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GLOSSÁRIO
Estes são alguns termos que você vai encontrar:
Proponente: É a pessoa que está inscrevendo o
projeto.
CEAC: Cadastro de Ente e Agente Cultural.
Beneficiário adicional: São as outras pessoas que
fazem parte do projeto, no caso de inscrição de grupos,
coletivos e bandas.
Diligência: É um pedido da equipe do Conexão para que
você esclareça, corrija ou complemente alguma
informação ou documentação.
Inabilitação: É a reprovação do seu projeto.
Contrapartida: É uma ação proposta pelo proponente
para compartilhar com a sociedade o conhecimento
que adquiriu ou a experiência vivida a partir da sua
participação no Programa. Deve estar relacionada ao
tema do seu projeto.
Glosa: É um corte no orçamento.
Termo de Ajuste: É o contrato entre a Secretaria e o
proponente.
Vigência: É o tempo de duração do termo de ajuste.

O QUE É O
PROGRAMA?

O Conexão Cultura DF, programa voltado à
promoção e difusão da arte e cultura
produzida no Distrito Federal, possibilita a
circulação de agentes culturais e da
produção artística do DF, além de
incentivar a participação em eventos e
promover intercâmbios por meio da
concessão de apoio financeiro.
Este guia tem como objetivo orientar
agentes culturais na inscrição de projetos
culturais no Edital Permanente do Programa
Conexão Cultura DF.

QUEM PODE SE
INSCREVER?
Pessoa física ou jurídica residente ou sediada
no DF; e
Proponente com Cadastro de Ente e Agente
Cultural (CEAC) válido no ato da inscrição.
Para mais informações
sobre o CEAC, consulte o
site do FAC.
(www.fac.df.gov.br)
Atenção!

Cada agente cultural poderá acessar
até 2 (dois) apoios por ano no
Programa Conexão Cultura DF.
O proponente só poderá inscrever
uma nova proposta depois de realizar
a prestação de contas final do
projeto anterior.

QUANDO SE
INSCREVER?
A inscrição deverá ser feita com
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias
a contar do primeiro dia do mês de início da
ação proposta, até às 18h do último dia de
inscrição.
Ou seja:
Se a ação de Maria começa no
dia 10 de julho, ela precisa se
inscrever até 60 dias antes de
1º de julho!
Consulte o calendário
de inscrições no site
do FAC.

QUAL O VALOR
DO APOIO
FINANCEIRO?
O limite por beneficiário é estabelecido de
acordo com o destino pretendido:
Para ações nacionais, o limite é de até
R$ 6 mil por beneficiário.
Para ações internacionais, o limite é de
até R$ 12 mil por beneficiário.
Para as inscrições que envolvam grupos e
coletivos , o limite do projeto é de R$60 mil,
e deve ser respeitado o limite por
beneficiário mencionado anteriormente.
Os projetos que desrespeitarem os
limites estabelecidos sofrerão glosa
(corte dos valores excedentes). Se a
glosa for superior a 25% do valor
total do projeto, a proposta será
inabilitada.

QUAIS GASTOS
SÃO COBERTOS?
Excepcionalmente, devido ao cenário atual de
pandemia, serão apoiados no Edital Permanente
Conexão Cultura DF gastos como aquisição de
credenciais e inscrição.
Estão temporariamente suspensas as rubricas de
apoio a passagens e diárias.
Não é permitido o pagamento de cachê, contratação
artística e prestação de serviço.

CONHEÇA AS LINHAS
DE APOIO ABERTAS
DURANTE A
PANDEMIA
Participação em eventos estratégicos
nacionais e internacionais
Intercâmbios e residências artísticas,
técnicas em gestão cultural e cursos
de capacitação de curta duração de
até 90 dias
Atenção!
Cada participante só
poderá inscrever um
projeto por vez!

PARTICIPAÇÃO
EM EVENTOS
VIRTUAIS
Esta linha de apoio destina-se a agentes
culturais que pretendam participar de
eventos artísticos e culturais, como:
festivais, feiras, mercados,
showcases, seminários, congressos
e rodadas de negócios.
Os eventos podem ser em âmbito nacional
e internacional.

Chegou a hora de compartilhar
o seu trabalho nos festivais,
mostras e feiras culturais
pelo Brasil e pelo mundo!

CAPACITAÇÃO
VIRTUAL
Esta linha de apoio destina-se a
Intercâmbios e residências
artísticas, técnicas em gestão
cultural e cursos de capacitação
de curta duração de até 90 dias em
instituições das artes, cultura e
gestão de economia da cultura de
ensino formal e não formal.

As residências e intercâmbios podem ser
de grupos, coletivos, bandas ou artistas
individuais.

PASSO A
PASSO PARA
SE INSCREVER
NO PROGRAMA

Conheça as linhas de apoio do
programa e escolha aquela em
que seu projeto se encaixa.
Baixe e preencha o formulário
correspondente à linha de
apoio escolhida.
Reúna a documentação
obrigatória exigida para a
sua linha de apoio.
Faça login na plataforma
para subir os arquivos da
sua proposta.
Envie o material e
aguarde a análise do
seu projeto.

Atenção!
A plataforma de inscrição não permite o
acréscimo de documentação. Caso se
esqueça de anexar algum documento, realize
nova inscrição. Será analisada somente a
última proposta enviada.

COMO BAIXAR OS
FORMULÁRIOS?
Para acessar os formulários de
inscrição de cada linha de apoio, vá ao
site do FAC
www.fac.df.gov.br

CLIQUE na aba FAC DF --> Conexão
Cultura DF --> Edital Permanente
Conexão Cultura DF

Esta é a página inicial do FAC!

Seguindo o caminho
indicado, você abrirá a
página do Conexão
Cultura DF.

Esta é a página do Conexão Cultura DF!

Nesta página, o proponente encontrará
todas as informações sobre o Programa:
As portarias que regem o
Conexão Cultura DF.
Todos os formulários de
inscrição.
Link para realizar a inscrição.

SOBRE A PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA
No formulário de inscrição, o proponente encontrará
uma planilha orçamentária, destinada ao detalhamento
dos gastos da sua proposta.
Os gastos devem ser listados atendendo as seguintes
exigências:
Os valores constantes na planilha devem estar em
R$ (reais).
Em caso de ação internacional, deverá ser
apresentada a referência adotada para a cotação
utilizada para a conversão monetária. Tire print da
página. Sugerimos o uso da cotação do Banco
Central.
Lembre-se de anexar a
comprovação dos valores
soliticitados, como prints da
página do evento ou
instituição com o valor de
inscrição/credencial.

DOCUMENTAÇÃO
OBRIGATÓRIA
GERAL EXIGIDA
Formulário devidamente preenchido e assinado,
física ou digitalmente;
Cópia do RG e CPF do proponente e beneficiários
adicionais;
No caso de pessoa jurídica, estatuto ou contrato
social da empresa;
Comprovante de residência, domicílio ou sede no
Distrito Federal dos agentes culturais envolvidos
na solicitação;
Comprovante de residência fora do Distrito
Federal dos beneficiários convidados, no caso da
linha de apoio a plataformas;

Currículo completo e portfólio de atuação
profissional do proponente e demais agentes
culturais envolvidos na solicitação.
Planilha orçamentária, conforme modelo
constante no formulário de inscrição, com
indicação dos valores em R$, bem como
cotação utilizada para conversão;
Em caso de grupo ou coletivo: juntar
documentos que comprovem que todos são
integrantes do mesmo trabalho, grupo ou
coletivo.
Além da documentação mencionada
acima, o proponente deverá enviar
a documentação exigida para cada
linha de apoio.
Verifique a seguir!

PARTICIPAÇÃO
EM EVENTOS
Para se inscrever nessa linha de
apoio, além da apresentação da
documentação obrigatória geral, é
necessário apresentar a seguinte
documentação específica:
Documentos comprobatórios da
participação do proponente no
evento, como:
Inscrição, convite ou documento
análogo, com descritivo das
atividades a serem realizadas;
Documentos comprobatórios da
relevância do evento, como site,
programação,
participantes,
matérias
de
divulgação,
anúncios de promoção.

CAPACITAÇÃO
Para se inscrever nessa linha de
apoio, além da apresentação da
documentação obrigatória geral, é
necessário apresentar a seguinte
documentação específica:
Documentos comprobatórios da
participação do proponente no
intercâmbio, residência ou curso de
curta duração, como:

Comprovante de inscrição;
Comprovante de aceite da
instituição de fora do DF
que receberá o agente
cultural/grupo;
Carta convite.

COMO ACESSAR A
PLATAFORMA DE
EDITAIS?

Após preencher o formulário correspondente
à linha de apoio escolhida e reunir toda a
documentação exigida, é hora de enviar a
sua proposta para efetuar a sua inscrição.
Acesse o endereço abaixo para abrir a página
inicial da plataforma de editais.
www.editais.cultura.df.gov.br
Atenção: será necessário realizar
um login para acesso. Caso o
proponente já possua cadastro,
não é necessário realizar outro.

Esta é a página inicial da
plataforma de editais

Antes de enviar toda a documentação,
organize os seus arquivos para facilitar
a análise de sua inscrição.

CONHEÇA O
PROCESSO DE
SELEÇÃO

O processo seletivo do Programa Conexão
Cultura DF envolve duas fases: Admissibilidade e
Mérito Cultural.
Fase 1 - Admissibilidade
Nesta etapa é observado se a proposta atende a
todos os requisitos formais e documentais.
A equipe do Programa poderá solicitar ajustes
nas propostas apresentadas, com o objetivo de
adequá-las ao Edital.

Após a análise da documentação das propostas
enviadas, a equipe técnica do Programa enviará
e-mail informando o proponente do resultado
da fase de admissibilidade.
Nesta fase o projeto pode:
Ser habilitado - cumprimento de todos os
requisitos do Programa;
Ser diligenciado - necessidade de
adequação do projeto, com complementação
de documentação ou informações;
Ser inabilitado - não cumprimento de
requisitos obrigatórios do Programa;

O resultado de todas as fases será
publicado no site do FAC. É de
responsabilidade do proponente
acompanhar o resultado de todas as
etapas do processo seletivo.

O QUE INABILITA A PROPOSTA
NA FASE DE ADMISSIBILIDADE?

Sua proposta será inabilitada quando se
enquadrar em algum dos casos abaixo:
Envio da proposta fora do prazo.
CEAC não válido no ato da inscrição.
Propostas que não apresentem no
mínimo 75% de toda a documentação
obrigatória.
Glosa superior a 25% do valor total
do projeto.
A maioria das glosas realizadas
nos orçamentos dos projetos
são feitas quando os valores
apresentados estão acima dos
preços praticados no mercado.
Por isso, deve-se optar sempre
pela menor cotação encontrada.

Fase 2 - Mérito Cultural
Nesta etapa os projetos culturais são avaliados
por uma comissão de julgamento indicada ou
designada através de Portaria emitida pela
Secretaria de Estado de Cultura e Economia
Criativa do Distrito Federal.
A análise de mérito cultural se dará pela
avaliação, tanto individual quanto comparativa,
de aspectos relevantes dos projetos culturais
concorrentes em uma mesma linha de apoio.
Serão desclassificados os projetos que
obtiverem nota inferior a 60.
A quantidade de vagas depende do valor
previsto para cada linha de apoio por mês.
Confira a seguir os itens de pontuação
da análise de mérito cultural.

FICA A DICA!
Portfólio - Faça uma
curadoria dos seus
principais trabalhos.
Não é necessário
enviar todo o seu
portfólio. Selecione
os trabalhos que
mais dialogam com o
apoio pretendido.
Prazo - As propostas que
não forem inscritas com
a antecedência mínima
serão inabilitadas.
O prazo apresentado é
o prazo mínimo para
inscrições. Assim, é
possível realizar sua
inscrição antes do fim
desse prazo.

FICA A DICA!

Dúvidas - Consulte a
Portaria 35/2020, que
rege o Programa, na
página do FAC.
Arquivos - Envie os arquivos em
formato PDF com o tamanho
máximo de 20 Mb por arquivo.
Arquivos - Nomeie e organize
os arquivos por temas, para
facilitar a análise de sua
proposta. Por exemplo:
Currículos da equipe
RG e CPF da equipe

CONTATOS
(61) 3325 - 6162
(61) 3325 - 6219
conexao@cultura.df.gov.br

