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ANEXO 3 - Orientações sobre o processo de inscrição e o projeto
Categoria: Produção Cultural para Internet
1. Qual o objetivo da Bolsa ?
Nesta categoria, o objetivo é fomentar a criação, design, manutenção e hospedagem de páginas de natureza cultural na rede mundial de computadores.
2. Qual o valor da bolsa?
Cada bolsa será no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
3. Haverá dedução de impostos sobre o valor da Bolsa?
Não.

4. Ao me inscrever, concorro às bolsas da região onde resido ou ao total das bolsas?
Você concorrerá dentro do número de bolsas da região onde reside, de acordo a distribuição a seguir:

REGIÃO
QUANTITATIVO

NORTE
5

NORDESTE
10

SUL
13

SUDESTE
17

CENTRO-OESTE
5

TOTAL
50 BOLSAS


5. Faço parte de um grupo / empresa. Podemos nos inscrever como grupo?
Não. Só é permitida a inscrição de pessoas físicas.
6. Posso inscrever mais de uma proposta de projeto?
Cada proponente poderá inscrever somente 1 (uma) proposta.
7. Onde encontrar o formulário de inscrição?
As fichas de inscrição estarão disponíveis para download no Portal das Artes - Funarte  www.funarte.gov.br.
8. Há um número mínimo e/ou máximo de laudas para o projeto?
Sim . O projeto deve seguir, obrigatoriamente, a seguinte formatação: até 12 páginas (laudas), fonte (tipo da letra) Times New Roman, tamanho 12 ( tamanho da letra ), espaçamento simples ( espaço entre as linhas e os parágrafos).
9. Para qual endereço envio meu projeto?
O projeto deverá ser enviado para : Bolsa Funarte de Reflexão Critica e Produção Cultural para Internet / Rua da Imprensa, 16 – Protocolo, Palácio Gustavo Capanema, Centro – Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20030-120.
10. Como eu devo elaborar meu projeto?
Ela deverá conter os seguintes itens: apresentação, objetivo, justificativa, cronograma, produto final da proposta a ser desenvolvida, conteúdo a ser abordado e disponibilizado online, público-alvo e mapa do site. Ver guia de elaboração de projeto (anexo 2).
11. Como meu projeto será avaliado?
O projeto será avaliado de acordo com os seguintes critérios:

CRITÉRIOS
PONTUAÇÃO

Relevância cultural – valor simbólico, histórico e cultural das ações e manifestações culturais e artísticas envolvidas.
0 a 30

Articulação multimídia – presença concomitante de vários recursos tecnológicos, como vídeo, som, jogos, animação, entre outros.
0 a 25

Metodologia do trabalho – organização e método de execução do projeto.
0 a 20

Criatividade e inovação – originalidade das ações e busca de novas práticas e relações no campo cultural.
0 a 20

Ineditismo – emprego de novos recursos de tecnologia, estética ou assunto.
0 a 05

TOTAL
0 a 100 pontos


Seu projeto poderá alcançar o total de até 100 pontos e será avaliado por pelo menos 2 (dois) membros da Comissão de Seleção.

12. Como poderei adequar me projeto para que seu produto tenha  acessibilidade?
Os projetos deverão contemplar a possibilidade de mudança no tamanho das fontes, imagens e contraste; a disponibilidade dos textos em arquivos sonoros, e outros mecanismos que propiciem às pessoas portadoras de deficiência o acesso à informação, à educação, à cultura e ao lazer conforme disposto na lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000 (ver anexo).
13. Como ficarei sabendo se sou um dos ganhadores da bolsa?
O resultado final será divulgado no Portal das Artes - Funarte www.funarte.gov.br, e a lista com os proponentes contemplados será publicada também no Diário Oficial da União.


Boa Sorte!!
Equipe do Centro de Programas Integrados

