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Categoria Nacional/Regional
O quarto edital fomentará 20 projetos destinados ao fomento, desenvolvimento e criação de redes
relacionadas ao setor cultural em todo o Brasil, divididas em duas categorias:
a) Categoria Rede Nacional, que premiará 10 projetos, no valor de R$ 200.000 cada, que
contemplem redes de caráter temático, identitário ou de colaboração artística e cultural, que
articulem iniciativas em no mínimo cinco estados da federação e que comprovem uma articulação
regular e contínua entre essas iniciativas pelo período mínimo de um ano antes da publicação do
edital.
b) Categoria Rede Regional, que premiará 10 projetos, no valor de R$ 100.000 cada, que articulem
iniciativas de caráter temático, identitário ou de colaboração artística e cultural, em âmbito regional,
e que comprovem uma articulação regular e contínua entre essas iniciativas pelo período mínimo de
um ano anterior à publicação do edital.

Como se inscrever
As inscrições para os dois editais poderão ser feitas até o dia 18 de agosto pelo Salic Web [4], de
forma on-line. Caso prefira realizar a inscrição por via postal, a mesma deverá ser enviada com aviso
de recebimento obrigatório (AR) simples ou entrega rápida, fazendo constar no endereço:
Para a categoria Local:
Prêmio Cultura de Rede - Fomento a Redes Culturais do Brasil - categoria Local
Edital de Divulgação n.º 03 de 03/07/2015
Ministério da Cultura/MinC
Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural/SCDC
Coordenação de Seleção e Normatização
Edifício Parque Cidade Corporate
SCS Quadra 9, Lote C, Torre B, 9º Andar
Brasília/DF - CEP 70.308-200
Para a categoria Nacional/Regional
Prêmio Cultura de Rede - Fomento a Redes Culturais do Brasil - categoria Regional/Nacional
Edital de Divulgação n.º 04 de 03/07/2015
Ministério da Cultura/MinC
Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural/SCDC
Coordenação de Seleção e Normatização
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Edifício Parque Cidade Corporate
SCS Quadra 9, Lote C, Torre B, 9º Andar
Brasília/DF - CEP 70.308-200
Para as inscrições por via postal, o envio da documentação obrigatória deve ser feito até o último dia
de inscrição, valendo, para tanto, o carimbo de postagem. Não serão aceitas inscrições feitas fora do
prazo. Por isso, não deixe para o último momento.
Manual de orientação:
http://www.cultura.gov.br/inscricoes-abertas/-/asset_publisher/kQxYTMokF1Jk/content/cultura-de-red
es-fortalecimento-de-redes-culturais-do-brasil/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br
%2Finscricoes-abertas%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kQxYTMokF1Jk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_s
tate%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D4 [5]

FONTE:
http://www.cultura.gov.br/inscricoes-abertas/-/asset_publisher/kQxYTMokF1Jk/content/cultura-de-red
es-fortalecimento-de-redes-culturais-do-brasil/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br
%2Finscricoes-abertas%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kQxYTMokF1Jk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_s
tate%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D4 [5]
Pré-visualizar

Anexo
Tamanho
edital_de_selecao_publica_no_04_142.45 KB
de_03.07.2015_-_cultura_de_rede
s_-_fomento_a_redes_culturais_d
o_brasil_-_categoria_nacionalregional.pdf [6]
anexo_1_-_formulario_de_inscrica 62.04 KB
o_-_cultura_de_redes_-_tcc.docx
[7]
anexo_2_-_projeto_-_termo_de_co 45.58 KB
mpromisso_cultural_-_cultura_de_
redes_-_tcc.docx [8]
anexo_4_-_declaracao_de_capaci 40.25 KB
dade_tecnico-operacional_-_cultu
ra_de_redes_-_tcc.docx [9]
anexo_5_-_declaracao_de_compa 40.25 KB
tibilidade_de_precos_-_tcc.docx
[10]

URL de origem (recuperadas em 09/01/2023 - 00:09):
https://www.corais.org/colaborativas/node/88266
Links:
[1] https://www.corais.org/colaborativas/user/992
[2] https://www.corais.org/colaborativas/node/88266
[3] https://www.corais.org/colaborativas/taxonomy/term/798
[4] http://sistemas.cultura.gov.br/propostaweb/
[5] http://www.cultura.gov.br/inscricoes-abertas/-/asset_publisher/kQxYTMokF1Jk/content/cultura-de-r
edes-fortalecimento-de-redes-culturais-do-brasil/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.
br%2Finscricoes-abertas%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kQxYTMokF1Jk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p
_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D4
[6] https://www.corais.org/sites/default/files/edital_de_selecao_publica_no_04_de_03.07.2015_-_cultu
ra_de_redes_-_fomento_a_redes_culturais_do_brasil_-_categoria_nacional-regional_1.pdf
[7] https://www.corais.org/sites/default/files/anexo_1_-_formulario_de_inscricao_-_cultura_de_redes_-_
tcc.docx
[8] https://www.corais.org/sites/default/files/anexo_2_-_projeto_-_termo_de_compromisso_cultural_-_c
ultura_de_redes_-_tcc.docx
Page 2 of 3

Edital Cultura de Redes - Minc
Publicado em Corais (https://www.corais.org)
[9] https://www.corais.org/sites/default/files/anexo_5_-_declaracao_de_compatibilidade_de_precos_-_t
cc.docx
[10] https://www.corais.org/sites/default/files/anexo_5_-_declaracao_de_compatibilidade_de_precos__tcc_0.docx
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