
Edital Cultura Popular 2014 – modelo simplificado 

ANEXO 1-A - ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS - Proponente PESSOA FÍSICA  
(mestres, artistas, incentivadores, etc. Necessário ter atuação na área cultural) 

 
INFORMAÇÕES SOBRE QUEM ESTÁ APRESENTANDO O PROJETO 

 
1.  Qual é o seu nome completo? 

 
2.  Qual é o seu nome artístico ou apelido (se houver)? 

 
3.  Qual é a sua idade? 

 
4. Qual seu CPF? 

 
5. Qual seu RG? 

 
6.  Qual é o seu endereço completo? 

 
7.  Quais são os seus telefones para contato? 
 
8.  Qual é o seu e-mail para contato? 

 
9.  Possui página de internet? Em caso positivo, qual o endereço da página na internet? 

 
10.  Há quanto tempo você atua como artista, mestre ou incentivador das culturas populares?  

 
11. Quais são as principais atividades culturais praticadas por você? Quando e onde ocorrem? Em 

que período do ano? 
 

12. Quais foram os seus mestres ou com quem você aprendeu as expressões culturais que 
pratica? 

 
13. Você utiliza alguma fonte de renda extra (ex.: na lavoura, na indústria, no comércio, 

aposentadoria, etc.) para manter a sua atividade cultural? 
 

14. Quais as principais dificuldades enfrentadas na atividade cultural com a qual você trabalha?  
 

15. Como você tem ensinado as novas gerações e quais têm sido as dificuldades para desenvolver 
o interesse dos mais jovens pela tradição? 

 
16. Quais os benefícios que a sua atuação gera para a comunidade em que mora (culturais, 

econômicos, sociais ou outros)? Que mudanças você percebeu na sua comunidade desde que 
a sua atividade cultural começou? 

 
17. Como você ficou sabendo do Edital de Culturas Populares 2014 (modelo simplificado)? 
 

INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO 
 
18. Se você for selecionado, o que será feito com o dinheiro do Edital? 

 
19. Qual a importância do apoio? 

 
20. Onde as ações do projeto serão realizadas? 

 
21. Quando as ações do projeto serão realizadas? 

 
22. Quem fará parte do projeto? 

 
23. Quanto custará o projeto? Qual o valor está solicitando a este edital? 

 
24. Com o que será gasto o apoio para que o projeto seja realizado? 

 
25. Existe alguma outra informação importante para a avaliação de sua proposta? 

  

 


