FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA
PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO À CULTURA

PASSO A PASSO DA INSCRIÇÃO DE PROJETO CULTURAL

I ORIENTAÇÃO GERAL
1. Antes de efetuar a inscrição de Projetos Culturais:
•
•
•
•
•
•

Leia atentamente o Edital Nº. XXX, disponível para receber a inscrição de projetos.
Após conhecer o conteúdo do edital leia a legislação e só então esboce o seu projeto. O conteúdo do seu projeto deve
atender o que diz o edital e o que diz a Lei Complementar Nº. 57/2005.
O edital solicita alguns anexos (arquivos/documentos). Para facilitar o processo, procure providenciá-los antes de dar
início à inscrição do projeto cultural.
As informações podem ser preenchidas e alteradas a qualquer momento, no Sistema do Programa Estadual de Fomento
e Incentivo à Cultura - SISPROFICE, durante o período em que o edital permanecer aberto para recebimento de
inscrições.
O proponente pode incluir ou alterar informações uma vez que as abas são gravadas de forma independente e em cada
fase do processo de inscrição existe o botão “Gravar”.
O processo de inscrição é totalmente online.

2. No site – www.sic.cultura.pr.gov.br, caso você ainda não seja cadastrado como agente cultural faça o cadastramento,
acessando:

3. Caso você já possua seu cadastro como agente cultural, clique no banner PAIC e entre em “Acesse o edital” ou através do link
www.fundacaoculturaldecuritba/leideincentivo/sisprofice entre em para acessar o formulário de inscrição faça o login.
4. De posse da senha do cadastramento de agente cultural, com os anexos/documentos em mãos, acesse o SISPROFICE
Municípios.

5. Digite seu login de usuário e senha para entrar no sistema.
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II INSCRIÇÃO
1. Clique em "Projeto Cultural"

2. Localize o edital do Mecenato na modalidade que se enquadra “iniciante” ou “não iniciante” e selecione a opção “Inscrever
Projeto Cultural”.

3. Leia as informações referentes ao edital, junto ao link dos arquivos de orientação do edital, e os demais campos.

Imagem Ilustrativa

4. Confirmar a leitura das informações, declarar aceitação do estipulado neste edital e nas demais normas que o integram,
selecionando a opção “De acordo”.

5. Finalizar clicando em “Criar Projeto”.
6. O agente cultural, ao criar e inscrever um projeto cultural em editais do PAIC, passa à condição de proponente, sendo o
responsável pelo projeto encaminhado.
Dica: Para facilitar a sua inscrição preencha os dados do seu projeto primeiro em um processador de texto, depois de finalizar
copie as informações para cada uma das abas correspondentes no sistema.
7. O processo de inscrição compreende o preenchimento de 17 (dezessete) abas, com informações e documentação, referentes
ao conteúdo do projeto.
Dica: Em caso de dúvida, sobre o conteúdo a ser preenchido em cada aba, o proponente pode clicar no botão com um ponto de
interrogação, acessando as orientações disponíveis. Este botão se encontra em todas as abas do processo de inscrição. Ao
trocar de uma aba para outra é importante conferir as informações e se estas foram salvas. Para salvar as informações clique no
botão “Gravar” de cada aba. A troca de uma aba para a outra sem efetuar este procedimento faz com que o conteúdo preenchido
seja perdido.
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Imagem Ilustrativa

8. Fique atento:
•
•
•

Após 20 minutos sem alterações no processo de inscrição o sistema cai automaticamente, sendo necessário efetuar
login novamente.
Ao salvar as informações da sua inscrição observe se aparece um balão de confirmação no canto superior direito da
tela. Esta é a confirmação de que os seus dados foram salvos corretamente.
Aguarde, pois o sistema pode levar alguns segundos para processar a informação. Fique atento, pois o balão aparece
temporariamente, ficando invisível na seqüência.

Atenção: O edital prevê arquivos/documentos obrigatórios para a inscrição, os quais serão anexados pelo proponente. Os
formatos destes variam conforme o tipo do arquivo/documento solicitado. Não esqueça de verificar na aba “Documentos e
Informações a serem Anexados” o tipo de arquivo permitido.

Atenção: Os proponentes que precisarem anexar conteúdos em vídeo devem informar o link de um site, que permite que seus
usuários carreguem e compartilhem vídeos em formato digital. Exemplo: youtube e vimeo.
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9. Confira o preenchimento de todas as informações solicitadas, em cada uma das abas, observando se foram preenchidas
corretamente, anexadas e salvas. Finalize a inscrição clicando no botão “Encaminhar este projeto para avaliação”, localizado no
canto superior direito da tela.

Atenção: Após selecionar esta opção uma última aba de confirmação das informações anexadas irá abrir. Depois de confirmar
essa fase seu projeto será encaminhado para avaliação e não poderá mais ser alterado. O projeto que for preenchido, mas não
encaminhado no botão “Encaminhar este projeto para avaliação” não estará inscrito no edital.
10. Preencha as informações de identificação do projeto. Em seguida, selecione a opção “Gravar Identificação do projeto”.

11. Siga para a aba “Categorias”. Nesta aba localize, no canto direito da tela, o botão com o desenho de um lápis. Ao clicar no
botão o proponente poderá editar a categoria do projeto. Uma janela se abrirá contendo as opções de categorias específicas, por
área. Selecione a opção de sua escolha e finalize clicando em “Gravar Categorias”.

12. Ao clicar no botão o proponente poderá editar a categoria do projeto cultural.
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13. Depois, siga para a aba “Apresentação”. Preencha a caixa de texto com a apresentação do projeto. Fique atento ao limite de
caracteres permitidos. Em seguida, clique em “Gravar Apresentação”.

14. Siga para a aba “Objetivos”. Preencha a caixa de texto com o objetivo do projeto. Fique atento ao limite de caracteres
permitidos. Em seguida, clique em “Gravar Objetivos”.
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15. Depois, siga para a aba “Justificativa”. Preencha a caixa de texto com a justificativa do projeto. Fique atento ao limite de
caracteres permitidos. Em seguida, clique em “Gravar Justificativa”.

16. Siga para a aba “Democratização de Acesso/Contrapartida Social”. Preencha a caixa de texto com a democratização de
acesso do projeto. Fique atento ao limite de caracteres permitidos. Em seguida, clique em “Gravar Democratização de Acesso”.
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17. Siga para a aba “Etapas de Trabalho”. Preencha a descrição e a duração das fases de trabalho do projeto, escolhendo entre
dias, semanas ou meses. Em seguida, clique em “Gravar Etapas”.
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18. Siga para a aba “Plano de Realização do Projeto” e, no canto direito da tela, o botão “Adicionar novo plano realização”. Ao
clicar no botão uma janela se abrirá com as opções do plano de realização. Preencha, selecione as opções e finalize clicando em
“Adicionar Plano de Realização”.

19. Siga para a aba “Fichas Técnicas” e localize no canto direito da tela o botão “Adicionar ficha técnica/currículo”.
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20. Preencha todas as informações solicitadas e finalize clicando em “Gravar”. Para salvar mais de uma ficha técnica/currículo
basta repetir o mesmo procedimento.

21. Siga para a aba “Orçamento Detalhado”, a qual contém informações referentes ao orçamento financeiro do projeto. Localize
no canto direito da tela o botão com o desenho de um lápis. Ao clicar no botão uma janela se abrirá. O proponente poderá editar o
orçamento financeiro do projeto, preenchendo as informações solicitadas. Finalize clicando em “Adicionar”.
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Discrimine o item orçamentário, incluindo quantidade, unidade e valor unitário.

22. Para salvar mais de um item ao orçamento financeiro repetir o procedimento. Ocorrendo a necessidade de excluir e/ou corrigir
itens, recorra ao botão com a imagem do lixo, localizado após o valor total.

23. Siga para a aba “Fontes de Financiamento”. Localize no canto direito da tela o botão “Adicionar nova fonte de financiamento”.
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24. Ao clicar no botão uma janela se abrirá. Preencha, selecione as opções de sua escolha e finalize clicando em “Gravar Fonte
de Financiamento”. Para adicionar mais de uma fonte de financiamento repita o procedimento.

Atenção: Para Editais do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura selecionar esta opção: Receitas Originárias de Prefeituras
Municipais (Leis de Incentivo ou FMC), coloque o valor total do projeto e em seguida Gravar Fonte de Financiamento.
Caso você esteja prevendo para seu projeto recursos oriundo de outras fontes, repita o processo e escolha a opção:

25. Siga para a aba “Plano Básico de Divulgação” e, localize no canto direito da tela o botão “Adicionar nova divulgação”.

26. Ao clicar no botão “Adicionar nova divulgação” uma janela se abrirá. Preencha, selecione as opções de sua escolha e finalize
clicando em “Gravar Plano”. Para adicionar mais de um plano de divulgação repita o procedimento.
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27. Depois, siga para a aba “Plano Básico de Distribuição”. Localize no canto direito da tela o botão “Adicionar nova distribuição”.
Ao clicar no botão uma janela se abrirá. Preencha as informações solicitadas e finalize clicando em “Gravar Plano”.

28. Siga para a aba “Público Alvo do Projeto”. Localize no canto direito da tela o botão “Editar público alvo”.

29. Uma janela se abrirá. Preencha, selecione a faixa etária e a estimativa do público especificando quem compõe o público alvo
do seu projeto cultural.
Exemplo: “crianças da rede pública municipal de ensino”, “integrantes da universidade da terceira idade”, etc. Depois clique no
botão “Gravar Público Alvo”.
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30. Siga para a aba “Documentos e Informações a serem anexados”. Nesta aba deve-se anexar os documentos exigidos no
edital.

Atenção: É importante observar que aqui tudo depende se seu projeto está sendo inscrito através da “Pessoa Jurídica” ou
“Pessoa Física”. Considere quanto aos documentos exigidos que “Declaração do Substituto” é somente para Pessoa Física,
“Orçamento de Recursos de Outras Fontes” somente se você estiver prevendo estes recursos complementares.
Atenção: Para anexar um documento localize no canto direito da tela o botão com o desenho de uma seta. Clique para abrir uma
janela, anexe o documento e preencha as informações solicitadas. Certifique-se de que o documento anexado está dentro do
formato do arquivo permitido, uma vez que há variação dependendo do tipo de arquivo a ser anexado.

31. Após anexar o documento clique em “Gravar”.

Atenção: A aba “Arquivos de Orientação para Baixar” disponibiliza conteúdos de orientação, referentes à inscrição no edital.

32. Clique no botão com o desenho de uma seta para baixo, no canto direito da tela, para efetuar o download dos conteúdos.
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33. Siga para a aba “Documentos Complementares”. Nesta aba deve-se anexar documentos que o proponente achar necessário
para complementar a análise de mérito do projeto.

Atenção: Observe quais tipos de arquivos permitidos e o limite de 5 MB por arquivo – arquivos maiores que o permitido deverão
ser compactados antes do envio, ou ainda você poderá indicar um link de livre acesso para visualização do conteúdo pretendido.
34. Após concluir o preenchimento de todos os itens solicitados nas 17 abas anteriores, o proponente deve certificar-se de que
seu projeto está completo e pode clicar em “Encaminhar este projeto para avaliação”. O botão está localizado no canto superior
direito da tela.

35. Ao encaminhar o projeto para a avaliação confirme o encaminhamento clicando no botão “sim”.

Atenção: Ao encaminhar o projeto para avaliação, o sistema verifica se todos os itens foram preenchidos. Se estiver tudo correto
a tela abaixo será mostrada.
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Atenção: Caso algum item não tenha sido preenchido o sistema mostrará a tela listando cada item e indicando onde há
pendência. Para tal procedimento lembramos que:
•

O ícone com um círculo verde indica que o preenchimento está correto.

•

O ícone com um triângulo amarelo indica alguma pendência que precisa ser reavaliada pelo proponente.

Atenção: Abaixo da lista estão dois botões: o botão “Cancelar encaminhamento e voltar para o projeto” permite que as
pendências sejam corrigidas, e o botão “Encaminhar projeto com pendências” fará o encaminhamento do projeto da forma como
ele está.
É importante notar que cabe ao proponente decidir se os itens identificados como pendentes devem ou não ser
preenchidos.
Exemplo: Após confirmar o envio do projeto cultural o proponente será encaminhado a uma janela de confirmação final, contendo
informações técnicas da sua inscrição.

Atenção: Após o envio do projeto, sua inscrição será finalizada e as informações ficarão disponíveis apenas para consulta e
acompanhamento. Entre em “Projeto Cultural” e depois clicar no botão “Exibir”.

IMPORTANTER: É de responsabilidade do proponente acompanhar o correto envio do projeto para habilitação, desta
maneira, após o procedimento de envio e NÃO sendo contatado a situação “Enviada Para Habilitação”, deverá refazer os
passos a partir do item 35, dentro do prazo estipulado no edital de inscrição.

Produzido pela SEEC com adaptação da FCC – Página: 15/15

