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CARTA DE SERVIÇOS 

 
 
A Carta de Serviços ao Cidadão da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF - SECEC tem como 
objetivo ampliar o conhecimento da sociedade sobre as atividades da Secretaria e informar ao cidadão, de forma 
clara, os principais serviços prestados pela instituição, seus canais de acesso, horários de atendimento, prazos 
para obtenção do serviço e os compromissos com os padrões de atendimento estabelecidos. 
 
Registra-se que a SECEC é composta por cinco subsecretarias, incluindo a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional 
Cláudio Santoro, a Rádio Cultura e o Gabinete. A secretaria administra também 17 (dezessete) espaços culturais e 
apoia o desenvolvimento de projetos por essas unidades que valorizem os aspectos culturais, sociais e 
educacionais, bem como suas ações administrativas.  
 
A Carta de Serviços consolida-se como um importante instrumento para reforçar a parceria com o cidadão no 
aperfeiçoamento da atuação da SECEC e no cumprimento da sua missão. 
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SERVIÇOS DE OUVIDORIA 

 
O que é Ouvidoria 
A Ouvidoria é um espaço de comunicação entre o cidadão e o governo onde você pode registrar suas demandas 
sobre os serviços públicos. 
 
O que você pode registrar na Ouvidoria 
Você pode fazer denúncia, reclamação, sugestão e elogio. 
 

 
 
 
O que NÃO é considerada manifestação de Ouvidoria para o Governo do Distrito Federal 
Demandas referentes à esfera Federal ou sobre outros Estados. 
Irregularidades ocorridas entre particulares, sem envolvimento de servidor ou órgão público. 
 
Canais de atendimento ao Cidadão 
Você pode ligar para a Central 162, acessar o Sistema OUV-DF ou ainda ser atendido presencialmente na 
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF. 
 

 
 
De segunda a sexta das 7h às 21h;   Acesse o Sistema             De segunda a sexta das 9h às 
Sábado, domingo e feriados das 8h  OUV-DF  aqui             12h e das 14h às 17h. 
às 18h;                     SDCN Via N2, Anexo ao Teatro 
Ligação gratuita para telefone fixo                 Nacional, CEP: 70086-900. 
ou celular. 

 
 

http://www.ouv.df.gov.br/#/
http://www.ouv.df.gov.br/#/
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SERVIÇOS DE OUVIDORIA 

 
Quais os prazos para responder a uma solicitação do cidadão 
São dez 10 dias a contar da data do registro para informar as primeiras providências adotadas – (Art. 24 do 
Decreto nº 36.462/2015) 
São 20 dias a contar da data de registro para apurar e informar o resultado– (Art. 25 do Decreto nº 36.462/2015) 
 
 

 
 

 
Prazo para responder DENÚNCIAS 
O prazo poderá ser prorrogado pelo mesmo período de 20 dias (Art. 25 Parágrafo 1º, do Decreto nº 36.462/2015) 
 
GARANTIAS 
Segurança – Restrição de acesso a dados pessoais – Comunicações, pelo sistema de ouvidoria, sobre o andamento 
da manifestação conforme prazos legais – Atendimento por equipe especializada. 
 
Elementos fundamentais para o registro de uma denúncia 
NOMES de pessoas e empresas envolvidas 
QUANDO ocorreu o fato 
ONDE ocorreu o fato 
Quem pode TESTEMUNHAR 
Se a pessoa pode apresentar PROVAS 
 
Registro Identificado 
Apresentação do documento de identificação válido (Carteira de Identidade; Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; Título de Eleitor; Passaporte; Carteira de Trabalho; Carteira 
Funcional; Carteira Nacional de Habilitação (modelo novo) e Certificado de Reservista. 
Possibilidade de sigilo conforme Art. 23, inciso I, do Decreto nº 36.462/2015. 
 
Registro Anônimo 
Haverá análise preliminar para confirmar se os fatos apresentados são verdadeiros. 
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SERVIÇOS DE OUVIDORIA 

 
Tratamento específico para denúncias 
Avaliação, classificação e encaminhamento realizados pela Ouvidoria-Geral do Distrito Federal. 
 

 
 
Normas e Regulamentação 
Lei n° 4.896/2012 
Decreto n° 36.462/2015 
Instrução Normativa n° 01/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/72016/Lei_4896_31_07_2012.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/79466/Decreto_36462_23_04_2015.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/c87d4625386745569ef03028e6c79397/Instru_o_Normativa_1_05_05_2017.html
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SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - E-SIC 

 
Serviço de Informações ao Cidadão – SIC é mais um serviço prestado pelas Ouvidorias do GDF.  Você poderá ter 
acesso a qualquer informação produzida e armazenada pelo Estado. É um direito do cidadão, garantido pela 
Constituição Federal. 
 
Tipos de informações que você pode requerer 
Você pode solicitar informações sobre as ações, gastos, documentos, processos e tudo mais que for de 
competência do Governo do Distrito Federal. É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação. 
 

 
 
Canais de atendimento disponíveis para o cidadão 
Caso não encontre a informação que está procurando no Portal da Transparência ou nos sítios oficiais dos órgãos 
e entidades do Governo do Distrito Federal, registre e acompanhe o andamento do pedido de informação via 
internet ou vá pessoalmente à Ouvidoria do órgão responsável pelo assunto de seu interesse. Não é possível 
realizar um pedido de Informação por telefone. 
 
 

 
 

Acesse o Sistema    De segunda a sexta das 9h às 12h e  
e-SIC AQUI      das 14h as 17hs. 

         SDCN Via N2, Anexo do Teatro Nacional 
         CEP: 70086-900. 

 
 
Pedido de acesso deverá conter 
Nome do Requerente 
Apresentação de documento de identificação válido (Carteira de identidade, Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, Título de Eleitor, Passaporte, Carteira de Trabalho, Carteira 
Funcional, Carteira de Habilitação (modelo novo) e Certificado de Reservista). 
Especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida. 
Endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de comunicações ou da informação requerida. 

 

http://www.transparencia.df.gov.br/#/
https://www.e-sic.df.gov.br/Sistema/
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SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - E-SIC 

 
Prazos de resposta ao cidadão 
 

 
 
 
Garantias 
Segurança. 
Atendimento por equipe especializada. 
Possibilidade de acompanhamento do andamento do pedido de acesso à informação. 
Restrição de acesso a dados pessoais sensíveis. 
Encaminhamento, pelo e-SIC, da resposta ao pedido de acesso à informação conforme prazos legais. 
Possibilidade de Recurso. 
Possibilidade de Reclamação, podendo apresentar em até 10 dias após ter passado o prazo para a resposta 
inicial. A resposta sobre a reclamação será dada pela autoridade de monitoramento em até 5 dias. 
 
Importante 
Não será atendido pedido de acesso genérico, desproporcional, desarrazoado, que exija trabalho adicional de 
análise, interpretação, consolidação de dados e informações, serviços de produção ou tratamento de dados que 
não seja de competência do órgão ou entidade. 
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ANÁLISES DE PROJETOS DE INTERVENÇÃO EM IMÓVEL TOMBADO, 

OU EM ÁREA DE TUTELA, EM TODO O DF 
 
DESCRIÇÃO 
Aprovação de projetos de intervenção permanente, ou provisória, para a realização de eventos, assim como 
autorização para instalação, troca ou remoção de mobiliário urbano, (incluindo engenhos publicitários, de 
comunicação visual, esculturas, vegetação, sinalização de trânsito horizontal e vertical, entre outros), conforme 
critérios de preservação próprios a cada bem tombado e sua respectiva área de tutela. 
 
REQUISITOS 
Os proprietários e/ou responsáveis, públicos ou particulares, devem apresentar projeto de intervenção com 
memorial descritivo, no caso de intervenções permanentes, ou croqui com descrição das estruturas e modos de 
fixação a serem utilizados, no caso de intervenções provisórias para a realização de eventos. 
 
FORMAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 Presencialmente, no protocolo da SECEC. 
 Pelo e-mail: supac@cultura.df.gov.br 
 Por processo instruído no SEI, no caso de entes da administração pública. 

 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
De segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 14h às 18h. 

 
ENDEREÇO 
SDCN Via N2, Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro, Asa Norte, CEP: 70086-900, Brasília-DF. 
 
PRAZO 
- 45 dias para resposta de projetos de intervenção permanente, a contar do recebimento de toda a 
documentação necessária à análise técnica, podendo ser prorrogado por mais 15 dias, a depender da 
complexidade da análise, da demanda de trabalho e da disponibilidade de equipe técnica.  
- Até 30 dias para propostas de intervenção provisórias para a realização de eventos realizados em bens 
tombados, registrados, ou áreas de tutela. 
 
INFORMAÇÕES 
Telefone: (61) 3325-6124, para dúvidas. 
E-mail: supac@cultura.df.gov.br, para dúvidas. 
OBS.: A análise da SECEC não exclui os trâmites de aprovações e licenciamento das demais unidades desta 
Secretaria e outros órgãos competentes, conforme Nota Técnica nº 07/2017-SEC/SUPAC/CMP/DIPRES.  
(Nota Técnica nº 07/2017) 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:supac@cultura.df.gov.br
file:///D:/Nota%20Técnica%20nº%2007/2017
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BRASÍLIA FILM COMMISSION 

 
DESCRIÇÃO 
A Brasília Film Commission é a comissão de filmagens do Distrito Federal que presta apoio e suporte aos 
produtores de audiovisual interessados em filmar em Brasília. É a entidade responsável pela emissão de 
autorizações para o uso de espaços públicos para filmagens no Distrito Federal, no âmbito da Política de Estímulo 
ao Audiovisual do Distrito Federal. 
 
O QUE É OFERECIDO 

 Emissão de autorização de filmagens em espaços públicos do Distrito Federal. 
 Apoio aos produtores de audiovisual de Brasília e Entorno para filmagens no Distrito Federal. 

 
DOCUMENTOS 
O pedido de filmagem deve ser apresentado à Brasília Film Commission acompanhado dos seguintes documentos: 

 No caso de pessoa jurídica: 
- cópia do contrato social registrado na respectiva Junta Comercial; 
- inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 
- comprovante de regularidade fiscal distrital e federal; 

 No caso de pessoa física: 
- cópia do documento de identificação; 
- inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 
- comprovante de regularidade fiscal distrital e federal. 

No caso de filmagem internacional, entendida como aquela sob responsabilidade de pessoas jurídicas de direito 
público externo e de direito privado sediadas no exterior, o pedido deve ser apresentado por meio de produtora 
nacional, observadas as normativas da Agência Nacional do Cinema - ANCINE. 
 
FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
Pelo e-mail: brasiliafc@cultura.df.gov.br, para solicitação de autorizações, entrar em contato requerendo o 
formulário para autorização de filmagens. 
 
INFORMAÇÕES 
Público-Alvo: agentes, representantes, produtores e grupos culturais do Distrito Federal. 
Site: http://www.bfc.df.gov.br 
Dúvidas: brasiliafc@cultura.df.gov.br ou telefones (61) 3325-6100 e 3325-7777. 
Atendimento presencial para dúvidas e demais informações: de segunda a sexta-feira das 8h às 14h, na 
Subsecretaria de Economia Criativa – SUEC. 
Endereço: Setor Cultural Sul, Lote 2, Anexo da Biblioteca Nacional, Asa Sul, CEP.: 70070-150, Brasília-DF. 
 
NORMAS E REGULAMENTAÇÃO 
Portaria nº 323 de 18-09-18 - Institui a Política de Audiovisual do Distrito Federal; 
Decreto nº 39.343 de 18-09-18 - Política de Estímulo à Filmagem e criação da BFC; 
Portaria Conjunta nº 11 de 19-12-18 - Dispõe sobre Funcionamento e composição da BFC; 
Lei nº 5.281 de 24-12-2013 - Licenciamento para eventos; 
Portaria Conjunta nº 10 de 30-10-19 - Portaria de Designação. 
 

 
 
 
 

mailto:brasiliafc@cultura.df.gov.br
http://www.bfc.df.gov.br/
mailto:brasiliafc@cultura.df.gov.br
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CEAC - CADASTRO DE ENTES E AGENTES CULTURAIS 

 
DESCRIÇÃO 
É um cadastro de artistas, produtores e entidades culturais do DF, mantido pela Secretaria de Estado de Cultura e 
Economia Criativa. Além de ser uma fonte de informação para mapeamento da cadeia produtiva na cultura local, 
o CEAC habilita o artista a concorrer aos editais de apoio financeiro do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e LIC (Lei 
de Incentivo à Cultura).  
 
REQUISITOS 
Para se inscrever no CEAC, o agente/instituição cultural deve preencher um formulário e protocolar junto à 
Secretaria de Cultura, juntamente com a documentação necessária.  
Os formulários e informações adicionais podem ser encontrados no seguinte endereço: 
http://www.fac.df.gov.br/?page_id=8560 
 
DOCUMENTOS 
Pessoa Física: 

 Cópia da cédula de identidade;  
 Cópia do CPF ou documento que contenha o CPF;  
 Currículo atualizado, com informações mínimas: identificação, formação e experiência profissional na 

área artística e cultural; 
 Documentos que comprovem a capacidade técnica necessária para desenvolvimento de atividades 

artísticas e culturais relacionadas a cada área cultural e artística pretendida. Exemplos: cópia de 
declarações emitidas por terceiros (preferencialmente em papel timbrado com carimbo do emissor), 
contratos de prestação de serviços, notas fiscais de serviços prestados, reportagens de jornais e revistas, 
materiais de divulgação e publicações, nos quais conste o nome do interessado;  

 Prova de residência ou domicílio que comprove residir no Distrito Federal, há pelo menos 02 (dois) anos. 
Dever ser apresentado um comprovante recente (três últimos meses do ano vigente), e um outro antigo, 
podendo ser dos anos de 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 ou 2012. Os comprovantes devem estar em 
nome do interessado. Exemplos: contas de água, luz, telefone, cartão de credito, notificações bancárias, 
multas, contrato de aluguel com firma reconhecida.  

Pessoa Jurídica: 
 Cópia dos atos constitutivos registrados em cartório: estatuto ou contrato social atualizado;  
 Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.  
 Cópia da cédula de identidade do representante legal da pessoa jurídica.  
 Termo de investidura no cargo do representante legal da pessoa jurídica, no caso de associações, OSCIP, 

organizações sociais (Ata de eleição).  
 Descritivo ou portfólio das atividades artísticas e culturais realizadas no Distrito Federal pela pessoa 

jurídica, acompanhada de documentos comprobatórios da atuação na área pretendida. Exemplos: cópia 
de declarações emitidas por terceiros (preferencialmente em papel timbrado com carimbo do emissor), 
contratos de prestação de serviços, notas fiscais de serviços prestados, reportagens de jornais e revistas, 
materiais de divulgação e publicações, nos quais conste o nome da Pessoa Jurídica, que comprovem a 
capacidade técnica necessária para desenvolvimento das atividades artísticas e culturais relacionadas a 
cada uma das áreas na qual pretende inscrever-se.  

 Prova de estabelecimento ou funcionamento da pessoa Jurídica no Distrito Federal atual (ano vigente) e 
de 02 (dois) anos atrás em nome da Pessoa Jurídica. Exemplos: água, luz, telefone, cartão de credito, 
notificações bancárias, multas, contrato de aluguel com firma reconhecida.  

 
FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
Presencialmente, no protocolo da SECEC. 
 

http://www.fac.df.gov.br/?page_id=8560
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CEAC - CADASTRO DE ENTES E AGENTES CULTURAIS 

 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
De segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 14h às 18h. 
 
ENDEREÇO 
SDCN Via N2, Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro, Asa Norte, CEP: 70086-900, Brasília-DF. 
 
MECANISMO DE CONSULTA 
É divulgada mensalmente a atualização das análises referentes aos pedidos de inscrição e renovação no CEAC, 
pelo site http://www.fac.df.gov.br/ 
OBS.: As solicitações são analisadas pela Comissão Permanente de Cadastramento, composta de servidores da 
Secretaria de Cultura de Economia Criativa. 
 
INFORMAÇÕES 
Telefones: (61) 3328-9312, para dúvidas. 
E-mail: seleção.sufic@cultura.df.gov.br, para dúvidas. 
Atendimento do presencial, para tirar dúvidas, é realizado as terças, quintas e sextas-feiras das 8h às 12h e as 
segundas e quartas-feiras das 14h às 18h, na Subsecretaria de Fomento e Incentivo Cultural - SUFIC. 
 
NORMA E REGULAMENTAÇÃO 
Portaria n° 488, de 10 de dezembro de 2019. 
(http://www.fac.df.gov.br/wp-content/uploads/Portaria-488-2019-Regulamenta%C3%A7%C3%A3o-CEAC.pdf) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fac.df.gov.br/
mailto:seleção.sufic@cultura.df.gov.br
http://www.fac.df.gov.br/wp-content/uploads/Portaria-488-2019-Regulamenta%C3%A7%C3%A3o-CEAC.pdf
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CONEXÃO CULTURA DF 

 
DESCRIÇÃO 
Programa voltado à promoção e difusão da arte e cultura produzida no Distrito Federal. Por meio de Edital 
Permanente (que tem fluxo contínuo de inscrições) é voltado à formação, qualificação e projeção nacional e 
internacional da arte e cultura do Distrito Federal, de forma a ampliar a circulação e a fruição dos agentes, bens e 
serviços culturais e criativos para fortalecer a identidade cultural local e a cultura como vetor de desenvolvimento 
integrado no território. Regulamentado pela Portaria nº 35, de 06 de fevereiro de 2020. 
 
REQUISITOS 

 Para realização de inscrição de projeto no programa, é necessário que o proponente possua registro 
válido no Cadastro de Entes e Agentes Culturais – CEAC, mantido pela Secretaria de Cultura e Economia 
Criativa do DF (http://www.fac.df.gov.br/?page_id=8560); 

 Não podem apresentar novos projetos proponentes que já tiverem projeto apoiado pelo Programa e que 
não tenham apresentado a prestação de informações; 

 Cada agente cultural pode acessar até 2 apoios por ano; 
 Cada beneficiário poderá ser contemplado com até R$ 6.000,00 (seis mil reais) para apoios com projetos 

ou viagens nacionais e R$ 12.000,00 (doze mil reais) para internacionais, respeitado o limite máximo de 
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por projeto. 

 Prazos: A inscrição do projeto deverá ser feita com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias a contar 
do primeiro dia do mês de execução do projeto ou partida do agente cultural do DF. Calendário de 
inscrições detalhado disponível no site do FAC (http://www.fac.df.gov.br/?page_id=67).  

 
DOCUMENTOS 
I – Formulário devidamente preenchido e assinado. ATENÇÃO: os formulários e a documentação exigida diferem 
de acordo com a linha de apoio pretendida; 
II – CEAC válido do proponente; 
II – Cópia do RG e CPF de todos os beneficiários; 
III – Comprovante de residência no DF dos beneficiários adicionais; 
IV – Currículo e portfólio de todos os beneficiários envolvidos no projeto; 
V – Comprovante de trabalho de pelo menos 6 (seis) meses em conjunto, em caso de inscrição de grupo; 
VI – Planilha orçamentária; 
VI – Documentação específica de cada linha de apoio, detalhada na Portaria nº 35/2020. 
 
FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
As inscrições e documentações devem ser enviadas por meio da plataforma: 
https://editais.cultura.df.gov.br/#/login. 
Os formulários de inscrição de cada linha podem ser baixados no seguinte link: 
http://www.fac.df.gov.br/?page_id=67. 
 
INFORMAÇÕES 
Site: http://www.fac.df.gov.br/?page_id=67, para mais informações. 
Instagram: https://www.instagram.com/conexaoculturadf/ 
Público-Alvo: agentes, representantes, produtores e grupos culturais do Distrito Federal. 
Dúvidas: conexao@cultura.df.gov.br ou telefones (61) 3325-6219 e 3325-6162. 
Atendimento presencial para dúvidas e demais informações: de segunda a sexta-feira das 14h às 17h, na 
Subsecretaria de Economia Criativa – SUEC. 
Endereço: Setor Cultural Sul, Lote 2, Anexo da Biblioteca Nacional, Asa Sul, CEP.: 70070-150, Brasília-DF. 

 

http://www.fac.df.gov.br/?page_id=8560
http://www.fac.df.gov.br/?page_id=67
https://editais.cultura.df.gov.br/#/login
http://www.fac.df.gov.br/?page_id=67
http://www.fac.df.gov.br/?page_id=67
https://www.instagram.com/conexaoculturadf/
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CONEXÃO CULTURA 

 
NORMAS E REGULAMENTAÇÃO 
Portaria nº 35, de 06 de fevereiro de 2020. (http://www.fac.df.gov.br/wp-content/uploads/Portaria-35.pdf) 
Portaria nº 38, de 10 de fevereiro de 2020. (http://www.fac.df.gov.br/wp-content/uploads/Portaria-38.pdf) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fac.df.gov.br/wp-content/uploads/Portaria-35.pdf
http://www.fac.df.gov.br/wp-content/uploads/Portaria-38.pdf
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DECLARAÇÃO NEGATIVA DE TOMBAMENTO OU REGISTRO 

 
DESCRIÇÃO 
Emissão de declaração específica na qual se atesta que determinado imóvel não é tombado, ou encontra-se em 
área de tutela, ou possui bem tombado agregado ou constitui-se em lugar registrado como patrimônio imaterial. 
 
FORMAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 Presencialmente, no protocolo da SECEC. 
 Pelo e-mail: supac@cultura.df.gov.br 
 Por processo instruído no SEI, no caso de entes da administração pública. 

 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
De segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 14h às 18h. 

 
ENDEREÇO 
SDCN Via N2, Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro, Asa Norte, CEP: 70086-900, Brasília-DF. 
 
PRAZO 
- 5 dias úteis, a contar do recebimento de todas as informações necessárias ao atendimento, podendo ser 
prorrogado por mais 5 dias, a depender da complexidade da análise, da demanda de trabalho e da disponibilidade 
de equipe técnica. 
 
INFORMAÇÕES 
Telefone: (61) 3325-6124, para dúvidas. 
E-mail: supac@cultura.df.gov.br, para dúvidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:supac@cultura.df.gov.br
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DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL PARA PESQUISAS 

NA TEMÁTICA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
 
DESCRIÇÃO 
Disponibilização do acervo bibliográfico, arquivístico e processual sobre os bens tombados e registrados, 
publicações e legislação correspondente, relativas ao Patrimônio Cultural do DF. 
 
FORMAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 Pelo e-mail: supac@cultura.df.gov.br, para solicitação de disponibilização do material, com apresentação 
da "Ficha de Identificação" preenchida e anexada ao pedido. (Ficha de Identificação) 

 Presencialmente, na Subsecretaria do Patrimônio Cultural – SUPAC. 
 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
De segunda a sexta-feira das 9h às 12h e das 14h às 18h. 

 
ENDEREÇO 
SDCN Via N2, Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro, Asa Norte, CEP: 70086-900, Brasília-DF. 
 
PRAZO 
- 30 dias para resposta e disponibilização do material, a contar do recebimento de todas as informações 
necessárias ao atendimento, podendo ser prorrogado por mais 15 dias, a depender da complexidade da análise, 
da demanda de trabalho e da disponibilidade de equipe técnica. 
 
INFORMAÇÕES 
Telefone: (61) 3325-6124, para dúvidas. 
E-mail: supac@cultura.df.gov.br, para dúvidas. 
Público-alvo: comunidade acadêmica, órgãos públicos e público em geral. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///D:/FICHA%20DE%20IDENTIFICAÇÃO
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EDITAIS DO FUNDO DE APOIO À CULTURA – FAC 

 
DESCRIÇÃO 
Editais de Chamamento, lançados ao decorrer do ano, para concessão de recursos para execução de projetos 
culturais, como produções de filmes, peças de teatro, CDs, DVDs, livros, exposições, oficinas circulações artísticas, 
dentre outras ações artístico-culturais.  
 
REQUISITOS 
Pessoa física ou jurídica que possua Cadastro de Ente e Agente Cultural (CEAC) válido.  
OBS.: Informações complementares sobre o CEAC podem ser acessadas no seguinte endereço eletrônico 
www.fac.df.gov.br 
 
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES SOBRE O SERVIÇO 
A Documentação mínima necessária será definida em cada um dos editais. 
 
FORMAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 Pela platafor a editais. ultura  https://editais.cultura.df.gov.br/#/login, para fazer a inscrição do 
projeto, na ocorrência dos editais. 

 Pelo site: http://www.fac.df.gov.br, para consultar os editais publicados. 
 
ETAPAS E RESPECTIVOS PRAZOS 
Os prazos são descritos no edital. 
 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
Telefone: De segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 14h às 18h, para dúvidas. 
Presencial: terças, quintas e sextas-feiras das 8h às 12h e as segundas e quartas-feiras das 14h às 18h, no guichê 
de atendimento do FAC, para dúvidas. 
 
ENDEREÇO 
SDCN Via N2, Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro, Asa Norte, CEP: 70086-900, Brasília-DF. 
 
PRIORIDADE DE ATENDIMENTO 
Os atendimentos presenciais serão realizados conforme ordem de chegada no guichê de atendimento do FAC, e o 
atendimento quanto às solicitações entregues via protocolo ou e-mail, serão atendidas por ordem de chegada. 
 
PROCEDIMENTOS PARA RECEBER E RESPONDER AS MANIFESTAÇÕES DO USUÁRIO 
- As respostas das manifestações serão direcionadas ao usuário por meio do correio eletrônico, conforme 
endereço informado pelo agente/ente cultural. 
- Solicitação de Acesso à Processo deverá ser realizada por meio do e-SIC (http://www.e-sic.df.gov.br/Sistema/) 
 
MECANISMO DE COMUNICAÇÃO 
As publicações referentes aos resultados das etapas dos editais serão disponibilizadas no DODF e no site do FAC, 
no seguinte endereço: http://www.fac.df.gov.br  
 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
Telefone: (61) 3328-9312, para dúvidas. 
E-mail: seleção.sufic@cultura.df.gov.br, para dúvidas e sugestões relacionadas aos editais do FAC. 

http://www.fac.df.gov.br/
https://editais.cultura.df.gov.br/#/login
http://www.fac.df.gov.br/
http://www.e-sic.df.gov.br/Sistema/
http://www.fac.df.gov.br/
mailto:seleção.sufic@cultura.df.gov.br
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ENCONTRO DE GRAFITE DO DF E RIDE 

 
DESCRIÇÃO 
A realização de um encontro anual de grafite é uma das ações previstas na Política de Valorização do Grafite do 
Distrito Federal, instituída por meio do Decreto nº 39.174, de 03 de julho de 2018. Organizado pelo Comitê 
Permanente do Grafite (Portaria nº 427/2018), objetiva reunir grafiteiras e grafiteiros do Distrito Federal e Região 
do Entorno na promoção da cultura e da arte urbana. Os interessados em participar do Encontro podem 
concorrer por meio de edital de chamamento público aberto anualmente para selecionar os artistas que 
receberão cachê para realização das intervenções artísticas no evento. 
 
REQUISITOS 
Podem participar do Encontro de Grafite, grafiteiras e grafiteiros residentes no Distrito Federal e RIDE. Os 
requisitos específicos são descritos nos editais publicados anualmente. 
 
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES SOBRE O SERVIÇO 

 Para participar, os candidatos devem apresentar documentação comprobatória da sua atuação no 
Graffiti, croqui da intervenção que será realizada e demais documentos exigidos no edital de 
chamamento público. 

 O Encontro de Grafite costuma ocorrer no segundo semestre de cada ano e as etapas de seleção e prazos 
para concorrer à seleção para participação dependem da data do evento.  

 As informações são divulgadas no site e redes sociais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa com 
antecedência para que todos os interessados possam participar. 

 
FORMAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 Pelo telefone: (61) 3325-6267 e pelos e-mails informados nos editais, para informações e dúvidas sobre o 
Encontro de Grafite. 

 No site: http://www.cultura.df.gov.br/editais/, para acessar os editais de chamamento público. 
 Pelo e-mail: cgdf@cultura.df.gov.br e instagram: @comitedografitedf, para informações sobre a Política 

de Valorização do Grafite e o Comitê Permanente do Grafite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cultura.df.gov.br/editais/
mailto:cgdf@cultura.df.gov.br
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ESPAÇOS CULTURAIS 

BIBLIOTECA NACIONAL 
 
O QUE É OFERECIDO 

 Visitação. 
 Empréstimo de livros. 
 Visita guiada. 
 Programa Mala do Livro. 
 Acesso on-line ao acervo, para consulta de todo acervo, reserva e renovação de empréstimos. 
 Recebimento de doações de livros, que poderão ser incorporados ao acervo ou destinados a outras 

bibliotecas públicas do DF. 
 Espaço CLIC, localizado no térreo, equipado com 51 computadores para acesso gratuito à internet e ainda 

com acomodações para leitura de revistas e jornais. 
 Espaço infantil, localizado no térreo, totalmente equipado para receber crianças de até 11 anos de idade. 
 Espaço GEEK, localizado no 2º andar, com acervo voltado para leitores de história em quadrinhos e para 

pessoas que gostam da cultura Geek e da cultura POP, também é um espaço para jogos. 
 Espaço BNB ZEN, localizado no 3º andar, equipado com 9 poltronas automáticas de massagem e 

relaxamento. 
 Cabines individuais para estudo, localizadas nos 2º e 3º andares, dispõem de mesas individuais para 

estudo. 
 Salas de estudo em grupo, localizadas nos 2º e 3º andares, com possibilidade de estudo de 2 a 6 pessoas. 
 Hall de Exposições, localizado no 2º andar, com aproximadamente 100m², destinado para exposições, 

mostras, e outros eventos de cunho artístico e cultural. 
 Auditório, localizado no 2º andar, está equipado com 95 (noventa e cinco) lugares e dispõe de recursos 

tecnológicos para a realização de teleconferências, videoconferências, seminários, palestras, exibição de 
filmes e vídeos e com acesso à Internet. 

 Sala de Cursos, localizada no térreo, destinada a cursos e minipalestras, com acesso à Internet, com 
capacidade de até 16 alunos. 

 Clube de Leitura BNB, todo mês, há votação, nas redes sociais, e "in loco" para escolha do livro, que será 
objeto de debate e troca de ideias entre os leitores participantes. Os encontros acontecem uma vez por 
mês, na BNB, sempre na última quarta-feira do mês. 

 
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES SOBRE O SERVIÇO 

 Para a visitação basta preencher o livro de registro de visitas, no Balcão de Atendimento, localizado no 
térreo, na entrada principal. 

 Para a utilização das instalações da BNB é necessária a realização de cadastro, mediante a apresentação 
de documento oficial com foto e comprovante de residência recente. 

 O usuário cadastrado terá direito a retirar, através de empréstimo domiciliar, o máximo de 5livros do 
acervo, com prazo de até 15 dias para renovação por igual período ou devolução. Os livros em atraso não 
poderão ser renovados. 

 O menor de 18 anos deverá apresentar carteira de identidade e CPF, caso não disponha, deverá 
apresentar no cadastramento: cópia da identidade do responsável, comprovante de residência e termo 
de compromisso, fornecido pela BNB e assinado pelo responsável. 

 As poltronas do Espaço BNB ZEN, podem ser utlizadas por até 30 minutos, mediante inscrição feita no 
Balcão de Atendimento localizado no mesmo andar. 

 As Salas de estudo em grupo podem ser utilizadas mediante identificação, nos respectivos balcões de 
atendimento, do respectivo andar. 

 O uso dos Espaços, Salas de Estudo e Cabintes Individuais estão disponíveis mediante cadastro realizado 
na BNB. 

 O uso do Hall de Exposições, Auditório e Sala de Cursos estará disponível mediante agendamento prévio. 
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ESPAÇOS CULTURAIS 

BIBLIOTECA NACIONAL 
 
FORMAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 Presencialmente, para acessar as instalações da BNB. 
 Presencialmente, no Balcão de atendimento localizado nos 3 andares da BNB (Térreo, 2º e 3º andares), 

para realização de cadastro para uso dos Espaços, Salas de Estudo e Cabines Individuais. 
 Pelo Telefone: (61) 3325-2607 e/ou pelo e-mail: maladolivro@cultura.df.gov.br, para solicitação de 

acesso ao Programa Mala do Livro a alguma comunidade do DF. 
 Pela internet através do endereço: www.bnb.df.gov.br/sophia, para consulta de todo acervo, reserva e 

renovação de empréstimos. 
 Pelo e-mail: gginf@cultura.df.gov.br, para solicitar informações sobre o acervo da BNB. 
 Pelo telefone: (61) 3325-6257 ou pelo e-mail: gat.bnb@cultura.df.gov.br, para agendamento de visita 

guiada e informações sobre empréstimos. 
 Presencialmente, para doação de livros em pequenas quantidades (até 50 livros), depositando o(s) livro(s) 

na caixa de doações, disponível na entrada da BNB. 
 Pelo telefone: (61) 3325-1051 ou pelo email: gginf@cultura.df.gov.br, para solicitação de interesse em 

fazer doação de livros em grandes quantidades (acima de 50 livros). 
 Pelo e-mail: gginf@cultura.df.gov.br, para solicitação de interesse em fazer doação de bibliotecas ou 

acervos particulares onde o volume é grande (acima de 100 livros). 
 Pelo e-mail: bnb@cultura.df.gov.br, para solicitação de pauta espontânea para utilização do espaço (Hall 

de Exposições, Auditório e Sala de Cursos). 
  
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
De segunda a sexta-feira das 8h às 20h; sábado e domingo das 8h às 14h. Fechada em feriados. 
 
ENDEREÇO 
Setor Cultural Sul, lote 2, Edifício da Biblioteca Nacional, CEP: 70070-150 Brasília –DF. 

 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
Telefone: (61) 3325-6237, para dúvidas gerais. 
E-mail: bnb@cultura.df.gov.br, para dúvidas gerais. 
Site: http://www.bnb.df.gov.br/ 
Facebook: www.facebook.com/bibliotecanacional.debrasilia 
Instagram: @bibliotecanacionaldebrasilia 
Acessibilidade: Dispõe de instalações sanitárias para portadores de necessidades especiais, piso tátil em todos os 
andares e identificação em braile nas portas de acesso ao espaço infantil, sala de cursos, salas administrativas dos 
1º e 2º andares, auditório e nas portas de acesso aos acervos.  
Como chegar: Estação Central do Metrô e Ônibus que chegam a Rodoviária do Plano Piloto 
https://dfnoponto.semob.df.gov.br/ 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.bnb.df.gov.br/sophia
mailto:gginf@cultura.df.gov.br
mailto:gat.bnb@cultura.df.gov.br
mailto:gginf@cultura.df.gov.br
mailto:gginf@cultura.df.gov.br
mailto:bnb@cultura.df.gov.br
mailto:bnb@cultura.df.gov.br
http://www.bnb.df.gov.br/
http://www.facebook.com/bibliotecanacional.debrasilia
https://dfnoponto.semob.df.gov.br/
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ESPAÇOS CULTURAIS 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BRASÍLIA 
 

O QUE É OFERECIDO 
 Empréstimo de livros. 
 24 cabines individuais de estudo. 
 Jardim de leitura com capacidade para 51 pessoas. 
 Telecentro com 10 computadores ligados à internet. 
 Espaço infantil totalmente equipado para receber crianças de até 11 anos de idade. 
  Roda de Choro. 

 
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES SOBRE O SERVIÇO 

 Para empréstimo de livros e uso do Telecentro é necessário realização de cadastro. O usuário deverá 
apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência recente.  

 O menor de 18 anos deverá apresentar carteira de identidade e CPF, caso não disponha, deverá 
apresentar no cadastramento: cópia da identidade do responsável, comprovante de residência e termo 
de compromisso, fornecido pela BPB e assinado pelo responsável. 

 O usuário cadastrado terá direito a retirar, através de empréstimo domiciliar, o máximo de 5 livros do 
acervo, com prazo de até 15 dias para renovação por igual período ou devolução. A renovação pode ser 
solicitada por e-mail. Os livros em atraso não poderão ser renovados. 

 A Roda do Choro acontece toda última sexta-feira do mês, na qual músicos voluntários se reúnem sempre 
a partir das 17h com seus instrumentos para tocarem clássicos da música para um momento de 
descontração e confraternização. 

 É permitido o consumo de alimentos nas dependências da biblioteca, somente na mesa localizada no 
jardim de leitura destinada para lanches. A biblioteca não fornece itens descartáveis para a utilização no 
consumo de alimentos. 

 A Biblioteca dispõe de sistema WI-FI gratuito. 
 
FORMAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 Pessoalmente, para visitação e utilização do espaço. 
 Pessoalmente ou pelos e-mails: gbpb@cultura.df.gov.br e bibpub312@gmail.com para solicitação de 

renovação de empréstimo de livros. 
 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
De segunda a sexta-feira das 7h30 às 18h e aos sábados das 7h30 às 13h30. 

 
ENDEREÇO 
EQS 312/313, CEP. 70364-400, Brasília-DF. 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
Telefones: (61) 3245-5022 e (61) 3245-1885 
E-mails: gbpb@cultura.df.gov.br e bibpub312@gmail.com 
Facebook: www.facebook.com/bibliotecapublicadebrasilia  
Instagram: @bibliotecapublicadebrasilia 
Classificação indicativa: Livre.  
Público-alvo: Estudantes, concurseiros, comunidade e turistas. 
Equipamentos de acessibilidade: Não 
Estacionamento: público e gratuito.  
Como chegar: Estação 112 Sul do Metrô: http://www.metro.df.gov.br/ 
 

mailto:gbpb@cultura.df.gov.br
mailto:bibpub312@gmail.com
mailto:gbpb@cultura.df.gov.br
http://www.metro.df.gov.br/?page_id=8768
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ESPAÇOS CULTURAIS 

CASA DO CANTADOR 
 

O QUE É OFERECIDO 
 Visitação. 
 Biblioteca, com funcionamento das 9hs às 12hs e 14hs às 18hs. 
 Visita Guiada. 

 
FORMAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 Presencialmente, para visitação e acesso à Biblioteca. 
 Por e-mail: casadocantador@cultura.df.gov.br, para solicitação de Visita Guiada. 
 Por e-mail: casadocantador@cultura.df.gov.br,para solicitação de pauta espontânea. 

 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
De segunda a sexta-feira das 9h às 18h (período noturno, sábado, domingo e feriado abre conforme horário da 
programação do evento previamente agendado).  
 
ENDEREÇO 
QNN 32, Área Especial G, CEP 72220-327 Ceilândia – DF 
 
INFORMAÇÕES 
Telefone: (61) 3378-5067, para dúvidas. 
E-mail: casadocantador@cultura.df.gov.br 
Site: http://www.cultura.df.gov.br/casa-do-cantador-2/ 
Facebook: https://www.facebook.com/casadocantadordobrasil 
Twitter: https://twitter.com/acasadocantador 
Instagram: https://www.instagram.com/explore/locations/1033137571/casa-do-cantador/ 
Acessibilidade: Rampas, estacionamento e banheiro adaptado para pessoas com deficiência. 
Estacionamento: Gratuito. 
Como chegar: Metrô – Estação Ceilândia Sul; Ônibus - 0.347, 0.385, Ônibus e 363.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:casadocantador@cultura.df.gov.br
mailto:casadocantador@cultura.df.gov.br
mailto:casadocantador@cultura.df.gov.br
http://www.cultura.df.gov.br/casa-do-cantador-2/
https://www.facebook.com/casadocantadordobrasil
https://twitter.com/acasadocantador
https://www.instagram.com/explore/locations/1033137571/casa-do-cantador/
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ESPAÇOS CULTURAIS 

CENTRO CULTURAL 3 PODERES 
 

O QUE É OFERECIDO 
 Visitação ao Espaço Lúcio Costa (Grande maquete da cidade de Brasília como principal atração) 
 Visitação ao Museu Histórico de Brasília (Guarda a memória da interiorização da capital) 
 Visitação ao Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves (Homenageia os heróis e heroínas 

nacionais, cujos nomes estão inscritos no Livro de Aço).  
 
FORMAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 Presencialmente, para visitação. 
 Presencial e/ou pelo e-mail: cc3poderes@cultura.df.gov.br, para solicitação de pauta espontânea. 

 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
De terça a domingo, inclusive feriados, das 9h às 18h.  
 
ENDEREÇO 
Praça dos Três Poderes – Esplanada dos Ministérios, CEP 70.100-000 Brasília-DF 
 
INFORMAÇÕES 
Telefones: (61) 3323-3728 / 3225-7660 
E-mail: cc3poderes@cultura.df.gov.br – Gerência do espaço. 
Site: http://www.cultura.df.gov.br/cc3p/ 
Facebook: https://web.facebook.com/centroculturaltrespoderes/ 
Instagram: https://instagram.com/_cc3poderes_/ 
Acessibilidade: O espaço conta com plataforma de acessibilidade para cadeirante. E conta com maquete tátil para 
deficientes visuais.  
Estacionamento: Gratuito nas proximidades.  
Como chegar: A Praça dos Três Poderes é atendida por grande oferta de linhas de ônibus, como as linhas: 0.007, 
0.011, 147.2, 154.3, 2044, 306.5, 7050.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cc3poderes@cultura.df.gov.br
http://www.cultura.df.gov.br/cc3p/
https://web.facebook.com/centroculturaltrespoderes/
https://instagram.com/_cc3poderes_/
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ESPAÇOS CULTURAIS 

CENTRO DE DANÇA 
 

O QUE É OFERECIDO 
Cursos, oficinas e espetáculos de dança, e ambiente de estar com acesso a livros diversos. 
OBS: as ofertas de cursos e oficinas são divulgadas em mural no próprio Centro de Dança, no site da Secretaria e 
normalmente no Instagram. 
 
FORMAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 Presencialmente, para visitação e realização dos cursos e oficinas. 
 Pelo site: http://www.cultura.df.gov.br/centro-de-danca-do-distrito-federal/, para consulta das ofertas de 

cursos e oficinas. 
 Presencial ou pelo e-mail: centrodanca@cultura.df.gov.br,para solicitação de pauta espontânea. 

 
CUSTOS 
Os valores dos cursos e oficinas variam conforme a duração. 
OBS: O valor de hora/aula é limitado a R$ 13,00. 
 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
De segunda a sexta-feira das 8h às 22h e Sábado das 8h às 18h. 
 
ENDEREÇO 
SAN, Quadra 1, Bloco E (Próximo ao DNIT e Petrobrás), CEP 70070-200 Brasília-DF  
 
INFORMAÇÕES 
Telefone: (61) 3328-4387, para dúvidas gerais. 
E-mail: centrodanca@cultura.df.gov.br,para dúvidas gerais. 
Site: http://www.cultura.df.gov.br/centro-de-danca-do-distrito-federal/ 
Instagram: @centrodedancadf 
Acessibilidade: Salas de dança e banheiros com acessibilidade a cadeirantes, acesso com piso tátil e identificação 
em braile de todas as salas e banheiros. 
Estacionamento: Gratuito. 
Como chegar: a 800m da Rodoviária do Plano Piloto. 
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ESPAÇOS CULTURAIS 
CINE BRASÍLIA 

 
O QUE É OFERECIDO 

 Programação fílmica. 
 Exibições de festivais e mostras temáticas de cinemas, conforme programação. 
 Projeto Cine Brasília Debate: exibição de filmes seguidos de debates com equipe de realização, 

pesquisadores, críticos de cinema ou especialistas. 
 Projeto ESCOLA VAI AO CINEMA: exibição de filmes nacionais para crianças e adolescentes de escolas 

públicas do DF, em parceria com a Secretaria de Educação, acontece todas as quartas-feiras, durante o 
período letivo. 

 Projeto CONCERTOS DIDÁTICO, juntamente com a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio 
Santoro, em parceria com a Secretaria de Educação, consiste na apresentação especial para crianças e 
adolescente de escolas públicas do DF. 

 Concertos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, toda terça-feira às 20hs. 
 Eventos culturais diversos como exposições de artes visuais no foyer, lançamentos de livros e feiras 

artesanais, conforme programação. 
 
FORMAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 Presencialmente, para acesso à programação. 
 No site: http://www.cultura.df.gov.br/cinebrasilia/, para consultar a programação. 
 Pelo telefone (61) 3325-6134 ou pelo e-mail: audiovisual@cultura.df.gov.br, para agendamento de 

escolas para os projetos A ESCOLA VAI AO CINEMA e CONCERTOS DIDÁTICOS. 
 Pelo e-mail: audiovisual@cultura.df.gov.br, para solicitação de pauta espontânea. 

 
CUSTOS 
Ingressos: R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia) 
A maior parte das mostras temáticas de cinema e as apresentações da OSTNCS são gratuitas. 
 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
De terça-feira a domingo das 15h às 23h. 
 
ENDEREÇO 
EQS 106/107, Asa Sul, CEP 70345-400, Brasília/DF. 
 
INFORMAÇÕES 
Telefone: (61) 3244-1660, para dúvidas gerais. 
E-mail: cinebrasilia@cultura.df.gov.br, para dúvidas gerais. 
Site: http://www.cultura.df.gov.br/cinebrasilia/ 
Instagran: @cinebrasiliaoficial 
Facebook: https://www.facebook.com/CineBrasiliaOficial/ 
Público-Alvo: Cinéfilos, estudantes, artistas, jornalistas, pesquisadores e público em geral. 
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ESPAÇOS CULTURAIS 

COMPLEXO CULTURAL DE PLANALTINA 
 
O QUE É OFERECIDO 
Cineteatro (com capacidade para 340 pessoas), teatro de arena, galeria para exposições e sala multiuso. 
 
FORMAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 Presencialmente, para visitação e uso do espaço. 
 Presencial ou pelo e-mail: gccp@cultura.df.gov.br, para solicitação de pauta espontânea. 

 
ENDEREÇO 
Avenida Uberdan Cardoso, Setor Administrativo, Lote 02, CEP: 73310-100 Planaltina-DF. 
 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
De segunda a sexta-feira de 9hs às 17hs. (período noturno, sábado, domingo e feriado abre conforme horário da 
programação do evento previamente agendado). 
 
INFORMAÇÕES 
Telefone: (61) 3389-2441, para dúvidas. 
E-mail: gccp@cultura.df.gov.br  
Site: http://www.cultura.df.gov.br/ccp 
Instagram: @ccplanaltina 
Facebook: https://www.facebook.com/ccplanaltina 
Acessibilidade: Há rampas de acesso para cadeirantes, plataforma para acesso à galeria de exposições, banheiros 
para pessoas com deficiência e estacionamento com vagas para idosos e deficientes.  
Estacionamento: Gratuito. 
Wi-Fi gratuito 
Como chegar: Todos os ônibus que tenham o terminal rodoviário de Planaltina como rota. É possível chegar por 
linhas diretas de qualquer local de Planaltina, inclusive zona rural. Também é possível o acesso direto vindo de 
Sobradinho, Paranoá, Formosa-GO e Planaltina-GO. 
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ESPAÇOS CULTURAIS 

COMPLEXO CULTURAL DE SAMAMBAIA 
 
O QUE É OFERECIDO 
Cineteatro Verônica Moreno, sala de leitura, cinco salas de oficinas (para Artes Visuais, Dança, Audiovisual e 
outras linguagens) e um galpão multiuso. 
OBS.: Cursos e oficinas são divulgados na programação através das mídias. 
 
FORMAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 Presencialmente, para visitação e uso do espaço. 
 Presencial ou pelo e-mail: gccs@cultura.df.gov.br, para solicitação de pauta espontânea. 

 
ENDEREÇO  
Quadra 301 Conjunto 05 Lote 01, CEP. 72305-970 Samambaia – DF. (Próximo à Agência dos Correios e à Agência 
do Trabalhador). 
 
INFORMAÇÕES 
Telefone: (61) 3358-0815, para dúvidas. 
E-mail: gccs@cultura.df.gov.br  
Site: www.complexoculturalsamambaia.com 
Facebook: facebook.com/complexosamambaia 
Instagram: @complexosamambaia 
Acessibilidade: É adaptado para pessoas com deficiências de mobilidade.  
Como chegar: O Complexo fica próximo à Estação Terminal Samambaia (metrô) localizado a duas quadras de 
distância, e caso prefira-se percorrer o caminho em transporte público, pode-se fazer a integração com ônibus 
sentido sul (100/300), indo para o Terminal Rodoviário de Samambaia Sul. Para chegar diretamente de ônibus, os 
usuários deve  e ar ar as li has “a a aia Sul – /  ou  e  (são li has o  saída da 
Rodoviária do Plano Piloto). 
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ESPAÇOS CULTURAIS 

CONCHA ACÚSTICA 
 
DESCRIÇÃO 
Localizada às margens do Lago Paranoá. Projetada por Oscar Niemeyer, foi inaugurada oficialmente em 1969, 
destinada a eventos ao ar livre. Foi o primeiro grande palco da cidade. 
 
FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 Pelo telefone: (61) 99140-1548, para solicitação de pauta espontânea, para um primeiro contato. 
 Pelo e-mail: demetrio.carneiro@cultura.df.gov.br, para solicitação de pauta espontânea, com o envio de 

um projeto. 
 
ENDEREÇO 
Setor de Clubes Esportivos Norte (ao lado do Museu de Arte de Brasília – MAB) 
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ESPAÇOS CULTURAIS 

ESPAÇO CULTURAL RENATO RUSSO - 508 SUL 
 
O QUE É OFERECIDO 

 Galpão das Artes: espaço para aulas e oficinas de artes plásticas/visuais e exposições; quatro baias com 
pia para desenvolvimento das atividades;  

 Galeria Rubem Valentim: espaço para exposições e eventos de economia criativa; possui iluminação por 
spots e vitrine expositiva voltada para a via W3 sul;  

 Galeria Parangolé: espaço para exposições e eventos de economia criativa; possui iluminação por spots e 
vitrine expositiva voltada para a via W3 sul;  

 Praça Central: é uma galeria de livre circulação entre as vias W3 e W2 sul. Abriga exposições, eventos de 
economia criativa, solenidades, cerimônias e apresentações musicais. Possui estrutura de sonorização 
móvel e iluminação; 

 Mezanino da Praça Central: Com piso em madeira, pode receber exposições e eventos de economia 
criativa. Configura um espaço de convivência.  

 Biblioteca de Artes Ethel de Oliveira Dornas, com gibiteca e musiteca. Biblioteca especializada em 
informação artística com um acervo de aproximadamente 3500 livros sobre arte, e a gibiteca, que é a 
primeira de Brasília, conta com aproximadamente 20 mil exemplares.  

 Teatro Galpão, a maior sala do Espaço Cultural, conta com uma ampla estrutura física de caráter 
multifuncional, sistemas de sonorização e iluminação e capacidade para até 400 pessoas; direcionado ao 
teatro, dança e apresentações musicais, cerimônias e solenidades.  

 Teatro de Bolso: Possui sonorização móvel, 54 lugares, direcionado ao teatro e apresentações musicais 
além de servir a workshops e cursos de audiovisual;  

 Sala Marco Antônio Guimarães: Cine teatro com capacidade para até 150 lugares mais duas vagas para 
cadeirantes.  

 Sala Multiuso: Possui sistemas de sonorização e iluminação e piso em madeira, sendo dedicada ao teatro, 
dança e apresentações musicais; arquibancada para até 98 lugares.  

 
FORMAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 Presencialmente, para visitação. 
 Presencial ou pelo e-mail: 508sul@cultura.df.gov.br, para solicitação de pauta espontânea. 

 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  
De terça a sábado, das 10hs às 20hs; domingo, das 10hs às 19hs; segunda-feira apenas funcionamento interno, e 
ensaios e oficinas pré-agendadas. 
 
ENDEREÇO  
CRS 508 W3 sul bloco A loja 72, CEP: 70351-515 Brasília-DF. 
 
INFORMAÇÕES 
Telefone: (61) 3244-0411, para dúvidas. 
E-mail: 508sul@cultura.df.gov.br  
Site: http://www.cultura.df.gov.br/508sul/ 
Instagram: @espacoculturalrenatorusso 
OBS.: A divulgação dos cursos, oficinas e apresentações teatrais são divulgadas pelo Instagram. 
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ESPAÇOS CULTURAIS 

ESPAÇO OSCAR NIEMEYER 
 
DESCRIÇÃO 
Projetado em 1988 pelo próprio Oscar Niemeyer, tendo como projeto trabalhar dentro da temática da 
arquitetura e urbanismo de Brasília. 
 
ENDEREÇO  
Setor de Administração Federal, Praça dos Três Poderes, Bloco J, CEP: 70.070-900 Brasília – DF 
 
FECHADO (REABERTURA PREVISTA PARA O FINAL DE 2020) 
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ESPAÇOS CULTURAIS 

MEMORIAL DOS POVOS INDÍGENAS 
 
O QUE É OFERECIDO 

 Visitação. 
 Visita Guiada. 

 
FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 Presencialmente, para visitação. 
 Por Telefone: (61) 3344-9272 ou pelo e-mail: mpi.educativo@cultura.df.gov.br, para solicitação de visita 

guiada, preferencialmente por escolas públicas. 
 Presencial ou pelo e-mail: mpi@cultura.df.gov.br, para solicitação de pauta espontânea. 

 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
De terça a sexta-feira das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados das 10h às 17h. 
 
ENDEREÇO  
Eixo Monumental Oeste, Zona Cívico-Administrativa, Praça do Buriti, Em frente ao Memorial JK, CEP: 70070-300 
Brasília – DF. 
 
INFORMAÇÕES 
Telefones: (61) 3344-1154e 3306-2874, para dúvidas. 
E-mail: mpi@cultura.df.gov.br  
Site: http://www.cultura.df.gov.br/memorial-dos-povos-indigenas/ 
Instagram: @mpidf 
Acessibilidade: Rampas e banheiro adaptado.  
Estacionamento: gratuito nas proximidades. 
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ESPAÇOS CULTURAIS 

MUSEU DE ARTE DE BRASÍLIA 
 
DESCRIÇÃO 
Criado em 1985 para abrigar as coleções públicas de arte do Distrito Federal, incluindo obras de importantes 
nomes da arte local e nacional. Fechado em 2007 para reforma, ampliando sua vocação natural para novos 
segmentos como mobiliário e ladrilhagem artesanal. 
 
ENDEREÇO  
SHTN, trecho 01, projeto Orla polo 03, Lote 05, CEP: 70800-200 Brasília – DF. 
 
FECHADO (REABERTURA PREVISTA PARA O INÍCIO DE 2021) 
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ESPAÇOS CULTURAIS 

MUSEU DO CATETINHO 
 
O QUE É OFERECIDO 

 Visitação. 
 Área para piquenique. 
 Visita guiada. 

 
FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 Presencial, para visitação. 
 Pessoalmente ou pelo e-mail: catetinho@cultura.df.gov.br, para solicitação de pauta espontânea. 
 Pelo telefone (61) 3338-8803, para agendamento de visita guiada, por escolas. 

 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
De terça-feira a Domingo (inclusive feriados) das 9h às 17h.  
Segunda-feira é fechado para manutenção e serviços internos.  
 
ENDEREÇO 
BR 040 – Saída Sul; SMPW Setor de Mansões Park Way, CEP: 72401 970 Brasília - DF. 
 
INFORMAÇÕES 
Telefone: (61) 3338-8803 – Atendimento Geral / (61) 3336- 8167 – Gerência 
E-mail: catetinho@cultura.df.gov.br  
Site: www.cultura.df.gov.br/catetinho 
Instagram: @museudocatetinho 
Estacionamento: Gratuito. 
Como chegar: 
- Automóvel: acesso principal: via BR040 sentido Santa Maria -Brasília; acesso secundário: entrada pelo Country 
Club Brasília sentido saída Sul.  
- Transporte público: Linhas com saída da Rodoviária do Plano Piloto  
2202 – Terminal de Integração do Gama (paradora) -  
BRT 2302 – Terminal de Interação Santa Maria -  
BRT 250.3 – Santa Maria (Qd100/200) 
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ESPAÇOS CULTURAIS 

MUSEU NACIONAL DA REPÚBLICA 
 
O QUE É OFERECIDO 

 Visitação a Exposições. 
 Visita guiada. 
 Espaço para realização de eventos, composto por1 Auditório com 700 lugares e 1 Auditório com 80 

lugares. 
 
REQUISITOS 

 Para visita guiada: escolas e faculdades. 
 Para Exposições: artistas com carreira consolidada ou coleções de interesse e relevância nacional devem 

enviar projeto de exposição e portfólio. 
 
FORMAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 Presencialmente, para visitação. 
 Por Telefone (61) 3325-5220 e/ou pelo e-mail: museu@cultura.df.gov.br, para agendamento de visita 

guiada, preferencialmente por escolas públicas. 
 Por e-mail: museu@cultura.df.gov.br, para solicitar pauta para eventos e informações sobre 

disponibilidade de datas. 
 Por e-mail: comunicacao@cultura.df.gov.br, para solicitação de cessão de uso de imagem. 

 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
De terça-feira a domingo e feriados das 9h às 18h30. 
OBS.: O Museu não abre nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro e em feriados com grandes eventos na 
Esplanada dos Ministérios e no Complexo Cultural da República. 
 
ENDEREÇO 
Setor Cultural Sul, Lote 2 Esplanada dos Ministérios 
 
INFORMAÇÕES 
Telefones: (61) 3325-5220/3325-6410/3325-2589 
Entrada: Gratuita. 
Público-alvo: Sociedade em geral 
Acessibilidade: Banheiros, elevadores e sinalização das salas em Braille. A praça do Conjunto Cultural tem piso 
tátil. 
OBS.: Os auditórios do Museu são restritos a eventos culturais e governamentais, com uso prioritário para o 
programa educativo.  
OBS.: Não é permitido o consumo de alimentos e bebidas nas dependências do Museu.  
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ESPAÇOS CULTURAIS 

MUSEU VIVO DA MEMÓRIA CANDANGA 
 
O QUE É OFERECIDO 

 Exposição per a e te, Poeira Lo a e Co reto , que apresenta documentos e objetos das primeiras 
décadas de Brasília e dos candangos que a construíram. 

 Cenário bucólico que remonta o primeiro hospital da cidade, Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira 
(HJKO), com maquete interativa de Brasília e objetos da época. 

 Diversas oficinas oferecidas à comunidade, como cerâmica, costura, marcenaria, papel artesanal, 
tecelagem e cartonagem.  

 
FORMAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 Presencialmente, para visitação. 
 Pelo e-mail: mvmc@cultura.df.gov.br, para solicitação de visita guiada e agendamento de grupos 

escolares. 
 Pelo Telefone: (61) 3301-6641 e/ou pelo e-mail: mvmc@cultura.df.gov, para solicitação de pauta 

espontânea. 
 Pelo Telefone: (61) 3301-3590e/ou pelo e-mail: mvmc@cultura.df.gov, para agendamentos e informações 

sobre as oficinas, quanto à disponibilidade de vagas oferecidas, incluindo vagas sociais, e abertura 
dos módulos. 

 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
De segunda a sábado das 9h às 17h. 
 
ENDEREÇO  
Lote D Setor Juscelino Kubistchek, CEP: 71739-020 Núcleo Bandeirante, Brasília-DF. 
 
INFORMAÇÕES 
Telefone: (61) 3301-6641, para dúvidas. 
E-mail: mvmc@cultura.df.gov.br 
Site: http://www.cultura.df.gov.br/mvmc/ 
Facebook: facebook.com/museuvivodamemoriacandanga 
Instagram: @museuvivodamemoriacandanga 
Acessibilidade: Rampas de acesso para cadeirantes. Maquete com sons em 3 línguas.  
Estacionamento: Gratuito. 
Como chegar: Todas as linhas de transporte que percorrem a EPNB sentido EPIA. 
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ESPAÇOS CULTURAIS 

TEATRO NACIONAL 
 
DESCRIÇÃO 
O Teatro Nacional é o maior conjunto arquitetônico realizado por Oscar Niemeyer em Brasília destinado 
exclusivamente às artes. É um dos pontos centrais de interesse turístico. Possui estrutura com forma de pirâmide 
irregular e no seu interior destacam-se as salas Martins Pena, Villa-Lobos e Alberto Nepomuceno. Sua área 
externa é revestida por um painel formado de blocos de concreto nas fachadas laterais, criado por Athos Bulcão 
em 1966. 
 
O QUE É OFERECIDO 
Foyer da Sala Villa-Lobos, composto pelo piso de acesso principal do Teatro Nacional, que além da escada 
helicoidal que leva ao mezanino, uma obra de arte em si, ainda integram o Foyer as obras de Alfredo Ceschiatti, 
Mariane Perreti, Athos Bulcão e os jardins de Burle Marx. 
 
FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 Pelo telefone: (61) 99140-1548, para solicitação de pauta espontânea, para um primeiro contato. 
 Pelo e-mail: demetrio.carneiro@cultura.df.gov.br, para solicitação de pauta espontânea, com 

apresentação de um projeto. 
 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
De acordo com a programação de cada exposição. 
 
ENDEREÇO 
Setor Cultural Teatral Norte - Asa Norte, DF. 
 
INFORMAÇÕES 
Telefone: (61) 99140-1548, para dúvidas. 
Público alvo: Sociedade em geral e artistas da área das artes visuais. 
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ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL 

CLAUDIO SANTORO – OSTNCS 
 
DESCRIÇÃO 
Foi fundada em março de 1979 pelo maestro e compositor Claudio Santoro, é uma das principais instituições do 
gênero no Brasil e oferece aos cidadãos concertos semanais da temporada oficial além de concertos especiais em 
uma série de variados projetos tais como: concertos didáticos para estudantes, concertos sociais, concertos da 
Saúde em hospitais, concertos ao ar livre, concertos institucionais (ex: STF, STJ, TST, MPDFT, TCDF, MPF, 
Ministério da Justiça etc.), e concertos internacionais em parcerias com Embaixadas, Organismos Internacionais e 
Institutos Culturais Estrangeiros. Também oferece produtos nas redes sociais e no canal de Youtube. 
 
FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
Temporada Oficial: 
- Presencial, no Cine Brasília - EQS 106/107, Asa Sul – Brasília/DF 

-Todas às terças-feiras, exceto nas semanas de recesso da orquestra. 
- Entrada por ordem de chegada até a lotação do espaço.  
- Os portões são abertos às 19h15 para idosos e pessoa(s) com deficiência e às 19h30 para o público em 
geral. 
- O concerto começa às 20hs. 

Concertos extraordinários: 
São oriundos de patrocínio ou parcerias com instituições públicas e privadas. 
 
CUSTOS 
Concertos gratuitos. 
Alguns concertos terão cobrança de ingressos. 
 
INFORMAÇÕES 
Telefone: (61) 3325-6232, para dúvidas. 
E-mail: orquestra@cultura.df.gov.br 
YouTube: https://www.youtube.com/c/orquestrasinfonicatncs 
Facebook: https://www.facebook.com/orquestrasinfonicatncs 
Instagram: https://www.instagram.com/orquestrasinfonicatncs 
Público alvo: sociedade em geral. 
OBS.: A programação é divulgada no site da Secretaria http://www.cultura.df.gov.br/orquestra-sinfonica/  
e nas redes sociais da OSTNCS. 
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PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL 

CADASTRAMENTO DE EMPRESAS INCENTIVADORAS 
 
DESCRIÇÃO 
O Programa de Incentivo Fiscal do Distrito Federal constitui-se em um mecanismo de financiamento de projetos 
culturais do e realizados no Distrito Federal que concede isenção fiscal a empresas que realizam aporte a projetos 
culturais avaliados e aprovados pela Secretaria de Estado de Cultural e Economia Criativa. 
Para que as empresas realizem o repasse de recursos a projetos culturais e em contrapartida recebam isenção 
fiscal, é preciso que elas apresentem uma série de documentos, indicando que cumpre os requisitos 
estabelecidos na legislação do Programa de Incentivo Fiscal. Para informações complementares em relação aos 
requisitos, podem ser consultados a Portaria Conjunta no 7/2020 e a Lei Complementar no 934/2017. Os referidos 
documentos podem ser acessados no endereço: http://www.cultura.df.gov.br/lei-de-incentivo-a-cultura-df/ 
 
REQUISITOS 
Pessoa jurídica que recolhe ICMS ou ISS no Distrito Federal e tenha interesse em patrocinar projetos culturais.  
 
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES SOBRE O SERVIÇO 

 Ficha de Cadastro (modelo disponível no site). 
 Cópia do contrato social ou estatuto da pessoa jurídica contribuinte de ICMS e/ou ISS. 
 Cópia do documento de identificação do Representante Legal (autenticada). 
 Comprovantes e Certidões. 

Os modelos de formulários e informações adicionais sobre a documentação necessária para cadastramento de 
empresa incentivadora no Programa de Incentivo Fiscal no seguinte endereço: 
http://www.cultura.df.gov.br/habilitacao-de-empresas/ 
 
FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Presencialmente, no protocolo da SECEC. 
 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
De segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 14h às 18h. 
 
ENDEREÇO 
SDCN Via N2, Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro, Asa Norte, CEP: 70086-900, Brasília-DF. 
 
ETAPAS E RESPECTIVOS PRAZOS 
- Após o encaminhamento da documentação, esta Secretaria realizará a instrução processual e encaminhará os 
autos à Secretaria de Estado de Economia para emissão de Declaração de Capacidade Financeira. 
- Após a emissão do documento a empresa poderá realizar aporte a projetos culturais  
Prazo: A Secretaria recebe o cadastramento de empresa durante todo ano, sendo necessário que as empresas, 
após o encerramento do ano fiscal, renovem seus cadastros.  
 
PROCEDIMENTOS PARA RECEBER E RESPONDER AS MANIFESTAÇÕES DO USUÁRIO 
As manifestações dos usuários serão recebidas por meio do protocolo geral da Secretaria. As comunicações desta 
Secretaria serão direcionadas ao usuário por meio do correio eletrônico, conforme endereço informado pelo 
usuário. 
 
MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO 
As empresas podem acompanhar o andamento do processo de sua responsabilidade, por meio do Sistema 
Eletrônico de Informações (SEI).  

http://www.cultura.df.gov.br/lei-de-incentivo-a-cultura-df/
http://www.cultura.df.gov.br/habilitacao-de-empresas/
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PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL 

CADASTRAMENTO DE EMPRESAS INCENTIVADORAS 
 
PRIORIDADE DE ATENDIMENTO 
Os atendimentos serão realizados conforme ordem de chegada do protocolo. 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
Telefone: (61) 3325-6101 ou (61) 3325-6239, para dúvidas. 
Atendimento presencial, para tirar dúvidas, é realizado as terças, quintas e sextas-feiras das 8h às 12h e as 
segundas e quartas-feiras das 14h às 18h, na Subsecretaria de Fomento e Incentivo Cultural - SUFIC. 
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PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL 

PORTARIA DE INSCRIÇÃO DE PROPOSTAS CULTURAIS 
 
DESCRIÇÃO 
O Programa de Incentivo Fiscal do Distrito Federal constitui-se em um mecanismo de financiamento de projetos 
culturais realizados no Distrito Federal que concede isenção fiscal a empresas que realizam aporte a projetos 
culturais avaliados e aprovados pela Secretaria de Estado de Cultural e Economia Criativa. 
Nesse sentido, todo início de ano esta Secretaria publica uma Portaria que dispõe regras para que cidadãos, 
pessoa física ou jurídica, possam inscrever sua proposta cultural para pleitear recursos incentivados. Após 
avaliação, caso o projeto seja aprovado, a Secretaria emite uma autorização de captação de recurso, de modo 
que o responsável pelo projeto possa obter recursos de uma empresa privada e em contrapartida a empresa 
recebe isenção fiscal de parte do recurso investido no projeto cultural. 
 
REQUISITO 
Para participar o agente cultural precisa ter o Cadastro de Ente e Agente Cultural (CEAC). 
 
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES SOBRE O SERVIÇO 
Para apresentação de proposta cultural no Programa de Incentivo Fiscal: 

 Formulário de Inscrição (Modelo no site); 
 Planilha Orçamentária (Modelo no site); 
 Carta de Intenção de Incentivo (Modelo no site);  
 Carta de Anuência, comprovante de residência e cópia de RG dos principais membros da ficha técnica e 

equipe artística citados no Formulário de Inscrição; 
 Currículos e portfólios dos principais membros da ficha técnica citados no formulário de inscrição. 
 Outros documentos, conforme as especificidades do projeto cultural. 
 A proposta deve ser encaminhada com antecedência mínima de 60 dias da primeira ação do 

projeto. 
Os modelos de formulários e informações adicionais sobre a documentação necessária para inscrição de projetos 
no Programa de Incentivo Fiscal no seguinte endereço: http://www.cultura.df.gov.br/formularios/ 
 
FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Presencialmente, no protocolo da SECEC. 
 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
De segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 14h às 18h. 
 
ENDEREÇO 
SDCN Via N2, Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro, Asa Norte, CEP: 70086-900, Brasília-DF. 
 
PROCEDIMENTOS PARA RECEBER E RESPONDER AS MANIFESTAÇÕES DO USUÁRIO 
As manifestações dos usuários serão recebidas por meio do protocolo geral da Secretaria. As comunicações desta 
Secretaria serão direcionadas ao usuário por meio do correio eletrônico, conforme endereço informado pelo 
usuário. 
 
MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO 
O usuário pode acompanhar o andamento do processo de sua responsabilidade, por meio do Sistema Eletrônico 
de Informações (SEI).  
 
 

http://www.cultura.df.gov.br/formularios/
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PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL 

PORTARIA DE INSCRIÇÃO DE PROPOSTAS CULTURAIS 
 

ETAPAS E RESPECTIVOS PRAZOS 
 Após a inscrição, a proposta cultural passará pela análise (análise de admissibilidade; análise técnica; 

análise de mérito). 
Prazo: A Secretaria solicita que a proposta seja inscrita com pelo menos 60 dias de antecedência do início 
do projeto. 

 Caso o projeto seja aprovado será emitida uma autorização de captação. 
Prazo: A autorização para captação tem validade de 1 ano. 

 Na ocasião da concretização da captação, o projeto passará pelo acompanhamento da Secretaria durante 
a execução. 
Prazo: O acompanhamento ocorre durante o período de execução do projeto, conforme cronograma de 
execução aprovado. 

 Após a realização do projeto, o agente cultural responsável deverá prestar contas. A prestação de contas 
passará por análise desta Secretaria. 
Prazo: O agente cultural deverá prestar contas 60 dias após o encerramento da etapa de pós-produção do 
projeto.  

 
PRIORIDADE DE ATENDIMENTO 
Os atendimentos serão realizados conforme ordem de chegada do protocolo. 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
E-mail: cpif@cultura.df.gov.br, para dúvidas. 
Telefone: (61) 3325-6101 ou (61) 3325-6239, para dúvidas. 
Atendimento presencial, para tirar dúvidas, é realizado as terças, quintas e sextas-feiras das 8h às 12h e as 
segundas e quartas-feiras das 14h às 18h, na Subsecretaria de Fomento e Incentivo Cultural - SUFIC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cpif@cultura.df.gov.br
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RÁDIO CULTURA FM 

 
FORMAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 Sintonizando a frequência FM 100,9 
 Pelo e-mail: pauta.culturafm@cultura.df.gov.br, para fazer alguma reclamação, sugestão. 
 Pelo e-mail: agenda.culturafm@cultura.df.gov.br, para solicitar a divulgação de eventos/show. 
 Pelo e-mail: programação.culturafm@cultura.df.gov.br, para solicitar alguma informação, fazer pedido de 

músicas. 
 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
Com transmissão 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem exceções de dias ou datas de feriados. 
 
ENDEREÇO 
CRS 508 sul, Bloco A, s/n, Mezanino Sul do Espaço Cultural Renato Russo, Asa Sul, Brasília – DF, 70351-515. 
 
INFORMAÇÕES 
Telefone: (61) 3352-6252 
Público-Alvo: Sociedade em geral 
Facebook: CulturaFMBrasilia 
Instagram: @cultura1009 
Twitter: @culturafmdf 
OBS.: Ouça a Rádio Cultura na Internet (on-line):  http://cast61.sitehosting.com.br:9800/live  
OBS.: Ouça a Rádio Cultura Fm pelos aplicativos de rádio (rádiosnet, rádio garden, entre outros) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pauta.culturafm@cultura.df.gov.br
mailto:programação.culturafm@cultura.df.gov.br
http://cast61.sitehosting.com.br:9800/live
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RECONHECIMENTO DE BENS COMO PATRIMÔNIO CULTURAL DO DF 

 
FORMAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 - Presencialmente, no protocolo da SECEC, para Patrimônio material – O pedido de tombamento deve ser 
protocolado pelo interessado, com vistas à SUPAC/DIPRES, nos moldes da Portaria n° 79/2015-SEC. 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/8d8ed9f33d6044cf950edfe317604d96/Portaria_79_30_09_2015.html 
 - Presencialmente, no protocolo da SECEC, para Patrimônio imaterial – O pedido de registro deve ser 

protocolado pelo interessado, com vistas à SUPAC/DIPRES, nos moldes da Portaria n° 78/2015-SEC. 
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/31903fe59e3648aba54e2c7686fb195e/Portaria_78_30_09_2015.html 

 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
De segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 14h às 18h. 
 
ENDEREÇO 
SDCN Via N2, Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro, Asa Norte, CEP: 70086-900, Brasília-DF. 
 
PROCEDIMENTO PARA RECEBER E RESPONDER MANIFESTAÇÃO DO USUÁRIO 
Via e-mail, cadastrado no momento do pedido de tombamento. 
 
MECANISMO DE CONSULTA PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DO SERVIÇO SOLICITADO 
Via e-mail: supac@cultura.df.gov 
 
PRAZO 
- 45 dias para resposta da análise de mérito pela Comissão Permanente de Análise e Avaliação de Registro e 
Tombamento (CPAART), a contar do recebimento de toda a documentação necessária à análise técnica, podendo 
ser prorrogado por mais 15 dias, a depender da complexidade da análise, da demanda de trabalho e da 
disponibilidade de equipe técnica.  
OBS.: Os processos de registro e tombamento preveem a sistematização de um dossiê referente ao respectivo 
bem cultural, cujo prazo está vinculado à consistência da documentação fornecida pelo proponente. 
OBS.: Em virtude do envolvimento de distintas instâncias, internas e externas, não é possível estimar o prazo total 
de finalização dos processos de tombamento ou registro. 
 
INFORMAÇÕES 
Telefone: (61) 3325-6124, para dúvidas. 
E-mail: supac@cultura.df.gov.br, para dúvidas. 
OBS.: Uma vez deferido o pedido, será instruído um processo administrativo, o qual, mediante deliberação do 
Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural (CONDEPAC), culminará na publicação do decreto de registro. 
Sobre o CONDEPAC: http://www.consultapublicavirtual.df.gov.br/Lei_Complementar_934_de_07_12_2017.pdf, 
na Lei Complementar 934 de 2017, artigos 23 a 26. 
Sobre Patrimônio Material: http://www.cultura.df.gov.br/patrimonio-material/ 
Sobre Patrimônio Imaterial: http://www.cultura.df.gov.br/patrimonio-imaterial/ 
 
 
 

 
 
 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/8d8ed9f33d6044cf950edfe317604d96/Portaria_79_30_09_2015.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/31903fe59e3648aba54e2c7686fb195e/Portaria_78_30_09_2015.html
mailto:supac@cultura.df.gov
http://www.consultapublicavirtual.df.gov.br/Lei_Complementar_934_de_07_12_2017.pdf
http://www.cultura.df.gov.br/patrimonio-material/
http://www.cultura.df.gov.br/patrimonio-imaterial/
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SISTEMA DE CADASTRO DE ARTISTAS 

 
DESCRIÇÃO 
É uma plataforma de cadastros dos artistas do DF e Entorno para contratação artística de todos os seguimentos 
culturais. 
 
REQUISITOS 
Intuições públicas, privadas, jurídicas, civis e pessoas físicas, artistas em geral. 
 
DOCUMENTOS 
RG, CPF, Certidões Negativas de Débitos do Governo do DF e Federal, Contrato de Exclusividade – caso tenha 
produtor, Carta de Anuência – no caso de Bandas e outros coletivos, Currículo, Portfólio e comprovantes de no 
mínimo 2 anos de atuação artística e comprovante de residência no DF. 
 
CUSTOS 
- Para quem se inscreve no sistema os custos para digitalização dos documentos são dos artistas. 
- Para quem consulta o sistema é gratuito. 
 
FORMAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 Através do site: http://www.sistemas.cultura.df.gov.br/, para acessar o sistema de cadastro. 
 Presencial, para entrega de documentação e/ou auxílio na realização do cadastro. 
 Pelo telefone: (61) 3325-6107, para agendamento presencial ou tirar dúvidas. 
 Pelo e-mail: ana.cecilia@cultura.df.gov.br,para agendamento presencial ou tirar dúvidas. 

 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
De segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 14h às 18h. 
 
PRIORIDADE DE ATENDIMENTO 
Deficientes físicos e acima de 60 anos tem prioridade no atendimento presencial. 
 
ENDEREÇO 
SDCN Via N2, Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro, Asa Norte, CEP: 70086-900, Brasília-DF. 
 
PROCEDIMENTO PARA RECEBER E RESPONDER MANIFESTAÇÃO DO USUÁRIO 
As respostas são encaminhadas preferencialmente por e-mail. 
 
MECANISMO DE CONSULTA PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DO SERVIÇO SOLICITADO 
O Sistema de cadastro envia as informações sobre pré-habilitação e habilitação aos agentes culturais pelo e-mail 
cadastrado no sistema. 
 
 
 
 
 
 

http://www.sistemas.cultura.df.gov.br/
mailto:ana.cecilia@cultura.df.gov.br
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