
 
 

 
 
 

ANEXO I 
DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO POR LINGUAGEM E CATEGORIA  

 
ÁREA/ 

LINGUAGEM 
CATEGORIA QUANT. DE 

ATIVIDADES 
VALOR  

FIXO POR 
PROPOSTA 

VALOR TOTAL 
POR 

CATEGORIA 

DESCRIÇÃO 

DANÇA 

Obra artística 
em dança de 
caráter 
coletivo 

 
 
8 

 
 

R$ 2.050,00 

 
 

R$ 16.400,00 

Grupo que desenvolva 
atividade de dança em 
suas múltiplas vertentes. 
 

Obra artística 
em dança em 
duetos 

 
8 

 
R$ 1.050,00 

 
R$ 8.400,00 

Dupla que desenvolva 
atividade de dança em 
suas múltiplas vertentes. 

Obra artística 
em dança solo 

 
7 R$ 750,00 R$ 5.250,00 

Solista que desenvolva 
atividade de dança em 
suas múltiplas vertentes 

Ações de 
formação e/ou 
qualificação 
em dança 

10 

 
 
 
 

R$ 1.200,00 

 
 
 
 

R$ 12.000,00 

Ações de formação e/ou    
qualificação em dança   
que visam ao   
desenvolvimento e  
qualificação de toda sua    
cadeia. (Seminários,  
fóruns, palestras,  
oficinas, workshop) bem   
como outras formas de    
capacitação. 

      

TEATRO 

Apresentação 
teatral, obra 
cênica e/ou 
performática 
para o público 
infantil 
(GRUPO) 

 
 
 
 
7 

 
 
 
 

R$ 2.550,00 

 
 
 
 

R$ 17.850,00 

Grupos teatrais que   
realizam atividades para   
o público infantil (Teatro    
de bonecos, peças   
adaptadas de leituras   
infantis, folclóricas e   
outras). 

Apresentação 
teatral, obra 
cênica e/ou 
performática 

4 R$ 1.050,00 R$ 4.200,00 

Artista monólogo ou   
dupla que realizam   
atividades para o público    
infantil (Teatro de   
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para o público 
infantil 
(monólogo e 
dupla) 

bonecos, peças  
adaptadas de leituras   
infantis, folclóricas e   
outras). 

Apresentação 
teatral,  obra 
cênica e/ou 
performática 
para o público 
adulto 
(GRUPO) 

 
 
 
7 

 
 
 

R$ 2.550,00 

 
 
 

R$ 17.850,00 

 
Grupos teatrais que   
realizam atividades para   
o público adulto, em suas     
diversas modalidades  
cênicas. 

Apresentação 
teatral,  obra 
cênica e/ou 
performática 
para o público 
adulto 
(monólogo e 
dupla) 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 

R$ 1.100,00 

 
 
 
 

R$ 4.400,00 

 
Artista monólogo ou   
dupla que realizam   
atividades para o público    
adulto, em suas diversas    
modalidades cênicas. 

 
Ações de 
formação e/ou 
qualificação 
em Teatro 

 
 
 
8 

 
 
 

R$ 1.200,00 

 
 
 

R$ 9.600,00 

Ações de formação e/ou    
qualificação em teatro   
que visam ao   
desenvolvimento e  
qualificação de toda sua    
cadeia. (Seminários,  
fóruns, palestras,  
oficinas, workshops) bem   
como outras formas de    
capacitação.  

      

CIRCO 

Apresentação 
circense para 
o público 
infantil 
(GRUPO) 

 
 
 
5 

 
 
 

R$ 1.550,00 

 
 
 

R$ 7.750,00 

Grupos circenses que   
realizam atividades como   
performances, 
malabares, equilibrismo,  
pirofagia, palhaçaria,  
mágica/ilusionismo, entre  
outros. 

Apresentação 
circense para 
o público 

 
 
5 

 
 

R$ 1.050,00 

 
 

R$ 5.250,00 

Atividades circenses  
como performances,  
malabares, equilibrismo,  
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infantil 
(Individual 
e/ou dupla) 

pirofagia, palhaçaria,  
mágica/ilusionismo, entre  
outros. 

Apresentação 
circense com 
classificação 
adulto 
(GRUPO) 

 
 
 
5 

 
 
 

R$ 1.550,00 

 
 
 

R$ 7.750,00 

Grupos circenses que   
realizam atividades como   
performances, 
malabares, equilibrismo,  
pirofagia, palhaçaria,  
mágica/ilusionismo, entre  
outros. 

Apresentação 
circense com 
classificação 
adulto 
(Individual 
e/ou dupla) 

 
 
5 

 
 

R$ 1.050,00 

 
 

R$ 5.250,00 

Atividades circenses  
como performances,  
malabares, equilibrismo,  
pirofagia, palhaçaria,  
mágica/ilusionismo, entre  
outros. 

 
Ações de 
formação e/ou 
qualificação 
em Circo 

 
 
 
4 

 
 
 

R$ 1.200,00 

 
 
 

R$ 4.800,00 

Ações de formação e/ou    
qualificação em circo que    
visam ao  
desenvolvimento e  
qualificação de toda sua    
cadeia. (Seminários,  
fóruns, palestras,  
oficinas, workshop) bem   
como outras formas de    
capacitação.  

      

MÚSICA 

 
 
Apresentação 
musical cover 
(GRUPO) 

 
 
 

15 

 
 
 

R$ 2.050,00 

 
 
 

R$ 30.750,00 

Grupo musical que traga 
em seu repertório 
interpretações de obras 
originalmente compostas 
por outro artista, podendo 
ser uma versão ou 
reprodução na íntegra 
(instrumental, pop, rock, 
rap, reggae, brega, 
sertanejo, samba, 
pagode, música erudita e 
outros gêneros). 
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Apresentação 
musical 
autoral 
(GRUPO) 

 
 
 
8 

 
 
 

R$ 2.050,00 

 
 
 

R$ 16.400,00 

Grupo musical que traga 
em seu repertório 
composições de obras 
originalmente de sua 
autoria (instrumental, 
pop, rock, rap, reggae, 
brega, sertanejo, samba, 
pagode, música erudita e 
outros gêneros). 

 
 
 
 
Apresentação 
musical cover 
(individual 
e/ou dupla) 

 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 

R$ 1.050,00 

 
 
 
 
 

R$ 15.750,00 

Músico, musicista e/ou 
cantor(a) individual e/ou 
dupla que traga em seu 
repertório interpretações 
de obras originalmente 
compostas por outro 
artista, podendo ser uma 
versão ou reprodução na 
íntegra (instrumental, 
pop, rock, rap, reggae, 
brega, sertanejo, samba, 
pagode, música erudita e 
outros gêneros). 

Apresentação 
musical 
autoral 
(individual 
e/ou dupla) 

 
 
8 

 
 

R$ 1.050,00 

 
 

R$ 8.400,00 

Músico, musicista e/ou 
cantor(a) individual e/ou 
dupla que traga em seu 
repertório composições 
de obras originalmente 
de sua autoria. 
(instrumental, pop, rock, 
rap, reggae, brega, 
sertanejo, samba, 
pagode, música erudita e 
outros gêneros). 

 
 
 
 
Apresentação 
musical para o 
público infantil 
 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 

R$ 1.050,00 

 
 
 
 

R$ 6.300,00 

Grupo musical, músico, 
musicista e/ou cantor(a) 
individual, dupla e/ou 
grupo que traga em seu 
repertório obras 
integralmente para o 
público infantil 
(instrumental, pop, rock, 
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rap, reggae, brega, 
sertanejo, samba, 
pagode, música erudita e 
outros gêneros). 

 
 
Ações de 
formação e/ou 
qualificação 
no cenário 
musical 

 
 
 

13 

 
 
 

R$ 1.200,00 

 
 
 

R$ 15.600,00 

Ações de formação e/ou    
qualificação em música   
que visam ao   
desenvolvimento e  
qualificação de toda sua    
cadeia. (Seminários,  
fóruns, palestras,  
oficinas, workshop) bem   
como outras formas de    
capacitação.  

      

LITERATURA 
LIVRO E 
LEITURA 

 
Sarau 

 
3 

 
R$ 1.550,00 

 
R$ 4.650,00 

Reunião de poetas e 
poetisas para recitar seus 
escritos, um por vez. 

 
 
Mostra 
Literária 

 
 
2 

 
 

R$ 3.050,00 

 
 

R$ 6.100,00 

Evento cultural para 
exposição de livros e 
demais produções 
literárias (vídeo-poemas, 
performances poéticas, 
livros, livretos, fanzines, 
poemas avulsos, 
webinário), dentre outras. 
manifestações poéticas. 

 
 
Contadores de 
histórias 

 
 
5 

 
 

R$ 1.050,00 

 
 

R$ 5.250,00 

Profissional que 
desenvolva atividade de 
narração ou interpretação 
de histórias, adultas ou 
infantis, que promova o 
incentivo à leitura e 
acesso ao livro. 

Publicação de 
audiolivro no 
gênero infantil, 
infanto juvenil 
de caráter 
inédito. 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 

R$ 3.550,00 

 
 
 
 

R$ 17.750,00 

Gravação dos conteúdos 
de um texto literário lido 
em voz alta, podendo ter 
efeitos sonoros. O 
audiolivro pode ser 
apresentado em suportes 
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de MP3, WMA, entre 
outros. 

Publicação e 
difusão de 
textos no 
formato Ebook 
sobre a 
história, 
memória, 
biografia e 
ensaio crítico 
sobre a 
cultura 
sobralense 
(Individual 
e/ou 
Coletivo) 

 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 

R$ 4.550,00 

 
 
 
 
 
 

R$ 36.400,00 

 
 
 
 
 
Livro em formato digital 
(livro eletrônico) para 
acesso em qualquer 
plataforma digital. 

Publicação e 
difusão de 
textos no 
formato Ebook 
dos gêneros: 
poesia, prosa, 
romance, 
dramaturgia, 
quadrinhos, 
HQ, Mangá, 
etc. 
(Individual 
e/ou coletivo) 

 
 
 
6 

 
 
 

R$ 4.550,00 

 
 
 

R$ 27.300,00 

 
Livro em formato digital 
(livro eletrônico) para 
acesso em qualquer 
plataforma digital. 

Ações de 
formação e/ou 
qualificação 
em Literatura 
(escrita 
criativa, 
oficina de 
criação 
literária, 
criação de 
portais de 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

R$ 1.200,00 

 
 
 
 
 

R$ 12.000,00 

Ações de formação e/ou    
qualificação em literatura   
que visam ao   
desenvolvimento e  
qualificação de toda sua    
cadeia. (Seminários,  
fóruns, palestras,  
oficinas, workshop) bem   
como outras formas de    
capacitação.  
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literatura 
prosa e 
poesia, 
podcast, clube 
de leitura) 

      

ARTES 
VISUAIS 

 
Exposição ou 
ação coletiva 
(mínimo 15 
obras) 

 
 
5 

 
 

R$ 1.550,00 

 
 

R$ 7.750,00 

Grupo de artistas, que    
realizam exposições e/ou   
ações de arte nas    
categorias: cerâmica,  
desenho, pintura,  
escultura, gravura,  
design, arte popular,   
fotografia entre outras. 

 
Exposição ou 
ação 
individual 
(mínimo 8 
obras) 

 
 
 
5 

 
 
 

R$ 1.050,00 

 
 
 

R$ 5.250,00 

Artista que realiza   
exposições e/ou ações   
de arte nas categorias:    
cerâmica, desenho,  
pintura, escultura,  
gravura, design, arte   
popular, fotografia dentre   
outras. 

Ações de 
formação e/ou 
qualificação 
em Artes 
Visuais 

 
10 

 
R$ 1.200,00 

 
R$ 12.000,00 

Ações de formação e/ou    
qualificação em artes   
visuais que visam ao    
desenvolvimento e  
qualificação de toda sua    
cadeia. (Seminários,  
fóruns, palestras,  
oficinas, workshop) bem   
como outras formas de    
capacitação.  

      

AUDIOVISUAL 

 
 
Documentário 
(Obra inédita) 

 
 
3 

 
 

R$ 5.500,00 

 
 

R$ 16.500,00 

Filme em formato de    
curta-metragem ou média   
metragem do gênero   
documentário ainda não   
publicado (finalizado ou   
em fase de produção).  
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Ficção  
(Obra inédita) 

 
 
2 

 
 

R$ 6.200,00 

 
 

R$ 12.400,00 

Filme em formato de 
curta-metragem ou média 
metragem do gênero 
ficção ainda não 
publicado (finalizado ou 
em fase de produção).  

 
 
Clip musical 

 
 
2 

 
 

R$ 1.500,00 

 
 

R$ 3.000,00 

Obra audiovisual que 
integra uma música com 
imagens e é produzido 
para fins artístico.  

 
 
Websérie 
(Obra inédita) 

 
 
 
2 

 
 
 

R$ 3.500,00 

 
 
 

R$ 7.000,00 

Série de episódios do 
gênero ficção ou 
documentário exclusivos 
para lançar na internet 
finalizados ou em 
produção ainda não 
publicados.  

Programa 
cultural 
radiofônico, 
televisivo, 
podcast e/ou 
webtv artístico 

8 

 
 
 

R$ 1.200,00 

 
 
 

R$ 9.600,00 

Ações de áudio e vídeo a      
serem desenvolvidas em   
caráter online através   
das mídias dispostas   
nesta categoria. 

Ações de 
formação e/ou 
qualificação 
em 
Audiovisual 

 
 
5 

 
 

R$ 1.200,00 

 
 

R$ 6.000,00 

Ações de formação e/ou    
qualificação em  
audiovisual que visam ao    
desenvolvimento e  
qualificação de toda sua    
cadeia, bem como ações    
de fruição artística   
audiovisual. (cineclubes,  
palestras, oficinas,  
workshop) bem como   
outras formas de   
capacitação.  

      

CULTURAS 
PERIFÉRICAS 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Slam é uma competição    
em que poetas leem ou     
recitam um trabalho   
original. Estas  
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Slam 3 R$ 3.050,00 R$ 9.150,00 performances são, em   

seguida, julgadas por   
membros selecionados  
da plateia ou então por     
uma comissão de   
jurados. 

 
 
Batalha de 
rima 

 
 
4 

 
 

R$ 3.050,00 

 
 

R$ 12.200,00 

Reunião de pessoas que 
se enfrentam em 
batalhas de rima: um 
jogo com as palavras que 
valoriza a cultura com 
debates sobre temas 
políticos e sociais.  

 
 
Danças 
urbanas 
(grupo) 

 
 
 
6 

 
 
 

R$ 2.050,00 

 
 
 

R$ 12.300,00 

Grupos que realizam 
atividades de danças 
urbanas, sendo entre 
elas o breakdance, hip 
hop dance, popping, 
locking,ragga jam, 
dancehall, krump, 
swingueira, vogue, entre 
outras. 

Cultura Hip 
hop (Graffiti, 
DJ, MC, B-boy 
e B-girl) 
(grupo) 

8 

 
 

R$ 1.550,00 

 
 

R$ 12.400,00 

Grupos que realizam 
ações de performance 
artística da cultura hip 
hop, tais como música, 
poesia, dança, pintura, 
entre outras. 

 
 
Live painting 

 
 
6 

 
 

R$ 1.050,00 

 
 

R$ 6.300,00 

 
Ação onde o artista cria 
uma peça de arte visual 
em uma apresentação ao 
vivo (online), 
acompanhado por 
música. 
 

Ações de 
formação e/ou 
qualificação 
em culturas 

10 R$ 1.200,00 R$ 12.000,00 

Ações de formação e/ou    
qualificação em culturas   
periféricas que visam ao    
desenvolvimento e  
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periféricas 
(equidade de 
gênero e raça, 
mídia e 
comunicação, 
cultura de paz, 
etc.) 

qualificação de toda sua    
cadeia. (Palestras,  
oficinas, workshop) bem   
como outras formas de    
capacitação.  

      

PATRIMÔNIO 
CULTURAL 
MATERIAL E 
IMATERIAL 

Ações 
educativas, de 
formação e/ou 
qualificação. 

 
 

5 R$ 1.200,00 

 

R$ 6.000,00 

Ações online voltadas à 
formação de profissionais 
da cultura e da arte e/ou 
ao público em geral 
através de cursos, 
workshops, oficinas, etc. 

      

FESTIVAIS E 
MOSTRAS 

Eventos de 
difusão e 
intercâmbio 
artístico 
cultural para 
todas as 
linguagens 
deste edital. 

5 R$ 6.100,00 R$ 30.500,00 

Ações online que 
permitam a difusão das 
diferentes manifestações 
artísticas e culturais, bem 
como proporcionam o 
intercâmbio, 
aperfeiçoamento e troca 
de experiências entre os 
participantes e a 
sociedade.  

Eventos de 
difusão e 
intercâmbio 
artístico em 
performance e 
moda  

1 R$ 6.100,00 R$ 6.100,00 

Ações online que 
permitam a difusão 
artística em performance 
e moda, bem como 
proporcionam o 
intercâmbio, 
aperfeiçoamento e troca 
de experiências entre os 
participantes e a 
sociedade. 

      

PRODUÇÃO 
CULTURAL 

Ações de 
formação e/ou 
qualificação 

 
 

10 

 
 

R$ 1.500,00 

 
 

R$ 15.000,00 

Ações de formação e/ou    
qualificação em produção   
cultural que visam ao    
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na produção 
cultural 

desenvolvimento e  
qualificação de toda sua    
cadeia. (Palestras,  
oficinas, workshop que   
envolvam figurino,  
cenário, iluminação, som   
etc) bem como outras    
formas de capacitação.  

 
 

ÁREA/ 
SEGMENTO 

CATEGORIA 
QUANT. DE 
ATIVIDADES 

VALOR FIXO 
POR 

PROPOSTA 

VALOR TOTAL 
POR 

CATEGORIA 
DESCRIÇÃO 

CULTURAS 
POPULARES E 
TRADICIONAIS 

Músicas, 
cantos e 
danças 

 
 

15 

 
 

R$ 2.050,00 

 
 

R$ 30.750,00 

Canções e danças 
populares e tradicionais 
que fazem parte da 
sabedoria de um povo, 
transmitido pela tradição 
oral. 

Violeiros, 
repentistas e 
cordelistas 

 
 
5 

 
 

R$ 1.550,00 

 
 

R$ 7.750,00 

Poetas populares, 
improvisadores que, a 
partir de um mote, criam 
espontaneamente um 
poema em forma de 
repente e/ou cordel. 

Dramatizaçã
o e histórias 
encenadas 

 
5 

 
R$ 2.050,00 

 
R$ 10.250,00 

Histórias dramatizadas 
da cultura popular e 
tradicional transmitidas 
pela tradição oral. 

Medicina e 
culinária 
populares 

 
 
5 

 
 

R$ 1.050,00 

 
 

R$ 5.250,00 

Receitas que fazem 
parte da sabedoria de 
um povo, e que foram 
transmitidas pela 
tradição oral. 

 
Rituais e 
festas 
tradicionais 

 
 
3 

 
 

R$ 1.550,00 

 
 

R$ 4.650,00 

Rituais e festas que 
fazem parte dos saberes 
e fazeres de um povo 
imbuído de valor 
simbólico, codificada por 
uma religião ou pelas 
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tradições da 
comunidade. 

Publicação e 
difusão de 
textos no 
formato 
Ebook sobre 
as 
expressões 
culturais 
populares e 
tradicionais 
presentes no 
município de 
Sobral 
(Individual 
e/ou 
Coletivo) 

3 R$ 4.550,00 R$ 13.650,00 

 
 
Livro em formato digital 
(livro eletrônico) para 
acesso em qualquer 
plataforma digital. 

Ações de 
formação 
e/ou 
qualificação 
em culturas 
populares e 
tradicionais 
que vise a 
educação e 
processos 
próprios de 
transmissão 
de 
conheciment
os. (Ex. Arte, 
produção 
material e 
artesanato) 

15 R$ 1.200,00 R$ 18.000,00 

Ações de formação e/ou    
qualificação em culturas   
populares e tradicionais   
que visam ao   
desenvolvimento e  
qualificação de toda sua    
cadeia. (Palestras,  
oficinas, workshop) bem   
como outras formas de    
capacitação.  

 
ÁREA/ 

SEGMENTO CATEGORIA QUANT. DE 
ATIVIDADES 

VALOR FIXO 
POR PROPOSTA 

VALOR TOTAL 
POR CATEGORIA DESCRIÇÃO 

EXPRESSÕES 
CULTURAIS 

Músicas, 
cantos e 

6 R$ 2.050,00  
 
Musicalidade e dança 
que se  caracterizam 
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AFRO-BRASILEIRA

S 
práticas 
corporais 
(danças e 
jogos 
)afro-brasilei
ras 

 
 

R$ 12.300,00 

como marcas da cultura 
afro em nosso país.  

Publicação e 
difusão de 
textos no 
formato 
Ebook sobre 
as 
expressões 
culturais de 
matriz 
afro-brasileir
as presentes 
no município 
de Sobral 
(Individual 
e/ou 
Coletivo) 

3 R$ 4.550,00 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 13.650,00 

 
 
Livro em formato digital 
(livro eletrônico) para 
acesso em qualquer 
plataforma. 

Rituais e 
festas 
tradicionais 

5 R$ 1.550,00 

 
 
 

R$ 7.750,00 

Festas e rituais 
imbuídos de um valor 
simbólico, cuja 
performance é, 
usualmente, prescrita e 
codificada por uma 
religião ou pelas 
tradições da 
comunidade de matriz 
afro-brasileira. 

Ações de 
formação 
e/ou 
qualificação 
de 
expressões 
Afro-brasileira
s (Ex: 
Saberes e 
fazeres de 

10 R$ 1.200,00 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 12.000,00 

Ações de formação e/ou    
qualificação em  
expressões culturais  
afro-brasileiras que  
visam ao  
desenvolvimento e  
qualificação de toda sua    
cadeia. (Palestras,  
oficinas, workshop) bem   
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expressões 
afro-brasileira
s tais como 
medicina, 
culinária 
,artesanato e 
outros) 

como outras formas de    
capacitação.  
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