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001/19 – FITA 

FESTIVALDE TEATRO DE 
ANIMAÇÃO 

ED. 2393 –12/03/19 Realização do festival de teatro de animação – FITA 
em Florianópolis e outras três cidades do estado. 
Paralelo ao cronograma de apresentações, realizará 
atividades formativas como oficinas, palestras, mesas 
de conversas e exposições, totalizando 
aproximadamente 50 ações. 

(48) 984077593 R$119.650,00 

002/19 – O SÍTIO 

ESPAÇO CULTURAL, ARTE  
E TECNOLOGIA  

ED. 2393 –12/03/19 Realizar a manutenção da agenda do espaço O Sítio 
no ano de 2019, atividades artísticas/ culturais e de 
formação. São as seguintes as ações prevista em 
agenda:11 exposições e residências artísticas; 20 
workshops; 20 vinyl Jam; 2 encontros de criação 
colaborativa; 5 Toque Synth (projetos de música por 
sintetizadores); 8 performances audiovisuais e 6 
palestras. O objetivo é a difusão e democratizar o 
acesso aos bens culturais, muitas vezes restritos a um 
público seleto; contribuir a formação de público para a 
cultura em Florianópolis; fomentar e remunerar a 
produção artística local, contribuindo para a 
profissionalizão dos mesmos; estimular o mercado de 
produção cultural; oportunizar o acesso à cultura para 
pessoas de baixa renda através de convites enviados 
para escolas e instituições. 

(48)991507072 R$183.8 50,00 

004/19 – 

FESTIVAL DE CIRCO DE 
FPOLIS – FLORIPA CIRCO 

ED. 2373 –08/02/19 Realização de festival de circo em Florianópolis, em 
diversos espaços públicos e privados da cidade, 
contando com artistas internacionais, nacionais e 
locais de indiscutível valor cultural, visando ampliar as 
referências do circo na cidade. Nesta primeira edição, 
o foco é a difusão artística do circo e formação de 
plateia.  

(48)996551155 R$160.725,00 

005/19 – 
MOSTRA PANORAMA CINE 
ARTE 2019 – III EDIÇÃO 

ED. 2393 –12/03/19 Uma mostra de cinema contendo 15 sessões de 
cinema gratuitas,com filmes em longa-metragem que 
obtiveram destaque em importantes festivais 
internacionais como Festival de Cannes, Sundace 
Film Festival, Toronto Internacional Film Festival, etc. 
Ao todo serão 10 sessões abertas ao público e 5 
sessões fechadas para escolas. As sessões fechadas 
serão agendadas com a secretaria Municipal de 
Educação, que fará a indicação das escolas e 
aprovará o filme a ser exibido. Ao longo da mostra, 
serão realizados entre 2 e 3 bate papos sobre cinema 
e as temáticas dos filmes escolhidos. Contará com um 
mediador e com convidados da área de cinema e 
também com conhecimento reconhecido nas áreas de 
interesse apresentadas nos filmes. 

(48) 996551155 R$128.250,00 
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006/19 – 
PROSSISSÃO DO SENHOR 
DOS PASSOS PATRIMÔNIO 
IMATERIAL DO BRASIL 

ED. 2393 –12/03/19 Realização da Procissão do Senhor dos Passos, 
patrimônio cultural imaterial do Brasil que será 
realizaa nos dias 07 de abril de 2019, evento que 
reúne mais de 50 Mil pessoas . 

(48) 999823935 R$100.000,00 

008/19 – 
CIRCUITO MUSICAL NAS 
ESCOLAS 

ED. 2373 –08/02/19 O projeto tem como proposta tornar regular a relação 
entre escola e arte, criando uma programação musical 
que aconteça em 2 escolas da rede pública de 
Florianópolis. O projeto acontecerá inicialmente com 
quatro grupos de diferentes formações instrumentais, 
que diversificará a agenda cultural das duas escolas. 

(48)996144303 R$ 64.292,00 

011/19 – 
FESTIVAL ESCOLAR 
DANÇA CATARINA – 20 
ANOS 

ED. 2393 –12/03/19 A proposta do projeto consiste na realização de um 
evento comemorativo por ocasião da vigésima edição 
do Festival Escolar Dança Catarina, destacando a 
importância dos arte-educadores e da dança na 
escola como instrumentos de transformação social e 
construção da cidadânia. A programação do evento 
consta com palestras, mesas-redondas, 
apresentações de grupos de dança escolares. 

(48)991147890 R$109.210,00 

012/19 – TEATRO 

COMUNIDADE RIBEIRÃO 
DA ILHA 

ED. 2393 –12/03/19 O projeto envolve a criação e execução de um 
espetáculo cênico que já se constitui como tradicional 
na cultura de Florianópolis. O teatro comunidade que 
todos os anos , desde 1983 na Comunidade da 
Freguesia do Ribeirão da Ilha, encena a Paixão de 
Cristo adaptada as temáticas sociais. 

(48)991456634 R$ 62.070,00 

013/19 – 23º 

FLORIANÓPOLIS 
AUDIOVISUAL MERCOSUL 

ED. 2393 –12/03/19 O Projeto trata de evento anual,com duração de 6 dias 
em dois eixos básicos: a) Festival Audiovisual com 
cinco mostras competitivas e mostra convidada de 
longa-metragem. b) Fórum Audiovisual com palestra, 
painéis de debates, encontros setorizados, formação e 
ambientes de mercado. 

(48)999723898 R$157.100,00 

014/19 – 
FLORIPA TERRA DAS 
CORES 

ED. 2393 –12/03/19 Exposição fotográfica em outdoor situados pela 
ilha de Fpolis, apresentando um olhar do 
fotógrafo Guel Varalla sobre as praias da região, 
através de publicidade minimalista e engajante 
com fotografias grandiosas. 

(48)998312463 R$ 35.735,00 

021/19 – 
ORQUESTRA DE CÂMARA 
DA VILA APARECIDA E 
MORRO DA CAIXA 

ED. 2393 –12/03/19 Realizar oficinas com aulas de violino, 
violoncelos e contrabaixo nas comunidades 
da Vila Aparecida e Morro da Caixa para 
crianças e jovens. 

(48)999588514 R$ 200.000,00 

025/19 – 
MANUAL DO PROPONENTE 

ED. 2393 –12/03/19 Publicação de cinco mil exemplares intitulado  
“Manual do Proponente LIC – Lei Municipal de 
Incentivo à Cultura nº 3.659/91”, para serem 

(48)999162719 R$ 70.000,00 
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LIC –LEI MUNICIPAL DE 
INCENTIVO À CULTURA distribuídos nos pontos de cultura, faculdades. 

Bibliotecas, conselho de cultura e pppulação em geral 

026/19 – GRUPO 

CENA 11 ANATÔMIA 
VIRTUAL 

ED. 2414 –10/04/19 O projeto propõe a realização de 7 vídeos tutoriais em 
dança, explicitando os modos de articulação dos 
conceitos que fundamentam a técnica desenvolvida 
pelo Grupo Cena 11 e compartilhado de modo virtual. 
Além de 4 ações artístico/pedagógicas em quatro 
localidades da cidade de Florianópolis: UFSC, IFSC, 
UDESC e AMOSC. A previsão de realização é: 
01/05/2019 a 01/01/2020. 

(48)991863763 R$127.540,00 

027/19 – 
MARATONA CULTURAL 
2019 

ED. 2414 –10/04/19 Promover uma série de eventos culturais gratuitos, 
apresentados sob diversas manifestações artísticas 
com duração de dois dias, previsto para acontecer em 
17 e 18 de agosto de 2019, em diversos locais de 
Florianópolis. 

(48)991615102 R$199.860,00 

040/19 – RENDA 

DE BILRO DE FPOLIS – 
RESISTÊNCIA E 
FORTALECIMENTO 

ED. 2427 –30/04/19 Produzir um livro sobre a renda de bilro em Fpolis que 
discursa sobre este legado secular açoriano que 
permanece até os dias de hoje. Serão 1 mil 
exemplares distribuídos conforme plano de 
distribuição do projeto. 

(48)999650483 R$64.735,30 

043/19 – 
FLORIPA INSTRUMENTAL 
2019 

ED. 2414 –10/04/19 Festival de música instrumental que será realizado no 
Ribeirão da Ilha com 3 dias de shows, Jam sessions, 
artistas locais e nacionais. 

(48)991466704 R$197.000,00 

045/19 – BOT 

CULTURAL DE FPOLIS 

ED. 2414 –10/04/19 O projeto tem como produto um BOT (agente virtual 
robotizado) para consulta de informações sobre 
aspectos culturais da nossa cidade. Será 
disponibilizado na web, em sites que são fontes de 
informações sobre Fpolis e no whatzapp através da 
inclusão do número de contatos dos usuários. 

(48)991131202 R$193.000,00 

 


