
 

 

 

ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

ANEXO 1       

 

1. Dados do proponente 

a) Nome/Razão Social:  

b) CPF/CNPJ: 

c) End.: 

2. Apresentação (descreva sobre o seu espetáculo, principais características, histórico 

de sua construção e apresentações, e etc.) 
3. Objetivo (enumere e explane sobre os resultados que você pretende alcançar) 

4. Justificativa (explique o porquê de sua proposta, destaque os pontos mais 

interessantes. Diga por que a Manauscult deve escolher o seu espetáculo entre as 

propostas apresentadas) 
5. Roteiro resumido do espetáculo (descreva de forma sucinta o roteiro de 

seu espetáculo, é necessário destacar os principais aspectos em relação ao roteiro do 

espetáculo e peculiaridades) 
6. Estrutura técnica necessária (faça uma relação dos equipamentos de 

sonorização, iluminação, vídeo e etc, que serão necessários para a realização do 

espetáculo, diferenciando os equipamentos que você já possui, os que você irá buscar 

através de parcerias e patrocínio). 

7. Público alvo (escreva aqui o perfil do público que você acredita ser o mais 

apropriado ao seu espetáculo, vale ressaltar faixa etária e perfil econômico e etc). 
8. Equipe técnica/Elenco/Integrantes (cite uma relação contendo o nome 

dos integrantes de seu elenco, banda e demais pessoas envolvidas na produção e execução 

de seu espetáculo, apresente um pequeno perfil para cada componente) 
9. Estratégia de divulgação (como você fará a divulgação? Vai utilizar peças 

publicitárias como cartazes, outdoors ou propaganda em rádio e tv? Utilizará as redes 

sociais, a internet? Com que recursos e que tipo de parcerias?)  
10.  Contrapartida (Os proponentes premiadas deverão realizar 01 (uma) 

apresentação do espetáculo de dança, objeto deste Edital, gratuitamente à população em 

geral, na programação cultural do Município de Manaus em data e local a ser estabelecida 

pela Manauscult, até 31/12/2013. Você pode sugerir uma data e local para realizar sua 

proposta). 
 

 

Manaus, ..... de ....... de ...... 

 
---------------------------------------- 

Assinatura do proponente 


