
formulário de inscrição

Você quer iniciar o preenchimento do formulário agora?

Antes de começar, confirme se você tem todas as informações necessárias para fazer 
sua inscrição:

Quando acabar de preencher o formulário, clique em “Encaminhar”. Você receberá 
automaticamente um e-mail de confirmação de inscrição com as informações que 
você preencheu. Ele é a garantia da sua participação no Edital. Confirme que suas 
respostas estão corretas. 

Não recebeu o e-mail? Confira sua caixa de spam antes de falar com a Natura. 

1. Qual é o título do projeto?

(Dica:  para facilitar a identificação, inclua o nome artístico, da banda ou coletivo no título 
do seu projeto)

1. Acesse o regulamento do Edital   aqui!

2. Baixe o formulário completo e organize suas respostas de acordo com a 
sequência de perguntas e limite de caracteres para cada resposta  aqui!

3. Tire suas dúvidas com o nosso atendimento edital@naturamusical.art.br

4. Selecione os vídeos (youtube, vimeo ou outra plataforma) e áudios (spotify, 
soundcloud ou outra plataforma) que você vai incluir como referências do seu 
trabalho. 

5. Grave e faça upload do seu vídeo em qualquer plataforma (youtube, vimeo, 
googledrive, etc) de até 3 minutos, apresentando o seu projeto. Certifique-se 
que o vídeo está em modo público ou não listado e não no modo privado.

6. Peça a opinião de amigos sobre seu projeto e confirme se seus links estão 
funcionando sem a necessidade de login.

Fique atento: o prazo de inscrição se encerra às 17H do dia 09/09. 

Importante: O sistema pode apresentar instabilidade no último dia de inscrições por 
conta do alto número de acessos ou lentidão da rede. Não deixe para última hora.  

sim não



2. Anexe uma foto ou imagem que ilustre o seu projeto.

3. Qual é o nome completo da pessoa responsável pelo projeto?

4. Qual é o e-mail da pessoa responsável pelo projeto?

5. Qual é o telefone da pessoa responsável pelo projeto?

6. Qual é o estado de origem do projeto? 

7. Qual é a cidade de origem do projeto?

8. A cidade do seu projeto faz parte da região amazônica (correspondendo aos estados 
do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins ou 
Maranhão)?

sim não

10. Selecione o edital no qual inscreverá sua proposta:

Para entender mais sobre o funcionamento de cada edital estadual, acesse os links das leis:

Fazcultura (Bahia): www.cultura.ba.gov.br

Lei de Incentivo à Cultura de Minas Gerais (LEIC) (Minas Gerais): www.cultura.mg.gov.br

LIC (Rio Grande do Sul): http://www.procultura.rs.gov.br/

Semear (Pará): www.fcp.pa.gov.br

Nacional

Bahia

Minas Gerais

Pará

Rio Grande do Sul 

9. Diversidade e Inclusão 

Incentivamos a participação neste edital de projetos com liderança de pessoas negras, 
indígenas, LGBTQIAP+, mulheres e PcDs. Por liderança entendemos: artista principal e/
ou responsáveis por curadoria, coordenação geral, direção artística ou de produção 
e papéis similares de protagonismo. Dessa forma, das perguntas abaixo, por favor, 
selecione as que seu projeto se enquadra. É possível selecionar mais de uma. 

Há pessoas negras na liderança do seu projeto? 

Há pessoas indígenas na liderança do seu projeto?

Há pessoas da comunidade LGBTQIAP+ na liderança do seu projeto? 

Há mulheres na liderança do seu projeto?

Há pessoas com deficiência na liderança do seu projeto?

Nenhuma das anteriores



11. Selecione a categoria na qual inscreverá sua proposta:

Música brasileira na América Latina

Novos trabalhos

Circulação e programação ao vivo

música brasileira na américa latina

12. Link do vídeo-resumo:

Grave um vídeo de até 3 minutos contando sobre o seu projeto. Essa é a sua 
chance de contar diretamente para a nossa curadoria o que é essencial sobre 
sua proposta. Você precisa subir o seu vídeo na plataforma de sua preferência - 
Youtube, Vimeo, GoogleDrive, etc - e incluir o link aqui. Não se esqueça de deixá-
lo acessível para qualquer pessoa com o link de compartilhamento (ou no modo 
público ou não-listado).

13. Descreva a proposta: (até 1500 caracteres)

Conte para nós sobre a ideia central do seu projeto - o que você pretende 
realizar com o patrocínio da Natura. Contextualize com informações sobre o seu 
momento, o histórico de carreira e a concepção artística que norteia a proposta.
Indique quais são as conexões que pretende realizar com a América Latina. 

14. Detalhe o escopo do projeto: (até 1000 caracteres)

Detalhe e quantifique as ações do seu projeto: o que é (por exemplo: se é um 
lançamento de álbum, uma turnê), quais os formatos (híbrido, digital, presencial), 
os locais de lançamento, o quantitativo, frequência e/ou duração das ações e 
quais são os impactos previstos (expectativa de público presencial, expectativa 
de audiência digital, etc).

15. Compartilhe materiais de referência: (até 300 caracteres)

Vídeos (clipes, registros de shows), áudios, perfis das redes sociais, matérias 
publicadas pela imprensa, indicações de premiações. O material ajuda nossa 
curadoria a entender melhor seu projeto. Os links desses materiais devem 
estar disponíveis durante todo o período do processo de avaliação e seleção 
do edital (até fevereiro de 2023). Não se esqueça de deixá-los acessíveis (sem 
necessidade de login) para qualquer pessoa com o link de compartilhamento.

16. Qual o legado do seu projeto? (até 1500 caracteres)

Conte para nós quais são as ações de impacto positivo previstas para o projeto 
e como ele pode ser mais representativo, inclusivo e acessível. O projeto possui 
ações afirmativas para promoção da equidade étnico-racial, de gênero, da 
diversidade sexual e de PcDs? Prevê ações de acessibilidade, inclusão ou 
impacto social em sua proposta? Existem ações pensadas para reduzir e/ou 
compensar o impacto ambiental das atividades? 



17. Quem vai realizar essa proposta? (até 1000 caracteres)

Indique quem são as pessoas que atuarão no projeto, considerando as lideranças 
da equipe artística, de produção, gestão e comunicação. Inclua uma breve 
referência de trabalhos anteriores realizados por elas. A diversidade na equipe do 
projeto (para promover equidade étnico-racial, de gênero, de PcDs e relacionada 
à diversidade sexual) será considerada.

18. Liste parcerias: (até 1000 caracteres)

Cite as parcerias que vão apoiar na produção (produtoras locais, outros 
patrocinadores) distribuição (editoras, agregadoras, plataformas de streaming) e 
divulgação (assessoria de imprensa, equipe digital, etc). 

19. Qual o valor solicitado à Natura? (somente números)

Inclua apenas números. Não é preciso incluir a planilha orçamentária, mas no 
valor solicitado considere também os impostos. A proposta será validada neste 
edital se o valor do projeto respeitar o limite determinado. Consulte o regulamento 
para confirmar os valores de cada edital.

novos trabalhos

12. Link do vídeo-resumo:

Grave um vídeo de até 3 minutos contando sobre o seu projeto. Essa é a sua 
chance de contar diretamente para a nossa curadoria o que é essencial sobre 
sua proposta. (Você precisa subir o seu vídeo na plataforma de sua preferência - 
Youtube, Vimeo, GoogleDrive, etc - e incluir o link aqui. Não se esqueça de deixá-
lo acessível para qualquer pessoa com o link de compartilhamento (ou no modo 
público ou não-listado).

13. Descreva a proposta: (até 1500 caracteres)

Conte para nós sobre a ideia central do seu projeto - o que você pretende 
realizar com o patrocínio da Natura. Contextualize com informações sobre o seu 
momento, o histórico de carreira e a concepção artística que norteia a proposta.
Indique o que o patrocínio da Natura vai agregar a esse projeto.

14. Detalhe o escopo do projeto: (até 1000 caracteres)

Detalhe e quantifique as ações do seu projeto: o que é (por exemplo: se é um 
lançamento de álbum, uma turnê), quais os formatos (híbrido, digital, presencial), 
os locais de lançamento, o quantitativo, frequência e/ou duração das ações e 
quais são os impactos previstos (expectativa de público presencial, expectativa 
de audiência digital, etc).



16. Qual o legado do seu projeto? (até 1500 caracteres)

Conte para nós quais são as ações de impacto positivo previstas para o projeto 
e como ele pode ser mais representativo, inclusivo e acessível. O projeto possui 
ações afirmativas para promoção da equidade étnico-racial, de gênero, da 
diversidade sexual e de PcDs? Prevê ações de acessibilidade, inclusão ou 
impacto social em sua proposta? Existem ações pensadas para reduzir e/ou 
compensar o impacto ambiental das atividades? 

17. Quem vai realizar essa proposta? (até 1000 caracteres)

Indique quem são as pessoas que atuarão no projeto, considerando as lideranças 
da equipe artística, de produção, gestão e comunicação. Inclua uma breve 
referência de trabalhos anteriores realizados por elas. A diversidade na equipe do 
projeto (para promover equidade étnico-racial, de gênero, de PcDs e relacionada 
à diversidade sexual) será considerada.

18. Liste parcerias: (até 1000 caracteres)

Cite as parcerias que vão apoiar na produção (produtoras locais, outros 
patrocinadores) distribuição (editoras, agregadoras, plataformas de streaming) e 
divulgação (assessoria de imprensa, equipe digital, etc). 

19. Qual o valor solicitado à Natura? (somente números)

Inclua apenas números. Não é preciso incluir a planilha orçamentária, mas 
no valor solicitado considere também os impostos. A proposta será validada 
neste edital se o valor do projeto respeitar o limite determinado. Consulte o 
regulamento para confirmar os valores de cada edital.

circulação e programação ao vivo

12. Link do vídeo-resumo:

Grave um vídeo de até 3 minutos contando sobre o seu projeto. Essa é a sua 
chance de contar diretamente para a nossa curadoria o que é essencial sobre 
sua proposta. (Você precisa subir o seu vídeo na plataforma de sua preferência - 
Youtube, Vimeo, GoogleDrive, etc - e incluir o link aqui. Não se esqueça de deixá-
lo acessível para qualquer pessoa com o link de compartilhamento (ou no modo 
público ou não-listado).

15. Compartilhe materiais de referência: (até 300 caracteres)

Vídeos (clipes, registros de shows), áudios, perfis das redes sociais, matérias 
publicadas pela imprensa, indicações de premiações. O material ajuda nossa 
curadoria a entender melhor seu projeto. Os links desses materiais devem 
estar disponíveis durante todo o período do processo de avaliação e seleção 
do edital (até fevereiro de 2023). Não se esqueça de deixá-los acessíveis (sem 
necessidade de login) para qualquer pessoa com o link de compartilhamento.



14. Descreva a proposta: (até 1500 caracteres)

Detalhe e quantifique as ações do seu projeto (por exemplo, se é um festival, uma 
programação, uma série de shows, etc), os formatos (híbrido, presencial), locais 
de realizações (cidades e regiões), frequência e duração (3 dias, 1 ano, etc) e quais 
são os impactos previstos para cada uma das ações do seu projeto (expectativa de 
público presencial, expectativa de audiência digital, etc).

15. Compartilhe materiais de referência: (até 300 caracteres)

Vídeos, imagens, matérias publicadas pela imprensa e PDFs com referências de 
histórico ou edições anteriores ajudam nossa curadoria a entender melhor seu 
projeto. Os links desses materiais devem estar disponíveis durante todo o período do 
processo de avaliação e seleção do edital (até fevereiro de 2023). Não se esqueça de 
deixá-los acessíveis (sem necessidade de login) para qualquer pessoa com o link de 
compartilhamento.

13. Descreva a proposta: (até 1500 caracteres)

Conte para nós sobre a ideia central - o que você pretende realizar com o patrocínio 
financeiro da Natura. Contextualize com informações sobre seu histórico, impacto, 
trajetória do seu projeto e a concepção artística que norteia a proposta. Indique o 
que o patrocínio da Natura vai agregar a esse projeto.

16. Qual o legado do seu projeto? (até 1500 caracteres)

Conte para nós quais são as ações de impacto positivo previstas para o projeto e 
como ele pode ser mais representativo, inclusivo e acessível. O projeto possui ações 
afirmativas para promoção da equidade étnico-racial, de gênero, da diversidade 
sexual e de PcDs? Prevê ações de acessibilidade, inclusão ou impacto social em 
sua proposta? Existem ações pensadas para reduzir e/ou compensar o impacto 
ambiental das atividades? 

17. Quem vai realizar essa proposta? (até 1000 caracteres)

Indique quem são as pessoas que atuarão no projeto, considerando as lideranças da 
equipe artística, de produção, gestão e comunicação. Inclua uma breve referência 
de trabalhos anteriores realizados por elas. A diversidade na equipe do projeto (para 
promover equidade étnico-racial, de gênero, de PcDs e relacionada à diversidade 
sexual) será considerada.

18. Liste parcerias: (até 1000 caracteres)

Cite as parcerias que vão apoiar na produção (produtoras locais, outros 
patrocinadores) distribuição (editoras, agregadoras, plataformas de streaming) e 
divulgação (assessoria de imprensa, equipe digital, etc). 

19. Qual o valor solicitado à Natura? (somente números)

Inclua apenas números. Não é preciso incluir a planilha orçamentária, mas no valor 
solicitado considere também os impostos. A proposta será validada neste edital 
se o valor do projeto respeitar o limite determinado. Consulte o regulamento para 
confirmar os valores de cada edital.


