
Aberto edital do Instituto Votorantim 

O Instituto Votorantim abre inscriçõespara a 3ª seleção pública do Programa de 
Democratização Cultural Votorantim, que selecionará projetos que objetivem a fruição, 
experimentação e vivência de conteúdos culturais pelo público, principalmente pelos jovens 
entre 15 e 24 anos. A empresa investirá nesse edital R$ 4 milhões em iniciativas de todas as 
áreas culturais. 

Lançado em 2006, o Programa apóia, hoje, cerca de 50 projetos culturais, com atuação nos 
centros urbanos e rurais de todo o País, beneficiando mais de 200 municípios. “Procuramos 
direcionar recursos para o apoio a iniciativas que proporcionem, principalmente à população 
jovem, oportunidades de contato qualificado com atividades culturais. Seja por meio do acesso 
a produções artísticas ou pela abertura de portas para o exercício prático nesse universo, a 
intenção é promover a ampliação do contato com a arte. Por isso, apoiamos projetos de 
educação para as artes, apresentações em praças públicas, circuitos itinerantes, 
formaçãocultural, entre outras iniciativas”, explica Lárcio Benedetti, gerente de 
desenvolvimento sociocultural do Instituto Votorantim.  

À frente do espetáculo de dança popular Passo, o artista Antonio Nóbrega afirma que o 
Instituto Votorantim tem maior sensibilidade em sua atuação com os editais. O Instituto dá 
suporte aos proponentes, prorroga inscrições e possui uma dinâmica que faz com que os 
parceiros potencializem seus projetos. “O Brincante tem 15 anos no campo socioartístico 
cultural e só realizamos projetos com esse porte com o apoio do Instituto Votorantim. 
Estávamos orfãos de apoios ousados para viabilizar projetos que, sem essa parceria 
institucional, não saem do papel”, explica. 

Para incentivar a elaboração de projetos direcionados à democratização do acesso à cultura, 
em 2007 o Instituto Votorantim desenvolveu o Manual de Apoio à Elaboração de Projetos de 
Democratização Cultural. A publicação está disponível no site www.institutovotorantim.org.br. 

Programa de Democratização Cultural 

Em 2008, a3ª seleção pública do Programa de Democratização Cultural selecionará 
projetoscuja soma totalize R$ 4 milhões. O limite do investimento será de R$ 600 mil por 
projeto. As iniciativas devem se destacar pelo alto impacto cultural e, também, pelo benefício 
ao público jovem.  

Podem participar da seleção artistas, grupos, produtores e instituições de todas as regiões do 
País, que realizem ações culturais para estimular o interesse e ampliar o acesso dos jovens às 
manifestações artísticas. Os conteúdos devem ser atrativos e apresentados em locais de fácil 
acesso, de forma gratuita ou abaixo custo. Todas as áreas culturais podem ser contempladas - 
artes visuais,artes cênicas, música, cinema e vídeo, literatura, e patrimônio.  

Inscrição e seleção de projetos 

A inscrição de projetos deve serfeita pelo site www.institutovotorantim.org.br. O processo é 
gratuito e aberto apessoas físicas e jurídicas entre os dias 24 de abril e 08 de agosto deste 
ano. Serão qualificados para a etapa de seleção somente projetos que possuam, antesdo 
término do período de inscrição, número de registro no PRONAC, pelas Leis Rouanet ou do 
Audiovisual.  

Os projetos recebidos serão avaliados por uma comissão técnica independente, formada por 
especialistas da área cultural, que avaliará a adequação do projeto ao foco da democratização 
cultural, de acordo com os cerca de 20 critérios apresentados aos proponentes no regulamento 
da seleção. A decisão final fica a cargo do Comitê e do Conselho do Instituto Votorantim, que 



examinarão os projetos pré-selecionados pelos especialistas. Os projetos poderão ter qualquer 
duração, desde que as fases patrocinadas sejam realizadas entre janeiro e dezembro de 2009. 

Os projetos apoiados pelo Instituto em 2008 

foram escolhidos na 2ª seleção pública, realizada em 2007. Foram contemplados 12 projetos 
de todas as regiões do País –além da renovação de outros já existentes – com foco na 
democratização cultural.  

Serviço 

3ª seleção pública do Programa de Democratização Cultural Votorantim 
Período de inscrição: de 24 de abril a 08 de agosto de 2008, às 18h 
Inscrições pelo site: www.institutovotorantim.org.br 

Dúvidas: podem ser esclarecidas pelo telefone (11) 2818-5021, de segunda a sexta, das 9h às 
12h30 e das 13h30 às 18h, a partir do dia 24/4 até o dia 08/8, às 18h. 

Disponível em: <http://www.culturaemercado.com.br>. Acesso em 28 abr. 2008 

 

 

 

 

 


