


Sobre o Projeto 

 
 
O Projeto ARTES INTEGRADAS EM CURSO, cadastrado no PRONAC: 172079, 
propõe a difusão da arte realizando atividades culturais gratuitas no 
município de Macaé no período de 12 meses. São Elas: 
 
 
 
  



Mostras Culturais 

Serão realizadas 10 Edições da Mostra Cultural em 10 Bairros de Macaé, com 
as seguintes atividades: 
 
•  4 Apresentações artísticas profissionais de Dança, Teatro, Música e Circo; 
• 10 Aulas abertas nos segmentos de Dança, Teatro, Circo, Música, Audiovisual 
e Artes Visuais; 
• Exposições de Graffiti e Pintura em Tela; 
• Espaço “Leitura, Sabor e Arte”; 



Oficinas Culturais Gratuitas  
Realizadas gratuitamente na sede do CIEMH2 Núcleo Cultural: 
 
• Danças Urbanas 1, Danças Urbanas 2, Danças Urbanas 3  
• Dança Contemporânea  
• Ballet  
• Teatro  
• Musicalização  
• DJ/Sonorização  
• Circo  
• Design  
• Audiovisual  
• Acessibilidade Cultural 



Workshops Profissionais 

Serão oferecidos 6 Workshops de Formação Continuada aos profissionais nas 
seguintes modalidades: 
 
• Artes Cênicas 
• Música  
• Audiovisual  
 



Espetáculo Musical 

Como culminância do projeto será realizado em Teatro da Cidade um 
Espetáculo Musical, em 4 sessões, com resultados artísticos das 12 oficinas 
oferecidas, além de grupos convidados.  
 
 



Formação de Plateia 

Como o intuito de fomentar a formação de Plateia e a Participação de grande 
público às atividades oferecidas, serão realizadas 10 Ações em Unidades 
Escolares do Município com pequenas intervenções artísticas. 
 
 



Público 
Todas as atividades do projeto serão oferecidas gratuitamente, oportunizando 
a todos indistintamente (classe, gênero, raça, deficiência, dentre outros). E 
para cada Atividade do projeto a previsão de público atendido será de: 
 
Mostra Cultural: 1200 pessoas 
Oficinas/Workshop: 320 pessoas 
Espetáculo Musical: 800 pessoas 
Formação de Plateia: 1000 pessoas 
 
Totalizando:  3.320 pessoas 



Edições Anteriores 

O projeto “Artes Integradas em Curso” já foi realizado em três edições com 
patrocínio da Petrobras, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, nos anos de 
2012, 2014 e 2016, teve um resultado espetacular e crescente. 
 
Ao todo foram 31 turmas formadas, com um total de 940 participantes em 
oficinas, 120 em workshops, além de 3.800 espectadores nos eventos urbanos, 
nas Mostras Artísticas de conclusão do projeto e apresentações em Teatros. 
Além da contratação direta de 90 profissionais de nossa região. 



Patrocínio 
 
O valor do investido  promoverá a geração de renda direta e indireta para 
profissionais de Macaé e região, da seguinte forma: 
 
• contratação de 30 profissionais (Instrutores, coordenadores, monitores e 
administrativos por 12 meses; 
• 40 atuações  de grupos artísticos; 
• produção  e veiculação de materiais  de divulgação; 
• locação de estrutura de som, Iluminação, telão , tenda e transporte; 
• contratação de profissionais para registro e edição de imagens em foto e vídeo; 
• e serviços para  mediação da acessibilidade cultural para pessoas com 
deficiência. 
 
 
 

 

                                                                           Valor total do patrocínio: R$452.216,00 



Dados para Doação ou Patrocínio 

PROPONENTE: CIEMH2 NÚCLEO CULTURAL  
PROJETO ARTES INTEGRADAS EM CURSO – PRONAC No 172079  
 
CONTA DE CAPTAÇÃO  
Banco do Brasil: Nº 001  
Agência: 0051  Dígito: 5 
Conta Corrente: 92075-4 
Finalidade: doação com incentivo/Lei Rouanet 
Favorecido: MINC Pronac 172079 
CNPJ: 07.873.902/0001-81  
 
 
E-mail para envio dos dados pessoais para emissão do Recibo de Mecenato  
(Nome completo, CPF, RG e endereço completo), além do comprovante de  
depósito: investindociemh2@gmail.com 


