
 

 

PLANO DE TRABALHO DE TERMO DE FOMENTO  
 

 

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC  

Razão Social: INSTITUTO “EU LIGO” 

Endereço Completo: SCS QUADRA 1, BLOCO I, SALA 305 – PARTE B – ED. CENTRAL 

CNPJ: 05.917.191/0001-74 

Município: BRASILIA UF: DF CEP:  :  71300-000 

Site, Blog, Outros: www.euligo.org.br 

Nome do Representante Legal:  STELLA GONÇALVES DE DOMENICO 

Cargo:  PRESIDENTE 

RG: 16.315.074-6  
Órgão Expedidor:  
SSP/SP CPF: 076.655.818-54 

Telefone Fixo:   Telefone Celular: 61 99135 2022 

E-Mail do Representante Legal: stelladedomenico@gmail.com  
 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA  

Responsável pelo acompanhamento da parceria:  STELLA GONÇALVES DE DOMENICO 

Função na parceria: COORDENADORA GERAL 

RG:  16.315.074-6 
Órgão Expedidor: 
SSP/SP 

CPF: 076.655.818-54 

Telefone Fixo: Telefone Celular: (61) 99135 2022 

E-Mail do Responsável:  stelladedomenico@gmail.com 
 

OUTROS PARTÍCIPES (ATUAÇÃO EM REDE)  

Razão Social:  

Endereço Completo: 

CNPJ: 

Município: UF: CEP: 

Site, Blog, Outros: 

Nome do Representante Legal: 

Cargo: 

RG: Órgão Expedidor: CPF: 

Telefone Fixo: Telefone Celular: 

E-Mail do Representante Legal: 

Objeto da Atuação em Rede: 

 



 

 

ANEXOS 

 

[ ] Termo de Atuação em Rede 

[ ] Portfólio da OSC 

[ ] Outros 
 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO:  FESTIVAL CULTURAL AGUAS CLARAS 

PERÍODO DE EXECUÇÃO:  Maio/2022 

INÍCIO: 30/12/2021 TÉRMINO: 30/07/2022_ 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: O projeto FESTIVAL AGUAS CLARAS pretende oferecer à 
população apresentações do música, teatro e cinema ao ar livre totalmente gratuitos, em espaço 
público localizado em Aguas Claras de fácil acessibilidade para todos os públicos. 

 

JUSTIFICATIVA:  

A arte em um dos mais completos e emocionais modos de expressão cultural da sociedade 
contemporânea, e tem papel importante na formação individual e coletiva de uma população. 
Ter acesso a arte vai muito além de um simples ato passivo de consumir conteúdo. A arte é 
responsável por proporcionar ao ouvinte uma experiência cultural de imersão e emoção, 
colaborando com a formação social e com o desenvolvimento cultural de um povo, bem como 
com a formatação de comportamentos individuais, através da reflexão, do senso crítico, do 
debate, do desenvolvimento de aspectos criativos e de assimilações artísticas. Além disso, a 
proposta justifica-se por sua intenção em criar espaços de expressões artísticas na cidade, e 
contribuir para o desenvolvimento da rede cultural e da economia criativa local. Os beneficiários, 
dessa forma, terão a oportunidade de ter vivências únicas e enriquecer seu arcabouço individual 
a partir de todo o citado acima, e a cidade, impreterivelmente, será atingida e terá impacto na 
movimentação da cultura local e de atividades relacionadas. As manifestações pretendidas 
serão o teatro, a música e o cinema em espaço público de fácil acessibilidade para todos os 
públicos, de forma gratuita em dois dias de Festival. 

 

Pretende-se que o Festival seja um evento que promova a cultura da região de Aguas Claras 
portanto será executado da seguinte forma: em espaço a ser informado posteriormente, vamos 
criar um ambiente com palco, lounge com puffs e cadeiras para que a população da cidade 
aprecie shows de música, teatro e sessão de cinema em família em espaço agradável e seguro. 
Tudo isso em um só local de acordo com agenda que será divulgada em momento oportuno. 
Por trata-se de uma região administrativa relativamente nova (18 anos) a importância social de 
eventos como este, que movimenta a população da cidade e o comércio local, é de extrema 
importância e traz desdobramentos positivos, como segundas edições do presente projeto. 

Para isso vamos incentivar, principalmente, a economia criativa local, contratando artistas e 
produtores moradores da região além de artistas consagrados de todo o distrito federal ( Cia G7 
de Comédia)  movimentando assim e economia criativa do DF. 

 

Em tela o projeto ainda contempla a acessibilidade adequada pois espaço destinado 
obedecerá às normas de acessibilidade, como rampas e banheiros exclusivos para 
portadores de necessidades especiais (PNE) e atenderá as determinações legais da LEI 
Nº 6858 de 27/05/2021, que dispõe sobre a garantia de acessibilidade dos deficientes 
visuais aos projetos culturais patrocinados ou fomentados com verba pública no Distrito 
Federal. 

 



 

 

Serão adotados os protocolos sanitários de acordo com os decretos do GDF vigentes 
para proteção e controle da pandemia de Covid- 19. Distanciamento social, uso de 
máscaras e comprovante de vacina.  

 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES 

Criar em um espaço da região administrativa onde se possa consumir arte e cultura. 

Haverá um palco central com apresentações de música, teatro e cinema conforme cronograma 
do Festival. 

 

PRÉ PRODUÇÃO:  30/12/2021 à 13/05/2022 

 

 Definição de prazos e metas 

 Definição de local, que será informado à secretaria de cultura em momento oportuno 

 Obtenção de licenças e alvarás 

 Definição de cronograma de apresentações 

 Fechamento de contratos com artistas e fornecedores 

 Fechamento com equipe de alimentação (fornecedores de bebidas, pipoca, churros, 
entre outros) 

 Aluguel de equipamentos para projeção, banheiro químico, montagem de palco, som e 
iluminação 

 Divulgação 

 Montagem de estruturas (palco, equipamentos de som, equipamentos de luz, decoração, 
controle de entrada, banheiros químicos, lounge, equipamentos para cinema. 

 

PRODUÇÃO: 14 e 15/05/2022 

Programação do evento 14/05/2022 

 10hs Abertura do espaço 

 12hs Show de musica com a banda Auto Play 

 15hs Show de musica cantor interprete 

 18hs Apresentação Teatro com a G7 Cia de Comédia 

 20hs Cinema 

 22hs Encerramento 

Programação do evento 15/05/2022 

 10hs Abertura do espaço 

 13hs show de musica cantor interprete 



 

 

 16hs Show musica banda 

 19hs Cinema 

 22hs Encerramento 

 

PÓS PRODUÇÃO:  16/05/2022 à 30/07/2022 

 Desmontagem da estrutura 

 Devolução de equipamentos 

 Prestação de contas do objeto e recursos do projeto 

 

 

 

OBJETIVOS E METAS: 

Objetivo Geral: promover festival cultural para comemoração do aniversário da região 
administrativa de Aguas Claras 

Metas: 

 Promover o aumento de público em eventos culturais da região 

 Promover o uso de espaços ociosos para fomento da arte  

 Proporcionar oportunidade de trabalho para artistas da região 

 Divulgação do aniversário de Aguas Claras 

Pretende-se movimentar até 5 mil pessoas em dois dias de evento 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: 

O evento é aberto à todos os públicos, especialmente os moradores da região 
administrativa de Aguas Claras. 

CONTRAPARTIDA: 

[x ] NAO SE APLICA (PARCERIA INFERIOR A R$ 600.000,00) 
 
[IDENTIFICAR CONTRAPARTIDA, QUANDO APLICÁVEL] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO : PRÉ PRODUÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

 

 

 

 30/12/2021  13/05/2022 

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO : PRODUÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

 

 
14/05/2022 15/05/2022 

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO :  PÓS PRODUÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

 

 
16/05/2022 30/07/2022 

 

MARCOS EXECUTORES  

AÇÃO: PRODUÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

FESTIVAL AGUAS CLARAS – DIA 01 14/05/2022_ 14/05/2022 

FESTIVAL AGUAS CLARAS – DIA 02 15/05/2022 15/05/2022__ 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Desembolso em parcela única no mês de assinatura do termo de fomento no valor de 99.754,08 

 
 
 
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Item Descrição Quantida
de 

Unidade 
de 
medida 

Valor unitário Valor total  

1.1 Produtor 
executivo - 
Responsável 
pela definição 
de prazos e 
metas, 
contratos, 

4 Mês  2.800,00 11.200,00  
  



 

 

gestão 
financeira e 
todo processo 
de execução 
do projeto 

1.2 Coordenador 
de produção - 
Responsavel 
pela 
contratação de 
equipamentos, 
artistas, 
montagem de 
espaços e 
cronograma de 
execução do 
projeto 

4 Mês 2.600,00 10.400,00   

1.3 Divulgação, 
assessoria de 
comunicação - 
Responsavel 
pelo 
planejamento 
de midia, artes 
divulgação e 
gestão das 
redes sociais 
do projeto 

2 Mês 1887,00 3.774,00  

1.4 Assistente de 
produção - 
Responsável 
pela 
assistência à 
produção e 
equipes do 
projeto 

2 Semana 866,57 1733,14  

1.5 Seguranças - 
responsaveis 
pela segurança 
do público 
presente e 
equipe do 
projeto 

12 Diária 150,00 1800,00  

2.1 Bandas - 
bandas 
convidadas 
para 
apresentação, 
serão 
convidadas 2 
bandas que se 
apresentarão 

4 Apresent
ação 

6.500,00 26.000,00  



 

 

por dois dias. 

2.2 Musico solo - 
artista cantor 
solo. Haverá 
apresentação 
de um cantor 
solo em um 
dia, pretende-
se que seja o 
musico de 
Águas Claras 
Felipe Boechat 

2 Apresent
ação 

4.500,00 9.000,00  

2.3 Grupo de 
teatro - Cia G7 
de comédia. 
Haverá uma 
apresentação 
em palco da 
Cia de 
Comedia G7 
em um dos 
dias do Festival 

1 Apresent
ação 

9.000,00 9.000,00  

2.4 Curadoria de 
cinema - 
profissional 
responsável 
pela escolha 
dos filmes que 
serão 
apresentados 

1 Verba 1.807,10 1.807,10  

3.1 Aluguel de 
equipamentos 
de som - (mesa 
de som com 24 
canais), para 
compor 
equipamentos 
que serão 
usados nas 
apresentações 
de musicais 

2 Diária 800,00 1.600,00  

3.2 Aluguel de 
equipamentos 
de luz - (torres, 
mesas, racks, 
cabos 
refletores) 
serão 
necessários 
para compor 
equipamentos 
de luz na 

2 Diária 800,00 1.600,00  



 

 

montagem do 
palco 

3.3 Aluguel de 
palco - será 
usado para 
apresentação 
do grupo 
teatral, bandas 
e cantor solo, 
medida do 
palco será de 8 
x6m coberto 

2 Diária 2.217,48 4.434,96  

3.4 Aluguel de 
banheiro 
químico - 
conforme 
expectativa de 
público descrita 
no projeto, 
haverá  05 
banheiros 
quimicos, 
sendo 02 
femininos,02 
masculinos e  
01 PCD 

5 Diárias 210,00 1.050,00  

3.5 Aluguel de 
gerador de 
energia médio - 
para utilizar na 
projeção do 
filme, caixas de 
som e demais 
equipamentos 
que não usam 
tomada local 

2 Diárias 1.650,00 3.320,00  

3.6 Locação de 
projetor 3000 
Lummens -será 
usado para 
projeção do 
filme - dia do 
cinema 

2 Diárias 319,15 638,30  

3.7 Licenças e 
Alvarás - 
(Ecad, Detran, 
Agefis, Taxa 
adm , policia 
civil) em dois 
dias de evento. 
Pretende-se 
espaço público 

1 Verba 913,98 913,98  



 

 

de 3.000 
metros 
quadrados. 

3.8 Locação de 
cadeiras - (lote 
com 300 
cadeiras), 
paracomodar o 
público na 
sessão de 
cinema e 
demais 
apresentações 
musicais e de 
teatro. 

2 Verba 615,30 1.230,60  

3.9 Locação de 
Tendas - 02 
tendas por dia 
de evento.. 

2 Verba 615,30 615,30  

4.0 Divulgação -  
valor destinado 
para posts 
patrocinados 
nas redes 
sociais 
Instragram, 
Facebook e 
Google Ads. 

1 Verba 5.000,00 5.000,00  

4.1 Assessoria de 
imprensa - 
Responsavel 
pelo 
relacionamento 
entre o projeto 
e as midias 

4 Mês 1.000,00 4.000,00  

4.2 Banners - 
serão  
confeccionados 
12 banners que 
estarão 
sinalizando o 
local do evento 
com medidas 
entre 2 m x 
0.80 m 

12 Metro 
quadrado 

71,00 852,00  

 

Total 99.754,08 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXOS 

[x ] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO) 

[ x] CURRÍCULO PADRÃO DA EQUIPE DE TRABALHO 

[ ] CROQUI DO EVENTO (SE HOUVER) 

[x ] PLANO DE COMUNICAÇÃO 

[ ] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES 

[ ] OUTROS. Especificar: __________________ 

 
 


