
Modernidade chega ao MINC 

Finalmente os proponentes poderão utilizar a Internet para encaminhar seus projetos com 
vistas à aprovação pelas leis federais de incentivo à cultura.  

Quase ao final do primeiro decênio do Século XXI, os proponentes de projetos culturais que 
desejam utilizar os mecanismos das leis Rouanet e Audiovisual finalmente poderão utilizar a 
Internet como meio de encaminhamento ao Ministério da Cultura. O formulário por papel 
continuará valendo, mas a partir de 1º de janeiro de 2009 ele estará disponível no site 
www.cultura.gov.br para quem quiser preenchê-lo. 

O novo sistema, parecido com o do Imposto de Renda, avisa ao proponente possíveis erros de 
preenchimento, impedindo o envio. A proposta, ao ser enviada, é analisada por funcionários do 
MinC e, caso ocorra a necessidade de alguma correção, o responsável pela proposta receberá 
um e-mail informando qual alteração precisará ser feita. Se estiver tudo certo, a proposta 
transforma-se em projeto e automaticamente receberá o número do Pronac (Programa 
Nacional de Apoio à Cultura). Será, então, é enviado às instituições vinculadas para apreciação 
dos pareceristas. 

A responsabilidade das informações declaradas será de quem preencher o formulário. Essa 
possibilidade evitará erros que não são tão incomuns quando funcionários do MinC digitam as 
informações do projeto em um banco de Dados.  

Para Evaristo Nunes, da Secretaria de Incentivo e Fomento à Cultura, o novo sistema é um 
passo importante para diminuir o tempo de avaliação das propostas. “Esse novo sistema 
possibilitará menos erros e mais agilidade. Nós estamos falando de um procedimento quase 
todo eletrônico. Somente a certificação será em papel, pois ainda não disponibilizamos a 
digital, mas será por pouco tempo. Isso fará com que tenhamos redução de problemas, de 
inconsistência da informação e maior transparência”, afirmou. 

Nessa fase, o projeto torna-se público e é possível acompanhá-lo pela Internet, até mesmo 
com os pareceres dos técnicos. O problema é que essas informações não poderão expor dados 
vitais do proponente e sua proposta, o que irá requerer maior especialização dos técnicos, 
embora essa especialização já deveria ter sido preocupação do Ministério há muito tempo 
dadas as incoerências de critério muitas vezes mostradas pelos analistas. 

Segundo o secretário executivo do MinC, Alfredo Manevy,  essa nova forma tem um caráter 
didático, pois, com os avisos do próprio sistema, qualquer pessoa poderá aprender como fazer 
uma proposta. “Muitos têm potencial para formular propostas culturais, mas desconhecem 
como apresentá-las ao ministério e também desconhecem as leis. Esse novo sistema pode 
funcionar como um curso e as pessoas ficarão, a cada dia, mais familiarizadas com os 
trâmites”. 

Através do link abaixo você pode conhecer quais são as informações necessárias para 
preenchimento do projeto. Esse é um exemplo de formulário utilizado em projetos que são 
encaminhados via Correio. O formulário a ser utilizado na Internet poderá ser acessado 
através de login e senha.  

http://www.marketingcultural.com.br/106/pdf/novo-formulario-minc.pdf 
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