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MAPEAMENTO DE 
DESIGNERS DO 
ESTADO DO CEARÁ

BORA 
PARTICIPAR, 
MEU POVO!
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O Centro de Design do Ceará, situado 

no Complexo Cultural Estação das 

Artes, integrante da Rede Pública de 

Equipamentos Culturais da Secretaria 

da Cultura do Estado do Ceará (Secult 

Ceará), com gestão em parceria com 

o Instituto Mirante, convida você para 

participar do processo de mapeamento 

de profissionais do campo do Design 

no Estado do Ceará!
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Neste documento você encontrará 

as informações necessárias para 

participar do mapeamento, veja o 

sumário abaixo:
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INFORMAÇÕES
GERAIS

O que é o Centro de Design do Ceará?

O Centro de Design do Ceará é um espaço de promoção reflexão, formação, 

inovação, valorização, produção e expansão das fronteiras do Design, conversado 

com diferentes setores da sociedade de forma coletiva e colaborativa, trocando 

ideias, expectativas e possibilidades para a produção de um design decolonial, 

regenerativo, ecoeficiente e político.

O que é o Instituto Mirante?

O Instituto Mirante de Cultura e Arte é uma Organização Social, sem fins 

lucrativos, constituída no ano de 2021, com o objetivo primordial de contribuir 

com a gestão de políticas culturais do Estado do Ceará, proteger, salvaguardar 

e incentivar o fomento às iniciativas artístico-culturais e o patrimônio histórico 

e cultural.
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Qual a importância do mapeamento? 

O Centro de Design do Ceará propôs este mapeamento para a formação de 

banco de dados de designers que atuam no Estado do Ceará, visto que não há 

como pensar em Políticas Públicas Culturais sem dados e informações.

Quais os objetivos deste mapeamento? 

Mapear o máximo de informações sobre a produção do design do nosso 

Estado, além de possibilitar o mapeamento e cadastro de profissionais para 

executarem serviços nas atividades e programações realizadas pelo Centro de 

Design do Ceará.

É importante destacar que o presente mapeamento visa democratizar o acesso 

aos recursos para os(as) designers aqui especificados, não representando o 

mapeamento em si qualquer garantia de contratação.

E você? Conhece algum(a) designer? 

Nos ajude a chegar até ele(a)!

Divulgue esse mapeamento e fale da sua importância, pois assim você ajuda na 

busca ativa de incluir nesse mapeamento, toda a produção de design existente 

no Estado.
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CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO

Quem pode participar? 

Poderão participar deste mapeamento os(as) designers, empresas, instituições 

e profissionais que atuem na área do design no Estado do Ceará.

Os(as) designers deverão estar devidamente cadastrados na plataforma virtual 

do Mapa Cultural do Ceará por meio do link:

mapacultural.secult.ce.gov.br/
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MAPEAMENTO

Onde posso realizar a inscrição?

PASSO A PASSO

Faça o cadastro no Mapa Cultural do Ceará:

mapacultural.secult.ce.gov.br/

Acesse e se inscreva no Mapeamento de Designers

do Ceará, disponível no Mapa Cultural do Ceará pelo link:  

mapacultural.secult.ce.gov.br/oportunidade/3946/

A inscrição se dará através do site do Instituto Mirante de Cultura e Arte, a 

partir do dia 27 de julho de 2022, sem data para término.

• O mapeamento ficará aberto permanentemente para todos os interessados.

• O mapeamento tem a validade de 2 anos. 

• Os dados cadastrais ficarão armazenados na plataforma sem prazo de 

validade e é de responsabilidade do(a) inscrito(a) a atualização dos dados.

• A veracidade das informações é de responsabilidade do(a) inscrito(a).
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CONTRATAÇÃO

O mapeamento é garantia de contratação?

Não. A participação no presente mapeamento não pressupõe garantia de 

contratação, ficando esta condicionada a definição da programação dos 

eventos e programas do Centro de Design do Ceará, bem como metas e a 

disponibilidade financeira e orçamentária.

O mapeamento realizado nos termos deste documento não impede o Centro de 

Design de realizar outras contratações para atendimento de suas necessidades 

e metas propostas.

Lembramos que o objetivo deste mapeamento é a criação de um banco de 

dados dos(as) profissionais do design que atuam no Estado do Ceará.
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TIRA
DÚVIDAS

Outras dúvidas poderão ser enviadas para o e-mail:

edital.design@institutomirante.org 
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