
 

PROJETOS PARA OS CENTROS CULTURAIS DO BANCO DO BRASIL 
Os Centros Culturais Banco do Brasil estão localizados nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Rio de 
Janeiro e São Paulo. 
Qualquer pessoa física ou jurídica, brasileira ou não, pode apresentar projetos para uma ou mais 
unidades do CCBB. 
Caso seu projeto seja selecionado, existem exigências que, se não cumpridas, inviabilizam a 
contratação: 

  

  O contrato deve ser firmado entre o Banco do Brasil e uma pessoa jurídica, com previsão 
em contrato social para a realização de eventos culturais, que representará o proponente do 
projeto.  

  A pessoa jurídica a ser contratada, seu representante legal e o proponente do projeto 
devem estar em situação regular com a Receita Federal, a Receita Estadual, a Receita 
Municipal, a Dívida Ativa da União, o INSS e o FGTS.  

  Para contratação, o projeto deve estar aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura 
(Lei Rouanet) pela pessoa jurídica que representará o proponente do projeto, com 
prazo de captação válido para o período de realização.  

 

Os CCBBs possuem teatros, salas de exposição, cinemas e salas de vídeo com dimensões e 
equipamentos específicos. É muito importante que as características técnicas de seu projeto sejam 
compatíveis com o espaço pretendido. Para conhecer as características de cada espaço, clique sobre 

o nome do CCBB correspondente: Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.  

O proponente e/ou o produtor do projeto serão os únicos interlocutores do mesmo junto aos CCBBs. 
FUNCIONAMENTO DO MÓDULO DE INSCRIÇÃO DE PROJETOS 
Os projetos podem ser inscritos de uma só vez ou em etapas, bastando que, para isso, o proponente 
clique no botão "incluir" a cada nova inserção de dados. 
Para agilizar o preenchimento do formulário, prepare e digite os textos previamente e utilize a 
ferramenta copiar/colar, colando as informações nos respectivos campos do formulário. 
A cada acesso ao aplicativo Inscrição de Projetos Culturais o proponente poderá selecionar um projeto 
anteriormente cadastrado, e não enviado, para incluir ou corrigir dados. Pode também cadastrar um 
novo projeto. 
O projeto somente poderá ser enviado quando todos os dados obrigatórios estiverem preenchidos. 
Caso algum campo de preenchimento obrigatório não tenha sido preenchido, o sistema alertará o 
proponente e não permitirá o envio do projeto até que esteja completo. No aplicativo, os dados 
obrigatórios estão assinalados por um asterisco vermelho. 
Para cada projeto cadastrado, o sistema gera automaticamente um número de protocolo por CCBB. 
Depois de enviado o projeto, o sistema não permitirá alterações. Você poderá apenas visualizar e 
imprimir o projeto. 
  
PASSO A PASSO: 
1) Cadastramento do usuário: 
Você deverá se cadastrar no aplicativo Inscrição de Projetos Culturais. 
Primeiro acesso: informe seu e-mail e clique em OK. Neste momento o aplicativo abrirá a tela "Dados 
do Projeto", que deverá ser preenchida com os dados de seu primeiro projeto. Será também solicitado 
que você confirme seu e-mail e digite e confirme uma senha alfanumérica de oito posições. Ao clicar 
em "Incluir", o aplicativo abrirá a tela "Dados do Proponente", onde você deverá completar os dados 
do proponente do projeto. O aplicativo só finalizará seu cadastro após inseridos os dados de seu 
primeiro projeto e os dados do proponente. 
Demais acessos: basta informar e-mail e senha. 
ATENÇÃO: Guarde o seu e-mail e a sua senha. Somente de posse desses dados você poderá ter 
acesso ao sistema de inscrição. Escolha uma senha de fácil memorização e guarde-a em lugar 
seguro. Além disso, toda comunicação entre o CCBB e o proponente será, preferencialmente, via 
endereço eletrônico informado na inscrição. É importante que você mantenha seu endereço eletrônico 
informado no projeto ativo.  
2) Proponente: 
Aqui você informará seus dados pessoais ou de sua empresa. 

  
  Pessoa Física: Deve ser informado nome completo, CPF (obrigatório para brasileiros), 
endereço completo com CEP (código de endereçamento postal), telefone e e-mail.(*).  

  Pessoa Jurídica: Deve ser informado razão social e o nome fantasia, se for o caso, CNPJ 

http://www44.bb.com.br/appbb/portal/bb/ctr2/bsb/Espacos.jsp
http://www44.bb.com.br/appbb/portal/bb/ctr2/rj/Espacos.jsp
http://www44.bb.com.br/appbb/portal/bb/ctr2/sp/Espacos.jsp


(obrigatório para empresas brasileiras), endereço completo com CEP (código de 
endereçamento postal), telefone, e-mail, página na Internet e os seguintes dados do 
representante legal: nome completo, CPF (obrigatório para brasileiros), endereço completo 
com CEP e e-mail(*). 

  Currículo: Realizações do proponente na área cultural, experiências em produções 
artísticas, referências, etc. 
Máximo de 800 caracteres.  

  
*Mantenha o e-mail atualizado, pois toda comunicação do CCBB sobre o seu projeto será,  
preferencialmente,  via endereço eletrônico. 

 
ATENÇÃO: Os dados do Proponente somente estarão disponíveis para alteração antes do envio do 
projeto. 
3) Dados do Projeto:  

Aqui você identifica e classifica o seu projeto.  

  

Área cultural: 
Selecione a área e o segmento cultural mais adequados ao perfil do projeto: 

  Artes Cênicas - Teatro, Dança, Performance, Circo e Ópera.  

  Exposições - Pintura, Escultura, Fotografia, Gravura, Instalação, Multimídia, Outros.  

  Música - Erudita, Popular, Instrumental.  

  Ideias - Palestra, Seminário, Conferência.  

  Cinema e Vídeo - Mostra, Festival.  

  Programa Educativo - projetos de arte-educação com perfil de realização por um ano e 
ações que complementam as visitas às exposições, por meio de cursos, oficinas ou visitas 
mediadas.  

 

 

  
Título: 
Informe o nome do seu projeto. 

 

 

  
Website: 
Informe a sua página na Internet, se houver. 

 

 

  
Espaço Pretendido: 
Escolha o(s) CCBB(s) no(s) qual(is) pretende inscrever seu projeto. 

 

 

  
Período Pretendido: 
Informe o período no qual pretende realizar seu projeto.  
Caso este período seja flexível, marque a opção "a combinar com o CCBB". 

 

 

4) Descrição do Projeto:  

Aqui você deve apresentar detalhadamente as características do seu projeto, fornecendo uma visão 
clara e completa do formato e do conceito. Informe também o perfil de público que o projeto contempla 
(sexo, faixa etária, escolaridade, renda individual etc.), bem como estimativa/perspectiva de público.  
Máximo de 2.500 caracteres.  

 

5) Justificativa do Projeto:  

Aqui você deve informar os objetivos do projeto e os resultados a serem alcançados, justificando sua 
realização pelo CCBB. 
Apresente, de forma panorâmica, o contexto artístico-cultural em que se insere o projeto, indicando o 
que ele agrega à sociedade e ao Banco do Brasil.  
Máximo de 1.500 caracteres.  

 

6) Ficha Técnica:  

Aqui você deve informar os principais profissionais envolvidos na realização do projeto. Para os 
principais profissionais, inserir um pequeno currículo (máximo de 800 caracteres), informando 
realizações na área cultural, experiências em produções artísticas, referências etc. 

 

A Ficha Técnica é configurada automaticamente pelo sistema a partir da Área e do Segmento Cultural 
indicado, como segue: 

 

  

Artes Cênicas: 

  Teatro: Produtor Executivo, Diretor, Autor, Cenógrafo, Figurinista, Iluminador, Elenco.  

  Dança: Produtor Executivo, Diretor, Coreógrafo, Figurinista, Cenógrafo, Iluminador, Elenco.  

  Performance: Produtor Executivo, Diretor, Elenco.  

  Circo: Produtor Executivo, Diretor, Elenco.  

  Ópera: Produtor Executivo, Diretor cênico, Diretor musical, Regente, Solistas, Figurinista, 
Iluminador, Cenógrafo. 

 

 

  Exposições: Produtor Executivo, Curador, Artistas. 
 

 



  Música: Produtor Executivo, Diretor musical, Intérpretes. 
 

 

  Ideias: Produtor Executivo, Curador/Organizador, Palestrantes. 
 

 

  Cinema e Vídeo: Produtor Executivo, Curador/Organizador, Realizadores. 
 

 

  Programa educativo: Produtor Executivo, Curador/Organizador, Educador. 
 

 

Caso deseje informar algum profissional não listado acima, utilize o campo "Observações".  
 

 

7) Sinopse do Projeto  

Aqui você inserir uma sinopse, um breve resumo do projeto.  
Máximo de 1.000 caracteres. 

 

8) Cronograma de atividades:  

Informe os prazos de realização das atividades ligadas ao projeto, de acordo com as três etapas pré-
determinadas: Pré-Produção, Produção e Pós-Produção. 

 

  

  Pré-Produção: Descreva os passos necessários à preparação do seu projeto. Máximo de 
800 caracteres.  

  Produção: Descreva as atividades a serem realizadas durante o período de execução do 
projeto. Máximo de 800 caracteres.  

  Pós-Produção: Descreva as atividades a serem realizadas após o término do projeto. 
Máximo de 800 caracteres.  

 

 

9) Orçamento:  

Nessa página, você deverá montar a planilha de custos do projeto, que é automaticamente 
configurada a partir da Área e do Segmento Cultural indicado. 

 

Cada item, de cada etapa, deve ser inserido com quantidades e valores unitários. O orçamento segue 
o detalhamento exigido na planilha de custos do Ministério da Cultura para inscrição de projetos 
amparados na Lei Rouanet. 

 

  

  Local de realização: Como você poderá inscrever o projeto para mais de um CCBB, você 
deverá efetuar um orçamento para cada CCBB proposto.  

  Categoria do orçamento: Permite selecionar a etapa de realização do projeto - 
Pré-Produção/Preparação, Produção/Execução, Divulgação, Custos Administrativos e 
Impostos/Emolumentos/Seguros. 
Exemplo: Produção/Execução.  

  Item do orçamento: Permite selecionar qual item orçamentário você deseja quantificar. 
Exemplo: Diárias e Transporte - hospedagem com alimentação.  

  Quantidade de itens: Permite indicar a quantidade de vezes que o item orçamentário 
selecionada será utilizado. 
Exemplo: 20 (pessoas).  

  Item comum: Custos comuns do projeto que no orçamento serão rateados entre os CCBB 
que realizarão o referido projeto.  
Exemplo: curadoria, pesquisa, direção, cenário, figurino, iluminação, programação visual, etc.  

  Unidade: Permite selecionar a unidade de medida que será utilizada para dimensionar o 
item do orçamento. 
Exemplo: diárias.  

  Quantidade de unidade: Permite indicar a quantidade de unidades a ser utilizada no item 
do orçamento. 
Exemplo: 10 (diárias).  

  Valor Unitário R$: Permite indicar o valor em moeda nacional (Real) da unidade 
selecionada. 
Exemplo: R$ 80,00 (diária)  
Observação: O sistema efetuará automaticamente a contabilização do total a ser orçado no item: 

quantidade de itens x quantidade de unidades x valor unitário. 
 

 

10) Incentivo:  

Esse item somente deverá ser preenchido se o projeto já estiver amparado (aprovado) por uma lei de 
incentivo à cultura federal, estadual ou municipal. 

 

  

  Leis de Incentivo: Selecione o âmbito da lei: Federal, Estadual ou Municipal.  

  Nome e/ou n° da Lei: Informe o nome e/ou número da lei na qual o projeto está amparado.  

  Número de Inscrição: Informe o número de inscrição sob o qual o projeto está aprovado.  

  Valor Incentivado: Informe o valor aprovado para captação.  

 Prazo de Captação: Informe a validade da aprovação para efeitos de captação de recursos. 
 

 



11) Patrocínios:  

Informe se o projeto já possui outros patrocínios. O valor informado será automaticamente deduzido 
do valor total do orçamento. 

 

  

  Local de Realização: Selecione em qual CCBB o patrocínio será utilizado.  

  Nome do Patrocinador: Informe o nome do patrocinador comprometido com o projeto.  

  Valor do Patrocínio: Informe o valor negociado com o patrocinador para o projeto.  

 Contrapartidas negociadas: Informe as contrapartidas negociadas com o patrocinador 
para o apoio ao projeto.  
Máximo de 1.000 caracteres.  

 

 

12) Resumo do orçamento:  

Efetuado automaticamente pelo sistema a partir dos dados informados.  

13) Observações:  

Aqui você poderá fornecer outras informações sobre o projeto que julgue relevante e que não tenham 
sido contempladas nos demais campos do Aplicativo Inscrição de Projetos Culturais. 

 

14) Impressão:  

Procure utilizar sempre a opção Imprimir >> localizada à direita no topo e no rodapé das páginas. 
Também é recomendável configurar o browser para imprimir as imagens e cores de fundo. 

 
PERGUNTAS FREQUENTES  
 
 
O que o CCBB dispõe para a realização dos eventos? 
Os Centros Culturais do Banco do Brasil, em Belo Horizonte, Brasília, Rio e São Paulo, possuem a 
infraestrutura para a realização dos eventos. Contamos com recepcionista, vigilantes, limpeza, 
bilheteiras e os equipamentos que estão descritos no site (www.bb.com.br/cultura). Os demais 
custos de logística e divulgação do evento devem ser orçados pelo proponente.  

 
É necessário o envio de CD, DVD ou algum outro material? 
Não. A seleção de projetos é feita com base nos projetos cadastrados e enviados, caso seja 
necessário, o CCBB solicitará ao proponente informações ou outros materiais complementares. 

 
Existe uma duração mínima ou máxima para a realização de um evento? 
A linha de atuação cultural do Banco do Brasil, prevê uma programação diversificada ao longo do 
ano. Desta forma, após o processo de seleção, os projetos podem sofrer ajustes em seu 
cronograma de realização. Sugerimos verificar a programação dos CCBB no site bb.com.br/cultura. 

 
É obrigatório estar inscrito na Lei Rouanet? 
Nesta fase de inscrição não é obrigatório, mas o projeto só poderá ser contratado se estiver 
aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).  
 
Existe valor limite para se cadastrar um projeto? 
Não existe limite de valor para inscrição de um projeto, os orçamentos são analisados com base 
nos parâmetros adotados pelo MinC e em parâmetros do mercado. Porém, a aprovação do 
orçamento dependerá, ainda, de negociações, caso o projeto seja selecionado. 
 
Posso inscrever o show da minha banda? 
Não. Nos CCBBs o patrocínio sempre contempla uma série de diferentes shows sob uma mesma 
temática. Não realizamos shows de lançamento, turnê de um artista ou similares. 
 
Posso inscrever uma peça de teatro que estreou numa cidade diferente daquela que o CCBB 
se encontra? 
Não. Um dos critérios de seleção é inovação: originalidade e ineditismo da proposta. 
 
O CCBB patrocina a pesquisa para o desenvolvimento do projeto? 
Não. O patrocínio é contemplado a partir da pré-produção. Os itens anteriores a essa etapa não 
são contemplados no patrocínio. 
 
Quando será divulgado o resultado da seleção de projetos? 



Não há data definida. O resultado será divulgado no site do CCBB, nas nossas páginas do 
Facebook, bem como na imprensa. 
 
Existe limite na quantidade de projetos inscritos por proponente? 
Não, o proponente pode inscrever quantos projetos desejar. 
 
Como faço para alterar o projeto depois de enviado? 
Não é possível alterar o projeto depois de concluído e enviado. 
 
Perdi minha senha, como faço para acessar meu projeto? 
Para que possamos localizar sua inscrição e cadastrar uma nova senha, necessitamos que envie 
para a caixa postal do CCBB pelo e-mail cadastrado na inscrição, as seguintes informações do 
projeto: título, proponente, status (cadastramento e/ou enviado), área cultural e a nova senha 
pretendida. 
 
Quem pode ser o representante cadastrado? 
A mesma pessoa que vai negociar com o CCBB, caso o projeto seja selecionado.  
Em princípio, o projeto pode ser cadastrado por uma pessoa física, entretanto, no caso de sua 
aprovação, o patrocínio será realizado obrigatoriamente a uma pessoa jurídica, que esteja com 
CNPJ e situação fiscal regulares. 

 

Para dúvidas mais específicas, procure por ícones de ajuda ( ) nos campos do Aplicativo 
Inscrição de Projetos Culturais, ligue para Central de Atendimento ou escreva para os CCBBs: 
 

  4004 0001 - Capitais e Regiões Metropolitanas   

  0800 729 0001 - Demais localidades  

  0800 729 0088 - Para deficientes auditivos 
 

 ccbbbh@bb.com.br - Belo Horizonte 

 ccbbdf@bb.com.br - Brasília 

 ccbbrio@bb.com.br - Rio de Janeiro 

 ccbbsp@bb.com.br - São Paulo 
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