
Café Cultural
Realização: Solfá Coletivo

Descrição: Eventos mensais valorizando a produção artística de estudantes das 
escolas de artes e universidades.

Resumo: Com o objetivo de valorizar a produção artística independente de 
estudantes dos cursos de artes das escolas e das universidades em pernambuco o 
Solfá Coletivo propõe um série de eventos no qual proporcionará os artístas a 
divulgarem seus trabalhos e até mesmo a aumentar seu portifólio.  Atravéz da 
produção de videos documentários, ressaltando os processos criativos usados pelos 
artistas, concepção, histórico, formação profissional, entre outros, até à participação 
no evento produzido pelo coletivo no Teatro da Escola de Artes João Pernambuco. 
Ao termino será produzido um material audio visual com imagens do documentário 
e da apresentação realizada no evento. 

Esboço do projeto (sugestão):





Edital Café Cultural
(Realização Solfá Coletivo)

  Envio de material



Seleção das propostas

Divulgação de 
propostas 

Habilitadas 
(no período 
de 9 meses)



Negociação da 
programação 
(p/ 3 meses).

2-Apresentação 
da programação  

 (Por parte do coletivo).

Divulgação do cronograma 
definitivo para toda equipe.

3- Renegociação da 
programação
(caso algum 

artísta recorra).

1-Pré-produção 
do escopo dos eventos 
e dos documentários. 

4-Produção do escopo definitivo 
dos documentários 

e dos eventos.



Realização do evento 
e 

exibição 
dos 

video documentários.

Gravação do Video 
Documentário



Edição das imagens 
e 

gravação em mídia do 
produto Audio visual 

Final.



Conclusão e divulgação 
do material confeccionado, 

nas redes sociais.



Perguntas:

Equipes necessárias? 
Critérios para seleção? 
Contrapartida para os artistas e para o coletivo?
Materiais necessários?
Conhecimentos necessários??
O que temos?
Ideologias?
Quantas edições serão realizadas?
Obteremos recursos financeiros (pra o coletivo e pros artístas)?
Quem pode ser parceiro?...

Claro que antes de mais nada precisamos existir quanto coletivo e pra isso é preciso 
que participem aqueles que se identifiquem com a ideia e que tenha vontade de 
arregassar as mangas e trabalhar. Aos que não tiverem interesse de atuar na núcleo 
de coordenação do coletivo, poderá atuar como colaborador* em qualquer projeto 
gerido pelo grupo.
*Colaborador serão aqueles que não participam das atividades de elaboração de projetos mas contribuem de 
alguma forma para que determinado projeto seja realizado.




