
ANEXO 9

Lista resumida dos documentos (check list).

A PLATAFORMA DIGITAL SOLICITARÁ DO PROPONENTE: 

Em caso de Pessoa Física: 

a) Documentos do proponente (RG e CPF ou CNH);

b) Declaração de Residência ou Domicílio (Anexo 5); 

c) Portfólio digital e/ou currículo do proponente;

d) Declaração de Aptidão (Anexo 4).

Em caso de Pessoa Jurídica: 

a) Comprovante de CNPJ com CNAE cultural; 

b) Estatuto,  contrato  social  ou  contrato  de  MEI  em  vigor  e  registrado.  Se 

associação, também ata de posse da atual diretoria; 

c) Documentos do responsável legal, sócio majoritário e/ou presidente (RG e CPF 

ou CNH); 

d) Portfólio digital do proponente;

e) Declaração de Aptidão do responsável pela entidade (Anexo 4).

*Caso a empresa/associação/cooperativa possuir menos de dois anos de registro em 

Rio do Sul, deverá enviar os documentos do representante legal da empresa ou do 

sócio majoritário/presidente (Declaração de Residência ou Domicílio e portfólio e/ou 

currículo).

A PLATAFORMA DIGITAL SOLICITARÁ SOBRE O PROJETO: 

a) Formulário de Inscrição Padrão (modelo ANEXO 2); 

b) Formulário do Projeto (modelo ANEXO 3);

c) Carta de Anuência dos Espaços (ANEXO 7);

d) Carta de Anuência dos Participantes (ANEXO 6) e currículos;



e) Declaração de Direitos Autorais, se necessário;

f) Informações adicionais, se desejar; e

g) Documentos obrigatórios específicos de cada tipo de projeto cultural (ANEXO 

1):  

ARTES CÊNICAS

a) No caso de montagem de espetáculos, deve ter a proposta de montagem, texto 

ou roteiro;

b) No caso de circulação, deve ter a cópia do espetáculo ou performance gravada 

em vídeo. 

c) No caso de publicação impressa, deve ter em anexo o protótipo e informações 

da publicação.

ARTES VISUIAS, DESIGN E MODA

a) No caso de exposição ou circulação de trabalhos já executados, deve ter o 

registro visual destes trabalhos em arquivo PDF ou vídeos;

b) No caso de publicação impressa, deve anexar o protótipo e informações da 

publicação.

AUDIOVISUAL E COMUNICAÇÃO EM CULTURA

a) No caso de comunicação em cultura, deve ter a programação prevista e 

descritivo sobre infraestrutura que será utilizada; definições dos locais e 

cronograma; e piloto do projeto (no caso de materiais visuais), storyboard (no 

caso de materiais audiovisuais) ou roteiro (no caso de gravações); 

b) No caso de produção audiovisual: roteiro (em língua portuguesa), argumento 

(no caso de documentários), proposta de direção, ficha técnica, duração 

prevista da obra, características da produção, mídia a ser utilizada na exibição 

e outras informações importantes para o entendimento da proposta (se 

possível apresentar storyboard).

FORMAÇÃO EM CULTURA, INTERCÂMBIO E RESIDÊNCIAS

a) No caso de intercâmbio e residências, informar qual o objetivo da viagem e 

quais conteúdos serão possíveis de apreciação; 



b) No caso de cursos e oficinas, apresentar o conteúdo programático do que será 

ministrado, carga horária, local, quantidade de pessoas e currículo dos 

ministrantes.

LIVRO, LEITURA E LITERATURA

a) No caso de projetos de pesquisa, criação literária ou nova publicação, deve 

apresentar o argumento, objetivos e formato que o material será 

disponibilizado, protótipo e informações técnicas; 

b) No caso de publicação e/ou reedição de materiais já finalizados, deve anexar o 

protótipo, com cópia integral do texto, em português, formato que será 

publicado e informações técnicas;

c) No caso de eventos de lançamento de livros, deve anexar exemplar do livro em 

arquivo PDF a ser lançado;

d) No caso de difusão, oficinas e outros eventos relacionados à área deve ser 

apresentado o cronograma das ações, acompanhado de conteúdo 

programático; 

e) No caso de atividades de incentivo à leitura, deve ser apresentado o 

cronograma das ações, acompanhado de conteúdo programático.

MÚSICA

a) No caso de gravação e prensagem de CD, DVD, LP e/ou K7, deve apresentar 

cópia das letras das músicas em PDF, informar a tiragem, tipo de mídia, 

características do encarte e duração, e ainda teaser do que vai ser gravado 

(preferencialmente 50% das faixas propostas);

b) No caso de gravação de músicas em estúdio, deve informar o formato em que 

será distribuído, e se tratando de prensagem e respeitar as solicitações do item 

“a”;    

c) No caso de gravação de videoclipes, deve anexar a proposta de roteiro, 

demais materiais audiovisuais já produzidos pela produtora e/ou pela banda e 

teaser da música;

d) No caso de pesquisa, deve anexar o arquivo PDF do memorial descritivo sobre 

pesquisa a ser realizada; 

e) No caso de apresentações/circulações, envio do material da banda ou grupo, 

anexar arquivo PDF e/ou arquivos de áudio e vídeo. 



f) No caso de publicação impressa, anexar o protótipo e informar em arquivo PDF 

as informações de publicação.  

PATRIMÔNIO IMATERIAL E IDENTIDADE

a) Estudo que demonstre a importância de reconhecimento desta manifestação 

cultural e sua respectiva valorização e/ou registro;

b) Estratégia para difusão dos conhecimentos resultantes do projeto; 

c) No caso de publicação impressa, anexar o protótipo e informar em arquivo PDF 

as informações de publicação.  

PATRIMÔNIO MATERIAL E MEMÓRIA

a) Estudo sobre o bem a sofrer intervenção, contendo: descrição e análise 

histórica, tipológica, arquitetônica (se for o caso), análise do contexto histórico 

e urbano (se for o caso); 

b) Os projetos de restauração de bens culturais materiais móveis e imóveis 

deverão apresentar um relatório contendo imagens, avaliação e o diagnóstico 

do estado de conservação e a proposta de intervenção contendo os critérios, 

as técnicas e os materiais a serem utilizados; anexar o relatório na aba 

“complementar”;

c) Autorização (anuência) prévia dos órgãos competentes para as intervenções 

propostas, bem como de seu(s) proprietário(s);

d) No caso de publicação impressa, anexar o protótipo e informar em arquivo PDF 

as informações de publicação.  

NOVOS TALENTOS

a) Os mesmos solicitados da área em que o projeto cultural se encaixa conforme 

este anexo;

b) Carta de apresentação do talento do proponente, podendo anexar materiais 

como vídeos, imagens, desenhos, textos, obra produzida ou outra forma 

pertinente para demonstrar seu talento, substituindo o item 4.5 “c” do Edital 

005/2020 Prêmio Nodgi Pellizzetti de Incentivo à Cultura 2020, que trata do 

portfólio do proponente e sua avaliação;

c) Comprovante de participação do proponente em ao menos duas oficinas de 

desenvolvimento de projetos oferecidas pela FCRS no ano corrente;



Caso o projeto seja premiado, depois serão necessários documentos complementares: 

a) Comprovante de residência de setembro de 2018 ou anterior; 

b) Comprovante de residência de setembro de 2020 ou posterior; 

c) Certidão Negativa de Débitos (CND) Municipal;

d) Comprovante de conta bancária.


