FAQ – Perguntas e respostas – Plataforma Conexões

O que é o Plataforma Conexões?
O Plataforma Conexões é uma ação do Museu da Língua Portuguesa que selecionará artistas
iniciantes para se apresentar, de forma presencial, em espaços no pavimento térreo do Museu
e da Estação da Luz, como parte da programação cultural gratuita.
Quem pode participar?
Artistas solo ou grupos, pessoas físicas, jurídicas ou integrantes de cooperativas, que residam
ou tenham sua sede no estado de São Paulo. O edital contempla apenas profissionais
iniciantes, ou seja, que tenham realizado no mínimo uma e no máximo seis produções na área
cultural na qual deseja se inscrever.
Que ações e atividades culturais podem ser contempladas?
Os projetos devem ser dos segmentos de música, teatro e literatura, tendo como fio condutor
o tema “Travessias pela Cidade”.
Qual é o período das inscrições?
De 14 de fevereiro à 14 de março de 2022.
Como se inscrever?
A inscrição é gratuita e deve ser realizada exclusivamente pelo site https://is.gd/mlpconexoes
Quais os documentos necessários para as inscrições?
Pessoas físicas deverão fazer o upload de cópias digitalizadas do documento de identidade,
contendo o número do RG e foto, do CPF ou outro documento que contenha o número do CPF
e do comprovante de residência e da Inscrição na Prefeitura do Município (CCM) ou Registro
de Autônomo, entre outros documentos.
Já pessoas jurídicas ou cooperativas devem apresentar cópia digitalizada do documento de
identidade oficial do(s) seu(s) representante(s) legal(is), contendo o número do RG e foto; e
inscrição estadual e/ou municipal, entre outros.
A lista completa de documentos está no edital que pode ser consultado no site:
https://www.idbr.org.br/category/editais-em-aberto/
Quantos projetos serão selecionados?
Serão selecionados oito projetos ao todo.
Como e quando serão realizadas as apresentações?
Cada projeto selecionado terá uma apresentação presencial no Museu da Língua Portuguesa, a
ser programada entre os meses de maio e dezembro de 2022.
Os artistas selecionados receberão alguma verba para o custeio da produção?

Cada projeto selecionado receberá a verba de R$ 7.500, que deverá cobrir gastos como cachês,
direitos autorais (incluindo ECAD), transporte, hospedagem, alimentação e eventual aquisição
e/ou locação de materiais e equipamentos necessários para as apresentações.
Quem avaliará os projetos inscritos?
O julgamento dos projetos será realizado pelos núcleos de Programação Cultural e
Administrativo do Museu da Língua Portuguesa e um Comitê Convidado formado por três
especialistas na área. A Comissão, composta por uma quantidade de número ímpar em sua
totalidade, avaliará a relevância e a qualidade, a viabilidade e a capacidade de realização, a
partir do perfil das inscrições e a diversidade de gêneros, estilos, tipos de projetos e temas.
Quando os projetos selecionados serão anunciados?
No dia 04 de abril no site www.idbr.org.br.
Para quaisquer dúvidas, consultar o edital ou entrar em contato pelo e-mail
plataformaconexoes@idbr.org.br

