % 20 Anual 31/05/2011 
Desejado 30 40 70 80 

SUPHAC 
Alcançado 2,4 12 18 0 

1195 Quantidade de museus integrado ao sistema criado Unidade - Semestral 31/05/2011 
Desejado 10 30 40 66 

SUPHAC 
Alcançado 0 0 0 0 

1196 Quantidade de espaços culturais construídos Unidade - Anual 31/05/2011 
Desejado 1 5 5 5 

SUPHAC 
Alcançado 0 0 0 0 

 

Justificativa 2015  

Indicador 1065 - Acervos digitalizados e restaurados: não houve realização devido à falta de recursos orçamentários/financeiros para a execução das ações. 

 
Indicador 1066 - Memórias criadas: não houve realização devido à falta de recursos orçamentários/financeiros para a execução das ações. 

 
Indicador 1194 – Patrimônio reformado: não houve realização devido à falta de recursos orçamentários/financeiros para a execução das ações. 

 
Indicador 1195 - Museus integrados: não houve realização devido à falta de recursos orçamentários/financeiros para a execução das ações. 

 
Indicador 1196 - Espaços culturais construídos: não houve realização, devido à falta de recursos orçamentários/financeiros para a execução das ações. 
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Indicadores Ajustados na Avaliação do PPA:  

 

Denominação do Indicador 
Unidade de 

Medida 

Índice Mais 

Recente 
Apurado em 

Periodicidade 

da Apuração 

Resultado 

Desejado Em 

Fonte da Informação 

2012 2013 2014 2015 

1194 Quantidade de patrimônio reformado % 20 Anual 31/05/2011 
Desejado 30 40 70 80 

SUPHAC 
Alcançado 2,4 35 - - 

      

     

 

     

Justificativas 2015 

X – (Unidade apresenta novo texto, se for o caso) 
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Objetivo Específico: 003 - Promover e difundir a produção cultural no Distrito Federal das diferentes expressões locais, oriundas das diversas regiões brasileiras 
e das expressões culturais do mundo. 
 

UNIDADES RESPONSÁVEIS:  
16.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SC 

Análise do Objetivo Específico (Resultados de 2015)  

Em relação à Subsecretaria de Cidadania e Diversidade Cultural – SCDC, seguem as informações de apoios referentes a 2015:  

- Via Sacra de Planaltina, em abril – contribuiu para desenvolver a cultura popular e incentivar a produção e democratização da cultura. 

- atividades culturais mensais na Penitenciária Feminina do DF, de maio a dezembro – o projeto Asas realizou atividades em parceria com a Secretaria de Justiça 
e Cidadania. Foram oito edições: sarau musicado; cineclube; workshop de dança de salão; oficina para mães/bebês; batalha de poesia; workshop de dança de rua; 
contação de histórias e exposição de fotografias, além de apresentação voluntária da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional; 

- programação do Mês da Mulher, em março – “Março de Todas as Mulheres – elas cantam pela igualdade de direitos”. Programação voltada para o Hip Hop, 
realizou-se no estacionamento 10 do Parque da Cidade, no dia 08 de março. Teve apoio com estruturas, com público de 500 pessoas atingindo objetivos; 

- sarau da Falsa Abolição, em maio – o Terceiro Sarau da Falsa Abolição debateu questões relacionadas ao combate ao racismo e à promoção da igualdade racial 
nas proximidades do dia 13 de maio – Dia de Reflexão e Luta contra a discriminação racial. O evento constou de: roda de conversa sobre identidade étnica e 
religiosa; apresentações teatrais/musicais; performances de poesia; sorteios de brindes e premiação para a melhor poesia autoral; 

- programação alusiva aos 10 anos da Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais – Para celebrar o Dia Mundial da 
Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento, no  dia 21 de maio, a Secretaria de Cultura do Distrito Federal, em parceria com o Ministério da Cultura e 
a UNESCO, realizou programação com debates, apresentações culturais e uma feira no Memorial dos Povos Indígenas, atingindo o objetivo proposto; 

- Festival B-Rockers 3 anos, em junho – fornecimento de carreta com estruturas. Aconteceu na Praça do Skate, no Paranoá, no dia 18/06/15, reunindo diversos 
gêneros musicais, cultura popular, “espaço kids” para as crianças e feira de artesanato, viabilizando o projeto e fortalecendo a cultura local; 

- Dia Mundial do Skate, em junho – fornecimento de carreta com estruturas, no dia 21/06/15, a programação incluiu: campeonato, disponibilização de obstáculos 
para treinos e competições, e apresentações musicais. O evento já se tornou uma tradição no DF, que abriga um grande número de praticantes do esporte;  

- Festival Satélite 061, em setembro – apresentações: de música, teatro, dança, discotecagem e arte urbana, em cinco dias de programação gratuita com artistas 
locais, nacionais e internacionais. Em 2015 foi realizada sua 4ª edição, com êxito, cumprindo o objetivo proposto; 

- Caravana de Histórias, em dezembro – pagamento de cachês de contadores do circuito, com 15 apresentações ao ar livre, gratuitas, distribuídas pelas regiões 
administrativas de Brasília (Zoológico); Taguatinga (Taguaparque) e Águas Claras (Parque de Águas Claras), contribuindo para a difusão da cultura popular; 
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- curso de acessibilidade cultural para administrações regionais e servidores da Secretaria de Cultura – realizaram-se ações no dia 28/08 com o Seminário de 
Acessibilidade Cultural para os servidores, com a Calçada Itinerante – maquete que simula obstáculos de mobilidade pelas pessoas com deficiência visual/motora. 
No dia 10 de novembro os gestores de cultura das regiões administrativas e de diversos órgãos do governo de Brasília participarão do seminário; 

- atividade cultural na Casa Abrigo do DF, em agosto – no dia 08/09 houve apresentação cultural com música/diversão para o público local. A Casa Abrigo é um 
equipamento público acolhedor de mulheres (e filhos) em situação de violência doméstica e em risco de morte, visando dar proteção e segurança. O programa dá 
suporte psicopedagógico e disponibiliza atividades físicas e lúdicas para as abrigadas e seus filhos, além de oficinas tendendo a gerar emprego e renda. Também 
há apoio jurídico e articulação com uma rede de serviços em outras áreas como: saúde, educação e assistência social. Com esta atividade a Secretaria de Cultura 
reforça a missão de que a cultura é um direito de todos.  

SUBSECRETARIA DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL – SPDC - Ações relativas a 2015: 

 Aniversário de Brasília, no período de 10 a 24/04/15, com público de aproximadamente 200.000 pessoas. Alcance de objetivo proposto com sucesso; 

 Festival de Cinema de Brasília, com público de 21.010 pessoas. O objetivo proposto foi alcançado com êxito 

 Cine Brasília: - Mostras Cinematográficas realizadas em parceria com diversas embaixadas e o CCBB, alcançando-se o objetivo proposto;  

 48º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, com público de aproximadamente 80.000 pessoas, alcançando-se objetivos/metas pré-estabelecidos; 
Concha Acústica - Apoio à realização do evento Céu com Cinema, de 12 a 14/06/2015; e Saiba Dizer Não – 07/11/2015. Os projetos foram executados conforme propostas apresentadas, 

alcançando-se o objetivo proposto, com um público de 12.000 pessoas. 

Apoio à apresentação do Ballet Bolshoi em Brasília - O Apoio da Secretaria de Cultura consistiu na logística da distribuição dos ingressos e no recebimento dos alimentos doados, articulações e 

organização junto à Secretaria de Educação, ao Hospital Sarah Kubistschek e às escolas da rede pública; articulação e estabelecimento de parceria com a Secretaria de Mobilidade para 

disponibilização de transporte para os estudantes da rede pública do DF, alcançando-se o objetivo com êxito, com um público de 8.000 pessoas, entre jovens, adultos e crianças. 

Casa do Cantador - realização do projeto Aqui Tem, com parceria do Clube do Som. conforme o proposto, alcançando-se o objetivo, com público de 3.000 pessoas. 

Encontro de Quadrilhas –Não houve investimentos específicos relativos ao evento; porém, alcançou-se o objetivo proposto, e a população atendida foram os membros dos grupos de quadrilhas. 

Carnaval 2015 – O evento foi realizado conforme proposto, alcançando-se o objetivo, com participação do público em geral. 
Evento Moto Capital – apoio institucional e logístico ao evento realizado, no período de 24 a 26 de julho de 2015. O evento foi realizado alcançando-se o objetivo, com público em geral. 
Reabertura do Museu Histórico de Planaltina - O evento foi realizado com sucesso, alcançando-se o objetivo desejado, com participação do público em geral. 
Cantatas de Natal - Reveillon/2016 - Dezembro Musical (Cantatas de Natal); com concertos itinerantes da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, e terminando com os shows da 
virada no Réveillon de Brasília, na Prainha e no Museu Nacional da República. O evento foi realizado com sucesso e conforme o proposto, com participação do público em geral..  

SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS CULTURAIS – SPC - no exercício 2015 desenvolveram-se as seguintes atividades: 

- Diálogos Culturais – Pensando Juntos: lançamento do projeto em 24/03/15, no Complexo Cultural da Funarte. O projeto será realizado anualmente. 

- Diálogos culturais – Consultas Públicas: Distribuíram-se mais de 5.000 exemplares de caderno explicativo. Atingiu-se um público de 1.303 pessoas.. 

- Encontros entre Administrações Regionais e Secretaria de Cultura: de 06/10 a 03/11/2015. Realizaram-se 08 reuniões com a participação de 31 RAs.  
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RENOVAÇÃO DOS MEMBROS DOS COLEGIADOS SETORIAIS E PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL – CNPC - participação direta: 1.931 eleitores e candidatos. 

CONSELHOS REGIONAIS DE CULTURA: REESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE CULTURA - Não houve investimento financeiro, apenas de recursos humanos.  

BSB CRIATIVA - SET-DEZ/2015 - A GESTÃO DA BSB CRIATIVA: iniciou-se em setembro de 2015 o processo de transição da gestão da Incubadora BSB Criativa.  

IMPLANTAÇÃO DE REDE DE MENTORIA COLABORATIVA - O projeto está aguardando firmar convênio, não havendo, ainda, entregas ao público. 

EVENTOS NA BSB CRIATIVA: A Subsecretaria de Politicas Culturais, em apoio ao Ministério da Cultura participou de ações que envolviam o espaço da BSB Criativa a saber: 

- II ENCONTRO DA REDE DE INCUBADORAS “BRASIL CRIATIVO” - dias 14 e 17/07. Público: técnicos/gestores da Rede e representantes de empreendimentos incubados, totalizando 80 pessoas. 

- FIL GUADALAJARA – 23 e 24 novembro/2015. Não houve investimento financeiro, apenas cessão de espaço e de recursos humanos; o público foi de representantes dos projetos: 20 pessoas. 

- MUSEUM CONNECTIONS - 09 e 10 de dezembro de 2015. O evento reuniu 170 expositores e teve mais de 4.000l visitantes. O público atingiu representantes dos projetos: 24 pessoas. 

FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE CULTURA – FNSDC - Em 2015 oram organizados quatro encontros do Fórum, diversas reuniões e pautas entre os secretários 

estaduais e as secretarias do MINC, bem como grupos de trabalho para aprofundamento em questões estratégicas pertinentes a todos os estados. Participantes: 18 pessoas. 

CONSELHO NACIONAL DE INCENTIVO À CULTURA – CNIC - O Ministério da Cultura (MINC), em 21/01/2015, nomeou a nova composição da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura 

(CNIC) para o biênio 2015/2016. A posse dos novos integrantes da Comissão ocorreu nos dias 2 a 6 de fevereiro de 2015.  

ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS PROCESSOS DERIVADOS DE INSTÂNCIAS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E POLÍTICAS CULTURAIS NO DF - COLEGIADOS SETORIAIS: 

Os colegiados foram convocados para participação nas consultas publicas do Plano de Cultura, análise das linhas setoriais do FAC e protagonismo nas eleições estaduais do CPNC.  

COMITÊ GESTOR – realizadas reuniões nos dias 10 e 24.06.2015, e nos dias 03.09 e 24.11.2015. Não houve investimento financeiro, apenas de recursos humanos. Público: 4 participantes. 

ELABORAÇÃO DE POLITICAS INTERSETORIAS DE CULTURA - SISTEMA DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL [LOC] – LEI ORGÂNICA DE CULTURA: Durante o exercício 2015, a minuta 

da lei do Plano de Cultura foi revista e atualizada. Não houve investimento financeiro, apenas de recursos humanos. 

PLANO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL - Em 2015 houve proposta de validação em 24 audiências públicas com os Diálogos Culturais. Colaboraram 950 lideranças, produtores culturais, a 

comunidade, o governo, líderes religiosos e interessados em arte e cultura. A minuta do Plano de Cultura do DF foi disponibilizada aos membros para avaliação, colaboração e validação.  

DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES E INDICADORES CULTURAIS DO DISTRITO FEDERAL – Em 2015 foi realizada reunião para apresentação do 

projeto “Mapas Culturais”, de implementação de plataforma em software livre propondo iniciar tratativas para garantir a implementação do projeto. Foi enviado ao Instituto TIM o Acordo de Cooperação 

com alterações sugeridas. Realizou-se ainda o Seminário Criative-se para debater indicadores na área da cultura. Não houve investimento financeiro, apenas de recursos humanos.  
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LEI DE INCENTIVO À CULTURA – LIC - Como forma de fortalecer a economia de cultura da região, os projetos culturais aprovados deverão ser realizados no Distrito Federal. Além disso, eles 

devem ser executados, total ou parcialmente, com a utilização de pessoal, bens e serviços disponíveis no DF. 

1. EMPRESAS INCENTIVADORAS - Aumento de 11 empresas para 20 empresas habilitadas de diversos ramos, sendo 08 locais; Telefonia: 06 empresas; Saúde: 01 laboratório e 4 Hospitais; 

Eventos: 02 empresas; Construção Civil: 01 empresa; Cosméticos: 01 empresa; Hotelaria e Turismo: 01 empresa; Bebidas e Tabaco: 02 empresas; Banco: 01 empresa; Aviação: 01 empresa. 

 PROJETOS CULTURAIS - Ampliação do volume de recursos previstos obtendo geração de Emprego direto e indireto. 

2.  ACESSIBILIDADE - A Política de Incentivo à Cultura estabeleceu que todos os projetos executados possibilitem a participação de portadores de deficiência e de idosos.  

 BANCO DE PROPOSTAS - criado em 2015 para consulta direta das Incentivadoras Culturais, com cadastro de mais de 270 propostas culturais para obter patrocínio. 

3. ALTERAÇÃO NA LEI Nº 5.021/13 - A modificação promoveu importantes avanços na política de incentivo com a inclusão de novos segmentos culturais: Artesanato e Design e moda.  

Metas 2012-2015: 

 

Metas previstas no PPA até 2015 Metas alcançadas até 2015 
1. Contribuir com a realização do Carnaval do DF 14. Em relação à Secretaria de Estado de Cultura o Carnaval 2012 a 2014 foi realizado em todo o DF com estimativa de 

público satisfatória de aproximadamente 1.200.000 foliões levando-se em consideração os três exercícios; contou com 
serviços de locação de estruturas, tais como palco, iluminação; sonorização e serviços terceirizados de recursos humanos. 
Em 2015 apoiou institucional e logisticamente o evento em parceria com a Secretaria de Turismo. O investimento referiu-se 
a bens e serviços de produção. O evento foi realizado conforme proposto, alcançando-se o objetivo, com participação do 
público em geral. 

2. Apoiar até 8 festivais A SECULT com o objetivo de levar a arte e a cultura popular às diversas populações do DF; apoiou no período de 2012 a 2013 
29 festivais e em 2014 apoiou 13 festivais, cuja realização obteve êxito e superou o número estimado. Em 2015 foram 2 pela 
Subsecretaria de Cidadania e Diversidade Cultural e 2 pela Subsecretaria de Políticas e Difusão Cultural. 

3. Realizar as atividades culturais prioritárias 
para o GDF 

De 2012 a 2013, a SECULT considerou 14 atividades como prioritárias do GDF; em 2014 foram 8 atividades prioritárias, 
alcançando o objetivo proposto. Em 2015 foram 3 atividades prioritárias apoiadas, alcançando-se parcialmente o objetivo 
proposto. 

4. Apoiar 120 ações de intercâmbio e diversos 
eventos artísticos 

Pela Secretaria de Estado de Cultura não houve nenhuma atividade de intercâmbio cultural nos exercícios 2012 e 2013. Em 
2014 foram 02 atividades apoiadas através de passagens e diárias. Em 2015 não houve atividade. 
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Apuração dos Índices Alcançados pelos Indicadores 
 

Indicadores Apurados na Prestação de Contas Anual do Governador: 

Denominação do Indicador 
Unidade de 

Medida 
Índice Mais 

Recente 
Apurado 

em 
Periodicidade 
de Apuração 

Resultado 
Desejado em Fonte da 

Informação 2012 2013 2014 2015 

1067 Quantidade de ações integradas com vistas à Copa do Mundo de 2014 Unidade 01 Anual 30/06/2011 
Desejado 5 5 5 - SME 

 Alcançado 0 0 5 0 

1068 Quantidade de Festivais Artísticos/Culturais apoiados Unidade 05 Anual 30/06/2011 
Desejado 8 8 8 8 SME 

 Alcançado 11 24 13 3 

1069 Quantidade de Atividades Locais organizadas pelas RA´s apoiadas Unidade 07 Anual 30/06/2011 
Desejado 45 45 45 45 

SME 
Alcançado 51 57 116 9 

1070 Quantidade de ações de Intercâmbio Cultural apoiados Unidade 02 Anual 30/06/2011 
Desejado 40 40 40 40 

SME 
Alcançado 90 0 02 0 

1197 Quantidade de atividades de valorização da cultura brasileira apoiadas Unidade 07 Anual 30/06/2011 
Desejado 8 8 8 8 

SME 
Alcançado 6 16 03 10 

1198 Quantidade de Atividades Culturais Prioritárias do GDF realizadas Unidade 08 Anual 30/06/2011 
Desejado 10 10 10 10 

SME 
Alcançado 35 12 33 3 

1199 Quantidade Eventos Artístico-Religiosos apoiados Unidade 05 Anual 30/06/2011 
Desejado 6 6 6 6 

SME 
Alcançado 0 16 8 1 

 

Justificativa – 2015 

Indicador 1067 - Ações integradas com vistas à copa do mundo: não houve realização devido ao evento referir-se ao exercício anterior, 2014. 
  
Indicador 1068 - Festivais apoiados: - 48º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro; 18ª Edição do Festival Porão do Rock, e Projeto Ferrock - Arte nas Escolas. Alcançou-se 
parcialmente o objetivo proposto com êxito. 
 
Indicador 1069 - Atividades apoiadas: Dia Mundial do Skate e Festival B. Rocker's 03 Anos; Hip Hop Solidário, na Ceilândia; A Roda de Samba vai às Escolas, em São Sebastião; 
Encontro Cultural Hip Hop, em Samambaia; Projeto Fest Ruas, no Conic; XI Encontro Cultural Hip Hop, no Recanto das Emas; Natal Solidário, na Ceilândia; Encontro de Quadrilhas, 
alcançando-se parcialmente o objetivo proposto com êxito. 
 

Indicador 1070 - Ações de intercâmbio apoiadas: não houve realização devido à falta de recursos orçamentários/financeiros para a execução das ações. 
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Indicador 1197 - atividades apoiadas: Dia Internacional da Mulher; Carnaval 2015; Temporada 2015 da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro; VII Encontro 

Nacional de Fomento e Incentivo Cultural; mostras cinematográficas; Céu com Cinema; exposições culturais; Diálogos Culturais; 2º Encontro de Rede de Incubadoras Brasil 

Criativo; ballet Bolshoi em Brasília e outros, superando o índice desejado para o exercício com êxito. 

 
Indicador 1198 - Atividades prioritárias: aniversário de Brasília: Brasília 55 - Faz a Festa; Festividades de Final de Ano e Reveillon, alcançando-se parcialmente o objetivo proposto 
com êxito. 

 

Indicadores Ajustados na Avaliação do PPA:  

 

Denominação do Indicador 
Unidade de 

Medida 
Índice Mais 

Recente 
Apurado 

em 
Periodicidade 
de Apuração 

Resultado 
Desejado em Fonte da 

Informação 2012 2013 2014 2015 

1067 Quantidade de ações integradas com vistas à Copa do Mundo de 2014 Unidade 01 Anual 30/06/2011 
Desejado 5 5 5 - SME 

 Alcançado 0 2 - - 

1068 Quantidade de Festivais Artísticos/Culturais apoiados Unidade 05 Anual 30/06/2011 
Desejado 8 8 8 8 SME 

 Alcançado 11 39 -  

1069 Quantidade de Atividades Locais organizadas pelas RA´s apoiadas Unidade 07 Anual 30/06/2011 
Desejado 45 45 45 45 

SME 
Alcançado 51 60 -  

1070 Quantidade de ações de Intercâmbio Cultural apoiados Unidade 02 Anual 30/06/2011 
Desejado 40 40 40 40 

SME 
Alcançado 90 68 -  

1197 Quantidade de atividades de valorização da cultura brasileira apoiadas Unidade 07 Anual 30/06/2011 
Desejado 8 8 8 8 

SME 
Alcançado 6 32 -  

1198 Quantidade de Atividades Culturais Prioritárias do GDF realizadas Unidade 08 Anual 30/06/2011 
Desejado 10 10 10 10 

SME 
Alcançado 35 14 -  

1199 Quantidade Eventos Artístico-Religiosos apoiados Unidade 05 Anual 30/06/2011 
Desejado 6 6 6 6 

SME 
Alcançado 0 17 -  

Justificativas 2015 

X – (Unidade apresenta novo texto, se for o caso) 
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Objetivo Específico: 003 - Promover e difundir a produção cultural no Distrito Federal das diferentes expressões locais, oriundas das diversas regiões brasileiras 

e das expressões culturais do mundo. 

 

UNIDADES RESPONSÁVEIS:  
16.903 – FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC 

 

Análise do Objetivo Específico  

16.903 – FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC 

O Fundo de Apoio à Cultura – FAC, por meio de seleções de projetos realizadas de acordo com editais lançados no decorrer do ano, buscou apoiar 

projetos que não se restringissem apenas às produções culturais, estando inclusos aspectos relevantes para área cultural, como a formação e 

capacitação de artistas e produtores, a realização de ações socioculturais, a geração de indicadores e o apoio à pesquisa e formação de plateia. Os 

editais são utilizados como ferramentas para atender às diretrizes da política de fomento operada a partir do FAC, como a descentralização da 

execução de projetos culturais; a democratização no acesso aos recursos do FAC; a diversidade de iniciativas apoiadas, promovendo o atendimento 

às necessidades e interesses da população do DF e o seu desenvolvimento simbólico, econômico e cidadão; a regionalização da execução física dos 

projetos artísticos e culturais, dentre outras.  

Nas seleções de projetos realizadas entre 2012 e 2015, foram contemplados com recursos do FAC mais de 1.300 projetos culturais, nas áreas de 

Artes Visuais, Audiovisual, Circo, Cultura Popular, Dança, Gestão, pesquisa e Capacitação, Literatura, Música, Ópera e Musicais, Patrimônio e Teatro.   

Analisando os resultados dos processos seletivos é possível destacar o avanço significativo na descentralização da realização dos projetos culturais 

em relação às regiões administrativas do Distrito Federal, antes concentrado em Brasília. A referida descentralização foi resultado de ações adotadas 

nos processos de seleção realizados entre 2012 e 2014, onde era atribuída pontuação diferenciada para projetos propostos por proponentes 

residentes em locais de alto grau de vulnerabilidade e baixo índice de desenvolvimento ou que previam a execução nesses locais.  Ressalta-se, 

contudo, que a política de descentralização apresentada nesse período não atingiu seu objetivo em relação ao local de residência do proponente, 
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uma vez que, nas seleções realizadas em 2014, foi constatada uma concentração de 32% dos proponentes contemplados na Região Administrativa 

de Brasília.  

Em 2015 foram adotadas medidas com o objetivo de desburocratizar e democratizar o acesso aos recursos do Fundo. O regulamento do FAC foi 

alterado através do DECRETO nº 36.629/15, e os editais foram reestruturados. As ações resultaram em menores taxas de inabilitação e maior taxa de 

execução dos recursos disponibilizados.  

Nas seleções do Fundo realizadas entre 2012 e 2015 foram contemplados 42 festivais reconhecidos nacional e internacionalmente, realizados em 

várias regiões administrativas do Distrito Federal. Destaca-se que são festivais que englobam diversas linguagens artísticas como: Teatro, Dança, 

Música, Cultura Popular, Cinema e Literatura. 

Outra ação relevante, apoiada com recursos do Fundo de Apoio à Cultura – DF refere-se às ações de intercâmbio, as quais são realizadas por meio do 

programa permanente de passagens e diárias, que tem como objetivo apoiar agentes e grupos culturais a participarem de eventos, cursos de curta 

duração, seminários ou congressos que interessam ao sistema cultural do DF,  e de concessão de bolsas de estudo e capacitação com o objetivo de 

financiar estudos, pesquisas e capacitação, a serem realizados junto a instituições de ensino formais, bem como o aperfeiçoamento e capacitação em 

grupos artísticos, profissionais das artes, mestres da cultura popular e entidades culturais, sob a forma de troca de experiências.  

 

Metas 2012-2015: 

 

Metas previstas no PPA até 2015 Metas alcançadas até 2015 
5. Contribuir com a realização do Carnaval do DF O Fundo de Apoio à Cultura – FAC, não apoia nenhum projeto voltado à realização do carnaval do DF, uma vez que as 

seleções de projetos apoiados pelo Fundo são realizadas através de editais. 
6. Apoiar até 8 festivais. O FAC, no período de 2012 a 2015 apoiou 42 festivais, alcançando o objetivo proposto com êxito, sendo 16 apoiados em 

2012, 5 apoiados em 2013, 8 apoiados em 2014 e 13 apoiados em 2015. Além dos festivais apoiados através das seleções do 
FAC, também foi realizado nos anos de 2012 e 2013, edições do FestFAc, festival que tinha sua programação composta por 
contrapartidas dos projetos apoiados pelo Fundo. 

7. Realizar as atividades culturais prioritárias 
para o GDF 

O Fundo de Apoio à Cultura é voltado ao atendimento das demandas e das necessidades culturais da população do Distrito 
Federal, conforme políticas de fomento estabelecidas. Em 2012, o FAC contemplou através de seus editais e programa de 
passagem e diárias 359 apoiados, com um investimento total de R$ 34.527.396,42. Em 2013 foram 270 projetos apoiados e 
um investimento de R$ 31.308.726,63. Em 2014 foram 247 projetos apoiados e um investimento de R$ 29.438.426,89. Em 
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Metas previstas no PPA até 2015 Metas alcançadas até 2015 
2015 foram 366 projetos apoiados e um investimento de R$ 34.183.134,74. Algumas atividades de investimento do Fundo 
mantém a estrutura das ações regulares de fruição da população local, com destaque para os apoios financeiros a eventos 
do calendário, festejos dos ciclos juninos e natalinos das Regiões Administrativas e projetos educativos em museus.  

8. Apoiar 120 ações de intercâmbio e diversos 
eventos artísticos 

O FAC apoia ações de intercâmbio através do programa permanente de passagens e diárias. Em 2012 foram 18 projetos 
apoiados no programa, beneficiando mais de 100 agentes culturais. Em 2013 foram 23 projetos apoiados, beneficiando 89 
agentes culturais. Em 2014 foram 29 projetos apoiados, beneficiando 156 agentes culturais. Em 2015 foram 26 projetos 
apoiados, beneficiando 192 agentes culturais. Entre 2012 e 2015, já foram apoiados 96 projetos, beneficiando 537 agentes 
culturais e totalizando um investimento de R$ 1.926.038,54. 
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IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES 

Nome do Titular da Unidade: 

Luis Guilherme Almeida Reis 

Telefone: 3325-6161 

 

_______________________________ 

Assinatura: 

Nome do Agente de Planejamento: (SECULT) 

Genise Maria dos Santos Barros 

Telefone: 3325-6282  

e-mail: genise.barros@cultura.df.gov.br 

 

_______________________________ 

Assinatura: 

Nome do Agente de Planejamento: (FAC) 

José Rodrigues Ramos Filho 

Telefone: 3325-6208 

e-mail: ramosfilho2009@gmail.com 

 

______________________________ 

Assinatura: 

 


