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Governança e
Participação Social

Lei Orgânica da Cultura do Distrito Federal–LOC
Institui o Sistema de Arte e Cultura do DF (SAC-DF)

Instrumentos de Gestão Apoio e Financiamento 
Público da Cultura

SAC-DF



5avanços de gestão·sec-df desburocratização e marcos legais

Plano de Cultura do DF: diretrizes, ações e estratégias para os próximos 10 anos
Rede de Formação e Qualificação Cultural
Sistema de Informações e Indicadores da Cultura do DF
ID Cultura: cadastro único de agentes culturais
Autorização de criação da Fundação do Patrimônio e da Fundação das Artes

LOC
Instrumentos de Gestão
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Novo Regimento Jurídico de Fomento e Incentivo
Captação de recursos privados de modo incentivado e não incentivado
Fundo de Políticas Culturais
Aplicação do regime de parcerias MROSC
Uso ordinário e extraordinário de equipamentos públicos da cultura
Programa Cultura Viva do Distrito Federal

LOC
Apoio e Financiamento Público da Cultura
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Conselho de Cultura e suas instâncias: Conselhos Regionais de Cultura
e Comitês Macrorregionais  
Colegiados setoriais agora previstos em Lei
Novos conselhos–CONDEPAC, do Patrimônio, e CONEC, da Economia Criativa
Conferência Distrital de Cultura a ser realizada a cada dois anos
Sistemas Setoriais de Cultura:

Sistema de Patrimônio
Sistema de Bibliotecas
Sistema de Museus
Rede de Equipamentos de Cultura
Rede Comunicação Cultural

LOC
Governança e Participação Social
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i encontro dos conselhos regionais de cultura do df
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Construção colaborativa dos novos editais junto à sociedade civil
Redução do passivo de prestação de contas
Inversão das fases de análise, priorizando o mérito dos projetos 
e abrindo possibilidade de correção quando faltar algum documento
Novas metodologias de julgamento com comissões de seleção especializadas 
e sistema informatizado próprio pra inscrições dos projetos

Fundo de Apoio à Cultura–FAC
Avanços no modelo de gestão
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Editais FAC Ocupação–Cultura Educa; Cultura nos Parques, Cultura e Cidadania e 
Ocupação de Espaços e Equipamentos Públicos
Consolidação e ampliação do Conexão Cultura–FAC, instituindo linhas de apoio 
estratégicas como participação em feiras e mercados
Edital de Manutenção de Grupos e de Espaços, para serem fomentados por dois anos
Criação, lançamento e ampliação do edital FAC Regionalizado
Primeiros Editais de Prêmios de Reconhecimento FAC 2017

Fundo de Apoio à Cultura–FAC
Avanços nos editais
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integrantes do projeto namastê em viagem fomentada pelo conexão cultura df
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Recebimento de propostas sem carta de intenção
Autonomia para remanejar até 20% do orçamento
Regras claras para prestação de contas, fim da PC Parcial
Ampliação do leque incentivadoras com a entrada de novos ramos do mercado, 
como estatais, instituições financeiras, de varejo e de tecnologia
Banco de propostas: divulgação de projetos para incentivadoras
Metodologia aprimorada: contratação de técnicos especialistas para análise 
e emissão de parecer sobre os projetos culturais
Sistematização geral de dados: planejamento com maior segurança para curto, 
médio e longo prazo

Lei de Incentivo à Cultura–LIC
Desburocratização para maior autonomia e agilidade
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Edição de 3 decretos que tratam do conforto acústico no DF, 
com base nos princípios:

Direito à cidade
Excepcionalizações
Caráter educativo
Alteração na lei do evento/alvará
Possibilidade de acordos locais
Plano Centro Vivo

Decretos do conforto acústico
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1. Decreto de fiscalização do DF
Retira o componente de música da categoria atividade de alto risco 
A fiscalização começa pela advertência e não pela interdição

2. Decreto da ouvidoria
Dá eficiência na resposta à reclamação que nem precisa esperar a visita de um fiscal 
Possível encaminhamento para conciliação

3. Decreto que cria Câmaras de Mediação e Conciliação
Reforça a visão de educação para o convívio
Oferece resposta imediata para a reclamação

Decretos do conforto acústico
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galinho de brasília
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Reconhecimento da dimensão cultural do Carnaval de Brasília
Carnaval de rua popular, gratuito e democrático
Gestão governamental integrada e centralizada
Financiamento com recursos privados por meio do Patrocínio direto

Nova Política do Carnaval
Decreto e portarias de regulação
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Participação da Secretaria de Cultura no grupo que coordenou a elaboração do Decreto 
37843/2016 que regulamenta a Lei 13.019/2014 (MROSC)
Liderança da Secretaria de Cultura na capacitação de 12 turmas com participantes do 
governo e sociedade civil sobre MROSC na Escola de Governo

MROSC
Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil
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Política das Artes

Institucionalização da Política de Estímulo e Valorização da Dança do DF 
(Portaria 250, de 29 de junho de 2017)
Estudos para institucionalização de Política setorial para o Teatro, Dança, 
Circo, Música, Audiovisual, Livro, Leitura e Literatura e Artes Visuais
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Decreto de reformulação e atualização do Prêmio José Aparecido
Criação de uma linha específica na Lei de Incentivo à Cultura do Distrito Federal 
para preservação e restauro do patrimônio histórico, artístico e cultural–até 100% de 
abatimento fiscal
Estudos para revisão da legislação distrital sobre tombamento e registro
Participação da Secretaria de Cultura no Grupo Técnico Executivo (GTE) de gestão 
compartilhada do Conjunto Urbanístico de Brasília, ao lado do IPHAN/DF, SEGETH e 
AGEFIS

Patrimônio Cultural
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Transparência
e Participação Social
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Mais de 1800 participantes das 31 Regiões Administrativas em encontros presenciais e 
consultas públicas online
Mais de 1700 contribuições
145 emendas construídas com a sociedade civil
82 encontros com lideranças culturais
43 Diálogos Culturais
3 consultas públicas online
2 audiências públicas na Câmara Legislativa do Distrito Federal

Lei Orgânica da Cultura do Distrito Federal–LOC
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debates em torno da loc
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21 Diálogos nas regiões administrativas
23 oficinas sobre ações e serviços SEC pelo programa Cultura Educa
Consultas Públicas online sobre Diretrizes do Centro de Dança 
e Editais FAC, dentre outros
Portas abertas:

Diálogos com representantes das culturas populares tradicionais, afro-brasileiras, 
populares, indígenas, ciganas, arte inclusiva, hip hop e mulheres da cultura
Escuta ativa para elaboração de novas políticas e inclusão nas existentes

Diálogos Culturais
Programas e editais
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Novo papel do Conselho: resgate do papel de elaboração de políticas culturais
Trabalho conjunto em elaboração de legislação e normativas para 
estruturação da política cultural do DF
Colaboração direta em programas estratégicos, como o Conexão Cultura DF, 
Território Criativo, dentre outros
Coordenação das eleições dos Conselhos Regionais de Cultura
Acompanhamentos do Conselho das reuniões ordinárias dos 
Conselhos Regionais de Cultura

Conselho de Cultura-DF
Programas e editais
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Reformulação e eleições dos CRCs foi uma ação inédita e que atende a um pleito histórico 
das comunidades culturais do DF

Quebra da paridade: 8 integrantes da sociedade civil e 2 do governo
27 Conselhos Regionais de Cultura nomeados e empossados
5,5 mil eleitores envolvidos no processo
297 candidatos a Conselheiros
216 Conselheiros eleitos
54 Conselheiros Natos

Conselhos Regionais de Cultura
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1o Encontro dos Conselhos Regionais de Cultura, realizado em abril/2017
Mediação e acompanhamento jurídico e administrativo

Ações de fortalecimento dos 
Conselhos Regionais de Cultura



27avanços de gestão·sec-df transparência e participação social

i encontro dos conselhos regionais de cultura do df
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Escolha e posse dos representantes do governo nos 16 colegiados
Previsão na Lei Orgânica da Cultura do Distrito Federal
Previsão de instância de interlocução com a 
Fundação das Artes do Distrito Federal–FUNDARTE

Colegiados Setoriais
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Fortalecimento da interlocução entre a SEC e gerências de cultura
Reuniões mensais com gerentes e administradores sobre pautas gerais
Reuniões com gerentes de cultura para alinhamento do Sistema de Arte e Cultura do DF 
e das diretrizes das politicas culturais

Gerências de Cultura-DF
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Reunião com todos os setoriais e diversos grupos da sociedade civil organizada 
para construção coletiva de editais
Publicação e sistematização das contribuições que foram absorvidas pela secretaria 
após processo de consulta das minutas de cada Edital
Balanço semanal com situação de pagamento dos projetos aprovados nos Editais

Fundo de Apoio à Cultura–FAC
Transparência
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Sessão “perguntas frequentes” sobre processos e procedimentos relativos 
a inscrição, execução e prestação de contas de projetos
Calendário de reuniões do Conselho de Cultura e de Administração do FAC
Listagem atualizada de CEACs publicadas periodicamente no site
Resultados dos editais em vídeos em tempo real

Fundo de Apoio à Cultura–FAC
Transparência
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Disponibilização de informações sobre processos no site:

Tutorial e cartilha para o proponente, incluindo todos os passos até a prestação de contas
Execução financeira das empresas no âmbito da Lei
Lista integral de projetos com orçamento e status de execução
Todos os projetos em fase de captação com as principais informações
Publicidade para projetos SEM carta de intenção

Lei de Incentivo à Cultura–LIC
Transparência
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Democratização e 
Descentralização
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2015 2016 2017
Projetos 366 353 370
Valor executado (R$) 34 milhões 34,3 milhões 44,4 milhões

FAC
Valor investido por ano no apoio em projetos culturais
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Ano 2015 2016 2017
Conexão Cultura 26 45 80
Áreas Culturais 372 258 266
Audiovisual — 72 76
Manutenção — 18 21
Ocupação — 94 44
Regionalização — 96 107

FAC
Projetos por área e por ano
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FAC–Série Histórica
Execução total do FAC

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017

3.313.660,00

1.345.043,00

3.175.848,25

9.382.314,87

8.667.607,42

26.997.116,90

27.876.430,23

17.753.556,89

35.048.130,43

34.693.940,06

44.417.681,50

27.007.761,69

valores em reais
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LIC
Projetos por ano
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2014 2015 2016 2017
Aprovados 9.364.293,04 7.756.990,66 9.703.659,16 18.477.885,32

Executados 4.687.542 ,09 8.440.744,80 8.095.171,49 10.885.302,62
Abatidos 2.596.261,80 6.334.090,49 10.433.506,17 10.463.860,12

valores em reais

LIC
Recursos por ano
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2016 2017
Estimativa de 
empregos diretos 1.696 2.869

Estimativa 
de empregos 
indiretos

4.942 13.634

LIC
Geração de empregos
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Democratização e ampliação da modalidade para seleção de artistas e projetos culturais

Comissões de seleção com participação da sociedade civil
Valorização de artistas locais
Descentralização das atividades e programas

Chamamentos públicos
Transparência
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cris pereira, cantora brasiliense
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Carnaval
Aniversário de Brasília
Festival de Cinema
Réveillon

Realização de eventos tradicionais
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55o aniversário de brasília
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Brasília Cênica
Circuito do Atividades circenses
Porão do Rock
Ferrock Festival 
Festival de Cinema de Taguatinga
Quarta Dimensão
Revista Traços
Sarau da Ponta da Asa–Homenagem a 

Dona Gracinha da Sanfona
Sabadão do Forró e Sexta do Repente 

(Casa do Cantador)
XVII Encontro de Violeiros

Realização e apoio a eventos
Principais projetos executados ou apoiados

Yo Music!
Noite Cultural T –Bone
Tenho mais discos que amigos
Festival Periferia 360º (2016/2017) 

Clube do Choro–Programação e 
projeto educativo

Seminários de capacitação em 
acessibilidade cultural voltados para 
servidores da Secretaria de Cultura, 
Gerências de Cultura e agentes 
culturais

Circuito Brasília Junina (2016/2017)
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Projeto Rock Ecologia (2016)
Caravanas de autodeclaração de novos 

Pontos de cultura em cinco RAs
Encontro da Rede de Pontos e Pontões 

de Cultura do DF–57º Aniversário de 
Brasília

Virada do Cerrado
Poderes da Arte

Realização e apoio a eventos
Principais projetos executados ou apoiados

Encontro de grafite do DF: discussão 
sobre políticas públicas para a arte 
urbana

Abertura do Pontão de Cultura 
Casa do Cantador
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Realização de programação do 
Aniversário de Brasília nas Estações de 
Metrô do DF

Realização de 6 oficinas para 
editais de premiação

Realização de atividades formativas 
voltadas para as comunidades ciganas 
do Distrito Federal

Realização e apoio a eventos
Principais projetos executados ou apoiados

Realização da Exposição Arte e 
Sensibilidade (2015)

Realização de programação artística 
voltada para a valorização das culturas 
afro-brasileiras na Prainha dos Orixás 
(2015–2017)

Realização de programação alusiva ao 
Dia do Cigano (2017)
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Realização e apoio à eventos voltados 
à promoção da cultura gospel: Avivar 
Hip Hop (2015–2017), Festival de 
Música Gospel 2017

Realização e apoio a eventos voltados 
à promoção da cultura e dos direitos 
da população LGBTI: Paradas LGBTs, 
Dia da Visibilidade Lésbica 2017, Dia 
da Diversidade Cultural na luta contra 
HIV/AIDS

Realização da Exposição Olhares, do 
artista senegalês Sidney Cerqueira

Realização e apoio a eventos
Principais projetos executados ou apoiados

Realização do Primeiro Circuito de Feiras 
do Livro do DF

Realização de atividade cultural na Casa 
Abrigo do DF (2015/2016)

Apoio à Conferência Conjunta dos 
Direitos Humanos

Apoio ao projeto Circuito de Feiras e 
Mostras Culturais da reforma Agrária 
(2016)

Apoio ao Festival Sai da Lata
Apoio ao projeto Circulo de Samba 

(2017)
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Apoio ao projeto Projeto 10 Anos de 
Samba (2017)

Apoio ao projeto Festival São Batuque 
(2017)

Apoio ao projeto 1º Festival de viola 
caipira do cerrado

Apoio à realização do Dia Mundial do 
Skate (2015/2016)

Apoio ao projeto Caravana das Histórias 
(2015/2017)

Apoio ao projeto XI Encontro Cultural 
(2015)

Realização e apoio a eventos
Principais projetos executados ou apoiados

Apoio ao projeto Fest Ruas (2015)
Apoio ao projeto Hip Hop Solidário 

(2015/2017)
Apoio ao projeto Março de Todas as 

Mulheres–Elas cantam pela igualdade 
de direitos (2015)

Apoio à realização do Festival 
Satélite061

Apoio às edições mensais do encontro 
de B-boys e B-girls do DF (2016/2017)

Apoio ao projeto Caravana Cultural–
Quilombos da Liberdade (2016/2017)
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Apoio ao projeto Festival Namastê (2016)
Apoio ao projeto Via Sacra dos Surdos 

(2016)
Apoio ao projeto Ação Social Jovens com 

Atitude (2016)
Apoio ao projeto Elemento 5 (2016/2017)
Apoio ao projeto Metamorfose (2016)
Apoio ao projeto Salvaguardando o 

Patrimônio Cultural de Brasília
Apoio ao projeto Roda de Samba Vai à 

Escola (2015/2017)

Realização e apoio a eventos
Principais projetos executados ou apoiados

Apoio ao projeto Via Sacra de Planaltina 
(2015)

Apoio à Exposição Multimídia Sobre o 
Lixo Consumo e Impermanência

Apoio ao projeto Mossoro Dayo
Apoio ao projeto Educarte
Apoio ao projeto Oficinas das Artes 

(2017)
Apoio ao projeto Feira Cultural de 

Ceilândia (2017)
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Programa de promoção, difusão e intercâmbio cultural lançado em 2016

Programa vencedor do Prêmio Projeto do Ano de 2017, na Semana Internacional da 
Música de São Paulo–SIM SP

Programa Conexão Cultura DF
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Circulação regional e nacional
Participação em feiras e mercados setoriais no Brasil e exterior
Bolsas de formação e capacitação cultural e artística
Residências e intercâmbios artísticos

Programa Conexão Cultura DF
Linhas de Editais Permanentes
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#Negócios 2017 e 2018–Contempla delegações em mercados de ponta 
no Brasil e no mundo
#Plataformas–Premia iniciativas do DF que propiciam o contato de profissionais 
de ponta do Brasil e no Mundo com a produção local, como curadores, compradores 
e críticos

Programa Conexão Cultura DF
Editais Estratégicos
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2013
2014
2015
2016
2017
2018*

325.000,00
571.000,00
675.000,00

1.175.000,00
1.450.000,00
3.500.000,00

valores em reais

Programa Conexão Cultura DF
Progressão de Recursos Investidos em Circulação, 
Difusão e Intercâmbio
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estatuetas do festival de brasília do cinema brasileiro
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Novo modelo de gestão–Chamada Pública para parceria MROSC por 2 anos
Ambiente de Mercado
Atividades Formativas
Futuro Brasil (internacionalização)
Descentralização das atividades
Formação de plateia (3° Festival de curtas-metragens das escolas Públicas do DF 
e 1° Festival de Cinema Universitário)
10 dias de duração

Festival de Brasília do Cinema Brasileiro
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reunião no território criativo
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Programa para apoio e capacitação de empreendimentos 
e empreendedores criativos do Distrito Federal

Espaço fixo de atendimento
Mentorias nas RAs
Consultorias 
Ações formativas 
Espaço de coworking

Território Criativo
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Projetos transversais com secretarias adjuntas do trabalho e turismo, dentre outras. 
Implantação do Conselho de Economia Criativa do Distrito Federal (CONEC-DF)
Portaria que institui o Programa
Desenvolvimento, em parceria com a CODEPLAN-DF e UNESCO, 
de pesquisas temáticas e setoriais sobre a economia criativa no Distrito Federal

Território Criativo
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atividade musical do programa cultura educa
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Edital “As Duas Asas–Cultura e Educação”, 96 oficinas continuadas e itinerantes, 
32 exibições de obras cinematográficas e 78 apresentações artísticas em escolas 
públicas, pontos de cultura, espaços alternativos e equipamentos culturais da SEC
Edital FAC de realização de ações em 10 escolas públicas
Viabilização de processos pedagógicos e de sensibilização de novos públicos 
para mais de 10 mil jovens estudantes da rede pública de ensino
Concertos Pedagógicos pela Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro
Ciclo Cinema vai à Escola no Cine Brasília
Curso técnico em conservação e restauro para adolescentes 
no Museu Vivo da Memória Candanga–PRONATEC

Cultura Educa
Programa desenvolvido para estreitar a relação 
entre Cultura e Educação em territórios do DF
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Plataforma online autogestionada que permite a toda a sociedade civil agregar 
suas ações e espaços de fruição cultural (www.mapas.cultura.gov.br) lançado em 2016

Mapeamento de agentes, equipamentos e projetos culturais
Base para sistema de informação e indicadores culturais
Agenda cultural do DF

Em 2017, o Mapa nas Nuvens teve maior adesão. Aumento de cadastramento de:

80% de novos Equipamentos Culturais
94% de novos Agentes Culturais 
262% de novas Ações Culturais cadastradas

Mapa nas Nuvens
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Anteriormente, era utilizado a plataforma SALIC Web do Ministério da Cultura
Plataforma exclusiva da Secretaria de Cultura para o recebimento de propostas
Mais segurança, governabilidade e transparência

Sistema próprio de inscrição em editais
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Nomeação de servidores

41 servidores nomeados e 21 empossados nas áreas de Analista de Atividade Cultural, 
Técnico de Atividade Cultural e Músico da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional do 
Teatro Claudio Santoro



66avanços de gestão·sec-df democratização e descentralização

Compra de acervo para as Bibliotecas Públicas do DF 
e para o Programa Mala do Livro (mais de 6000 livros)
Ampliação de acervo para escritoras/es negras/os na Biblioteca Nacional de Brasília
Formação de 246 auxiliares de Bibliotecas Públicas
Instalação de rede de internet em 11 Bibliotecas Públicas do DF

Livro, Leitura e Literatura
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Patrimônio e 
Equipamentos Culturais
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museu histórico e artístico de planaltina
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Exposição “o Brasil em Brasília–Mosaicos do patrimônio cultural” 
no Museu Nacional (parceria com o IPHAN/DF)
Seminário Internacional Gestão do Patrimônio Moderno (parceria com o IPHAN/DF)
Eventos de comemoração dos 60 anos do Museu do Catetinho 
e do HJKO/Museu Vivo da Memória Candanga
Higienização, catalogação e disponibilização do acervo documental 
da Subsecretaria do Patrimônio Cultural (parceria com a Unb)
Restauro do acervo do Museu Histórico de Planaltina (parceria com o IFB e RA VI)

Patrimônio Cultural
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praça dos orixás, prainha
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Realização de audiência pública para a discussão sobre a Lei dos Mestres DF
Realização do Encontro de Capoeira do DF e RIDE 2017
Estudos para a elaboração de política distrital para a capoeira
Estudos para o registro da Praça dos Orixás, Prainha, como Patrimônio Imaterial do DF
Apoio técnico à primeira fase das comunidades tradicionais do DF, realizado pela 
Fundação Cultural Palmares e Universidade de Brasília

Patrimônio Cultural Imaterial
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Inauguração da Biblioteca Pública de Vicente Pires
Inauguração da Biblioteca Pública da Estrutural
Reabertura do Foyer da Sala Villa-Lobos do Teatro Nacional
Reabertura do Centro de Dança
Reforma da Pira do Panteão da Pátria

Previsão de entrega: mai/2018
Recuperação do Espaço Cultural Renato Russo

Previsão de entrega: jun/2018
Recuperação do Museu de Arte de Brasília

Previsão de entrega: out/2018
Readequação do projeto de reforma do Teatro Nacional

Programa Lugar de Cultura
Valorização dos equipamentos públicos de cultura
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reabertura do foyer da sala villa-lobos do teatro nacional claudio santoro
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Ações emergenciais de recuperação do Memorial dos Povos Indígenas
Ações emergenciais de recuperação do Museu Vivo da Memória Candanga
Recuperação de ar-condicionado e elevadores da Biblioteca Nacional e Museu Nacional
Aquisição de equipamentos cênicos, gerador e mobiliário para o Complexo Cultural de 
Samambaia e o Complexo Cultural de Planaltina
Chamamento de ocupação dos cafés do Cine Brasília e Anexo do Museu Nacional

Programa Lugar de Cultura
Valorização dos equipamentos públicos de cultura
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Execução de calçadas lindeiras da Biblioteca 512 sul
Instalação de módulo guichê Sala-CAFAC
Pintura interna do Museu Nacional para a exposição 
“O Brasil em Brasília–Mosaicos do Patrimônio Cultural”
Readequação da Galeria Athos Bulcão para criação do Protocolo/Arquivo Geral
Recuperações da fachada da Biblioteca Nacional; das rampas, banheiros e vidros do 
Museu Nacional; do contra piso e impermeabilização da laje do MPI; dos banheiros do 
Panteão da Pátria após correção de vazamentos e infiltração
Reformas da Biblioteca Pública de Brasília 512 sul e Biblioteca Bacional
Substituições dos vidros e películas do MPI, portas do Museu Vivo da Memória 
Candanga, do piso da varanda da Secretaria e das portas de vidro do Museu Nacional

Programa Lugar de Cultura
Valorização dos equipamentos públicos de cultura
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Chamamentos públicos MROSC
Chamamento público MROSC para reforma e revitalização 
do Teatro Nacional Claudio Santoro–Fase 1
Chamamentos públicos MROSC para participação social na gestão:

Memorial dos Povos Indígenas
Centro de Dança

Programa Lugar de Cultura
Valorização dos equipamentos públicos de cultura
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cine brasília
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Modernização do Cine Brasília
Manutenção continuada, preventiva e corretiva 
do sistema de projeção cinematográfica
Edital para concessão de espaço público, a título oneroso, 
para instalação de Café/Bistrô

Programa Lugar de Cultura
Valorização dos equipamentos públicos de cultura
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Parque Audiovisual de Brasília, que conterá o novo Polo de Cinema e Vídeo do DF
Restituição de destinação de lote em Sobradinho para a TerraCap
Cessão de uso de terreno ao lado do CCBB (Polo 7)
Assinatura de Decreto que implementa a Política do Parque Audiovisual

Programa Lugar de Cultura
Valorização dos equipamentos públicos de cultura
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Políticas afirmativas 
e direitos culturais
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Criado o programa Raízes, para fortalecer e criar políticas públicas para as culturas 
populares, tradicionais, afirmativas e identitárias do DF
Criado o programa Cultura e Cidadania, para democratizar investimentos e promover os 
direitos culturais de grupos e territórios em situação de vulnerabilidade

Criação de programas
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Atividades culturais mensais na Penitenciária Feminina do DF 
por meio de parceria com a Secretaria de Segurança Pública do DF
14 edições em 2015/16
Oficinas
Apresentações culturais

Projeto Asas
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ellen oléria no semina 2018
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Realização do Semina–Seminário Equidade de Gêneros na Cultura (2016–2018)
Publicação da Política Distrital de Equidade de Gênero na Cultura

Equidade de Gênero na Cultura
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cerimônia de premiação do faczé do pife recebe prêmio do fac
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Em 2017 foram premiados 70 personalidades, grupos, coletivos e entidades das culturas 
populares tradicionais, culturas afro-brasileiras, hip hop e que promovem equidade de 
gênero na cultura
Inscrição desburocratizada, sem necessidade de CEAC ou prestação de contas
Prêmios de R$15.000,00
Elaboração de edital de premiação Cultura Viva 2018 para reconhecer novos Pontos e 
Pontões de Cultura
Elaboração de edital de premiação Prêmio Cultura e Cidadania 2018 para as categorias: 
culturas populares tradicionais, culturas indígenas, culturas ciganas, culturas afro-
brasileiras, hip hop, cultura LGBTI, equidade de gênero na cultura, arte inclusiva e 
acessibilidade 
Elaboração do Prêmio Brasília Junina 2018

Política de premiação
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Elaboração de política para acessibilidade cultural e arte inclusiva, 
no âmbito da Secretaria de Cultura
Realização de estudos para elaboração de política distrital sobre tecnologias assistivas, 
acesso e fruição da produção artística, no âmbito da Secretaria de Cultura
Realização do Festival de Férias Cine Brasília Inclusivo ( jan/2017) 
apresentação de filmes, séries e animações com recursos de acessibilidade 
para as pessoas com deficiência

Políticas para acessibilidade
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Realizados 3 Seminários de Acessibilidade Cultural e Arte Inclusiva para servidores da 
Secretaria, produtores e gestores culturais e gerentes de cultura das RAs
Realizada, em parceria com o Senado Federal, em 2015, a Exposição Arte e 
Sensibilidade, com o objetivo de promover a acessibilidade cultural
Elaborado o Prêmio Arte Inclusiva e Acessibilidade Cultural, a ser publicado em 2018

Políticas para acessibilidade
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Criação do Selo Maria Firmina dos Reis: projeto voltado para a promoção da literatura 
afro-brasileira e da diáspora negra na Biblioteca Nacional de Brasília
Ampliação de acervo para escritoras/es negras/os na Biblioteca Nacional de Brasília

Livro, Leitura e Literatura
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Publicação da Portaria n.º01, de 15/01/2015: uso de nome social de travestis e 
transexuais no âmbito da secretaria de cultura, atualização dos cadastros do FAC, 
Lei de Incentivo e editais
Publicação da Portaria nº287/2017: institui a política cultural de ações afirmativas no 
âmbito da gestão cultural do DF
Publicação da Política Brasília Junina, voltada para o fortalecimento, proteção, promoção 
e fomento dos festejos juninos, suas expressões artísticas e culturais no âmbito do DF

Marcos legais
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Estudos para elaboração da política distrital de preservação de saberes e fazeres 
das culturas populares tradicionais: prevê titulação, premiação e outras formas de 
reconhecimento e estímulo à manutenção e transmissão de práticas e conhecimentos de 
mestres e mestras
Estudos para elaboração da política de base comunitária Cultura Viva DF
Aprovação do primeiro Cadastro de Entes e Agentes Culturais (CEAC) e aprovação do 
primeiro projeto realizado com uma comunidade cigana no FAC
Parceria com o Banco de Brasília para a Isenção de Taxa Bancaria pelo BRB 
para Termo de Fomento ou de Cooperação

Elaboração de políticas
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apresentação de quadrilha do brasília junina
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