
 

 

 

Prêmio Funarte de Estímulo ao Circo 2021 

DÚVIDAS FREQUENTES 

 

Arquivo elaborado com base em dúvidas dos proponentes deste e de outros editais da 
Fundação Nacional de Artes – Funarte, bem como na observação de erros comuns no ato de 
inscrição nos concursos. Este texto poderá ser atualizado periodicamente, até o encerramento 
das inscrições.  

Este é um documento complementar, e não substitui o conteúdo disposto no Edital do Prêmio 
Funarte de Estímulo ao Circo 2021. 

 

1. DO OBJETO 

● P.: Quem pode se inscrever? 

R.: Este é um edital direcionado a circos itinerantes de lona e também a grupos, com 

trajetória de trabalho continuada (até a iminência da pandemia), compreendendo, 

ainda, os que se autodefinem como “trupes”, “companhias” e “coletivos” circenses. 

Porém, são permitidos espetáculos ‘solo’ de grupos constituídos por dois ou mais 

artistas.  

 

● P.: Posso propor apresentações em formato virtual?  

R.: Apenas de forma complementar aos espetáculos presenciais. 

 

● P.: Como faço para me inscrever? 

R.: As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet mediante o 

preenchimento e envio do formulário de inscrição, por meio de link disponível no site 

da Funarte (www.funarte.gov.br)  

 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

● P.: Meu circo/grupo não tem um CNPJ válido nos termos do Edital. Como faço para 

participar?  

R.: É possível a inscrição por meio de cooperativas ou associações que agrupem diversos 

circos ou coletivos; de sindicatos de artistas ou de algum CNPJ válido de natureza 

cultural, limitado a um projeto por associado – mesmo mediante CNPJ’s diferentes –, 

sob pena de inabilitação, devendo, ainda a pessoa jurídica ser juridicamente constituída 

como uma entidade de classe.  

 

http://www.funarte.gov.br/


 

   
 

 

   
 

● P.: Quem pode participar deste processo seletivo?  

● R.: Podem participar do Prêmio Funarte de Estímulo ao Circo 2021 pessoas jurídicas do 

ramo cultural, exceto microempreendedores individuais (MEI), órgãos públicos ou 

fundações. 

 

5. DA PREMIAÇÃO 

● P.: Qual é a diferença entre os módulos A1 e A2? 

R.: A única diferença é o valor de prêmio pretendido, conforme orçamento: R$25.000,00 
ou R$48.000,00. É um módulo exclusivo para circos itinerantes de lona.  

Ambos os módulos devem requisitar a circulação OU a montagem/ remontagem de 
espetáculo, devendo o projeto trazer informações suficientes sobre o mesmo. 

No caso da montagem ou remontagem de espetáculo, deve-se indicar também quais 
aparelhos e/ou elementos da infraestrutura circense precisam ser adquiridos ou 
renovados, de modo a possibilitar as apresentações.  

 

● P.: Qual é a diferença do módulo B para os módulos A1 e A2? 

R.: O Módulo B é exclusivo para grupos, companhias, trupes e coletivos circenses, e deve 
obrigatoriamente prever a circulação de espetáculo (s), especificando o mínimo de duas 
cidades e de duas apresentações em cada. 

 

● P.: Posso apresentar um projeto “misto”, por exemplo: nas categorias A1 ou A2, propor 
manutenção do circo de lona com circulação de espetáculo; ou, na Categoria B, propor 
a criação de um novo espetáculo e sua circulação em diferentes cidades?  

R.: Sim, contanto que, nas categorias A e B, o orçamento seja adequado ao módulo 

financeiro proposto; e que, na Categoria B, seja atendida a obrigatoriedade da circulação 

do espetáculo. 

 

● P.: Além do espetáculo, meu circo/grupo pode propor outras atividades 
complementares, como oficinas (workshops), cursos, vivências, exibições etc., que 
visem à formação de público? 

R.: Sim.  

 

6. DAS INSCRIÇÕES 

● P.: Posso utilizar na plataforma de inscrições Prosas uma conta de empreendedor em 

nome de uma pessoa física? 

R.: Sim. No sistema Prosas, o empreendedor pode ser tanto pessoa física quanto jurídica. 

Nesse aspecto, somente é obrigatório que o proponente do projeto seja uma Pessoa 

Jurídica, nos termos do edital. 



 

   
 

 

   
 

 

● P.: Existe um limite de tamanho e exigência de formato para os arquivos a serem 

anexados? 

R.: Sim. 

O limite de tamanho é estabelecido pela plataforma de inscrição Prosas, que é de 10mb 

(dez megabytes) por arquivo.  

Quanto a formato, os documentos a serem anexados ao formulário de inscrição on-line  

devem estar preferencialmente nos formatos .PDF ou .JPG, podendo se tratar, inclusive, 

de arquivos escaneados ou fotografias legíveis de materiais impressos e textos redigidos 

a mão. 

 

 

● P.: Tenho dificuldades/ empecilhos para redigir textos. Posso mandar depoimentos orais 

no lugar deles? 

R.: Em parte. Todos os campos, de a) a g), devem ter, obrigatoriamente, um arquivo 

anexado, em um dos formatos predeterminados (.pdf, .jpg, .png, .xls, .docx ou .txt) – o 

que, por restrição da própria plataforma, não inclui extensões de vídeo. 

Neste caso, após anexar todos os arquivos obrigatórios (mesmo que com informações 

básicas/resumidas, quando for caso) o proponente/concorrente pode inserir o link do 

vídeo com depoimentos na aba Complementares, adicionando informações aos 

subitens: 

b (projeto contendo descrição, objetivo e justificativa); 

c (histórico/ currículo); 

d (ficha técnica e breve currículo das pessoas envolvidas no espetáculo); e 

e (documentos comprobatórios). 

Também, os anexos indicados nos subitens b, c, d e f (orçamento) podem ser fotografias 

legíveis de textos/planilhas escritos a mão. 

Convém lembrar que, se os documentos/ vídeos estiverem em link para armazenamento 

em nuvem, este deve ter acesso aberto para a Funarte; e, sendo link para o YouTube, o 

vídeo deve ser marcado como “não listado”.  

 

 

● P.: Posso solicitar somente aquisição de lona ou marquise neste edital? 

R.: Não, pois tal procedimento não corresponde ao seu Objeto. 

 

 

● P.: O orçamento deve prever o desembolso de 80% + 20% do valor total do Prêmio, 

conforme será pago em parcelas ao premiado? 

R.: Não necessariamente. A forma de desembolso fica a critério do proponente.  

 



 

   
 

 

   
 

● P.: Como devo apresentar o orçamento? 

R.: O orçamento deve respeitar o limite financeiro do módulo escolhido e conter a 

discriminação dos custos que serão cobertos com os recursos deste edital. Deve 

também ser apresentado em forma de tabela, por itens e não em texto.  Sugere-se que 

o orçamento indique, pelo menos, os elementos: Item, Valor unitário, Quantidade e 

Valor total. 

Para os Módulos A1 e A2: O orçamento para manutenção/ reestruturação do circo 

itinerante de lona, visando à montagem ou remontagem de espetáculo, deve conter 

itens necessários para a criação deste e melhorias no circo, tais como: cachês da equipe 

de profissionais envolvidos no projeto e custos de produção deste; material de 

consumo, figurino e cenários; aquisição, manutenção e reforma de equipamentos, 

acessórios de lona ou aparelhos; material gráfico e divulgação; entre outros. 

Para os módulos A1, A2 e B: O orçamento para circulação (circos Itinerantes e grupos) 

deve conter itens necessários para as turnês do espetáculo como: cachês da equipe de 

profissionais envolvidos no projeto e custos de produção; locação de áreas/espaços 

e/ou equipamentos; emissão de certidões e afins; material de consumo e material 

gráfico; além de divulgação; entre outros. 

 

● P.: O que se entende por “manutenção de circo itinerante”? 

R.: Entende-se por “manutenção de circo itinerante” o melhoramento de infraestrutura 

do circo de lona e/ou a aquisição de equipamentos/materiais que compõem a estrutura 

deste, tais como: componentes de lona e picadeiro, equipamentos de luz e som, 

acessórios, aparelhos e mobiliários para números. Lembrando que o projeto deve conter 

um espetáculo como contrapartida. 

 

● P.: Meu projeto foi enviado com um arquivo errado ou incompleto. Posso inscrever 

outro, com o mesmo proponente/ concorrente, fazendo as alterações necessárias? 

R.: Sim, dentro do prazo de inscrição indicado no edital. No caso, somente o último 

projeto submetido será válido para efeitos de habilitação. Não serão aceitas 

complementações ou alterações após o prazo estabelecido.  

 

8.DAS OBRIGAÇÕES 

● P.: Existe um modelo pronto de Relatório Final de Atividades?  

R.: Sim. O mesmo será enviado posteriormente para os contemplados. 

 
● P.: Conforme o tópico 8.4, subitem d) do edital, quais equipamentos e/ou aparelhos 

requerem comprovação de compra/ locação/ reforma por meio de fotos, recibos ou 

notas? 



 

   
 

 

   
 

R.: De um modo geral, aqueles de grande porte e/ou que utilizem parte considerável do 

orçamento. Exemplos: equipamentos de luz e som; componentes de lona, de picadeiro 

e de aparelhos; e mobiliários para números. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

● A Comissão de Avaliação do Prêmio 

Funarte de Estímulo ao Circo 2021 é 

soberana em seus pareceres e terá como 

função exclusiva examinar o conteúdo dos 

projetos concorrentes, de acordo com os 

critérios estabelecidos no edital; 

● O proponente poderá obter orientação à 

distância a respeito da inscrição e 

preenchimento do formulário, junto à 

equipe gestora do edital, sendo necessário 

contato pelo correio eletrônico: 

editalcirco2021@funarte.gov.br. 

● A Funarte não se responsabiliza por 
eventuais congestionamentos no sistema 
de inscrição on-line, ou por erros no 
preenchimento do formulário eletrônico; 
e recomenda que a inscrição seja feita com 
antecedência em relação ao prazo final. 

 

Mais informações 

Prêmio Funarte de Estímulo ao Circo 2021 | Coordenação de Circo | Centro de Artes Cênicas 
editalcirco2021@funarte.gov.br 
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