
ANEXO 01 – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

MINISTÉRIO DO TURISMO 
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL/IPHAN 

EDITAL DE CONCURSO  1/2020 
33ª. EDIÇÃO DO PRÊMIO RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE/2020 

Anexo 1 - Ficha de Inscrição 

Categoria e Segmento 

Escolha a Categoria (marque somente uma categoria) 

Escolha a categoria na qual sua ação se enquadra. A inscrição em categoria diversa da ação será 
desclassificada. 

(  ) Categoria 1- Iniciativas de excelência no campo do Patrimônio Cultural Material 

(  ) Categoria 2 - Iniciativas de excelência no campo do Patrimônio Cultural Imaterial 

Escolha o Segmento (marque somente uma categoria) 

Escolha o segmento no qual o proponente da ação se enquadra. A inscrição em segmento diverso 
da natureza jurídica do proponente será desclassificada. 

(  )  Segmento I – Administração direta e indireta (exceto municípios); 

(  ) Segmento II – Administração direta e indireta municipal; 

(  ) Segmento III – Universidades (Públicas e Privadas); 

( ) Segmento IV – Fundações ou Empresas Privadas, exceto MEI – Micro Empreendedor Individual; 

(  ) Segmento V – Cooperativas, associações formalizadas ou redes e coletivos não formalizados; 

(  ) Segmento VI - Pessoas Físicas ou MEI - Micro Empreendedor Individual; 



 

 

Endereço:  
 
Preencha o endereço do proponente da ação  
 
 
Rua/Logradouro e número:  _____________________________________________________ 
 
Bairro: _________________________________________________________________________ 
 
Cidade: _________________________________________________________________________ 
 
Unidade da Federação:  ____________________________________________________________ 
 
CEP:  _________________________________________________________________________ 

 
 
Informações Gerais 
 

Nome da ação: 
 
Escreva abaixo o nome da ação, em uma frase curta e objetiva. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Email:  
 

Escreva um email válido para a comunicação do Prêmio com o proponente. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Celular: 
 
Digite abaixo o número de celular, com DDD, preferencialmente o utilizado no whatsapp.  
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Redes sociais: 
 
Escreva abaixo o endereço das redes sociais da ação ou do proponente da ação.  
Ex: www.facebook.com/acaoexemplo www.instagram.com/acaoexemplo www.youtube.com/acaoexemplo 
  
_________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________ 
 
  



 

 

Proponente  
 

Preencha o CPF, se sua ação for referente aos seguintes segmentos: 
 
Segmento V – Redes e coletivos não formalizados 
Segmento VI - Pessoas Físicas 

 

Preencha o CNPJ, se sua ação for referente aos seguintes segmentos: 

Segmento I – Administração direta e indireta (exceto municípios); 
Segmento II – Administração direta e indireta municipal; 
Segmento III – Universidades (Públicas e Privadas); 
Segmento IV – Fundações; 
Segmento IV –Empresas Privadas, exceto MEI – Micro Empreendedor Individual; 
Segmento V – Cooperativas; 
Segmento V – Associações formalizadas; 
Segmento VI – MEI - Micro Empreendedor Individual; 
 

 
CPF ou CNPJ: ________________________________________________ 
 
 

Responsável pela ação  
 
Preencha o nome completo e CPF do responsável pela ação.  

 
Nome: ________________________________________________ 
 
CPF: _________________________________________________ 
 
 
Unidade da Federação onde a ação foi executada:  
 
Caso a execução ocorra em mais de um estado, escolha uma das unidades da federação e descreva a atuação 
em mais de um estado no campo “metodologia” ou  nas informações complementares anexadas. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Há outras pessoas ou entidades envolvidas na ação?  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

Vídeo de apresentação do projeto: 
 
Grave um pequeno vídeo apresentando sua ação, com duração de até 3 minutos,  preferencialmente no local 

onde ocorre a ação.   

Caso o vídeo extrapole os 3 minutos só serão considerados para avaliação os 3 primeiros minutos. 



 

 

Não precisa ser um vídeo profissional, pode ser vídeo gravado com qualquer equipemento, inclusive com 

celular, o importante é conhecermos um pouco da natureza da ação.   

Suba o vídeo em uma plataforma de vídeo (youtube, vimeo, etc) e  compartilhe abaixo o link. Ex: 

www.youtube.com/Yasdfasgtd.  Não é necessário deixar o vídeo público nas redes sociais. É possível subir o 

vídeo nestas plataformas como "não listado", por exemplo. 

 
 

 _______________________________________________________________________ 
 
 

Outros vídeos Complementares: 
 
Insira o link de outros vídeos (até dois vídeos) que sejam relevantes para conhecermos mais a ação (ex: 

documentários e reportagens). 

Suba os vídeos em uma plataforma de vídeo (youtube, vimeo, etc) e  compartilhe o link. Ex: 

www.youtube.com/Yasdfasgtd.  

 

 _______________________________________________________________________ 
 
 
Fotos.  
 
Enviem em anexo no pen drive até 10 fotos representativas da ação (PDF, JPEG, JPG ou PNG). Não é necessário enviar 
em alta resolução. Tamanho máximo 10M por foto. 

 
Outros documentos em anexo.  
 
Envie até até 3 documentos em anexo que sejam relevantes para conhecermos mais a ação, em formato PDF ou DOC. 
Tamanho máximo de 10M por arquivo.  
Atenção: no caso de redes e coletivos não formalizados, é obrigatório anexar carta de anuência dos membros das redes 
e coletivos não formalizados. 
 

 
 
 

Informações da Ação  
 
Objetivo Geral 
 

http://www.youtube.com/Yasdfasgtd
http://www.youtube.com/Yasdfasgtd


 

 

Descreva sucintamente (até 500 caracteres) o objetivo geral da ação. 

 
Objetivos Específicos 
 
Descreva (até 2000 caracteres) os objetivos específicos da ação. 

 

 

 



 

 

Histórico da Ação 
 
Descreva o histórico da ação, evidenciando os principais fatos (até 3000 caracteres). 

 

 



 

 

Justificativa 
 
Apresente os argumentos sobre o porquê a sua ação é merecedora do Prêmio (até 3000 caracteres). 

 

 



 

 

Metodologia  
 
Em até 3000 caracteres, descreva a metodologia aplicada na ação (instrumentos, ferramentas, técnicas, 
métodos, etc). 

 

 



 

 

Desenvolvimento  
 
Descreva como a ação foi desenvolvida, como era a realidade antes da ação existir e os fatos relevantes 
durante sua execução  (até 3000 caracteres). 
 

 

 



 

 

Resultados  
 
Descreva os resultados alcançados com a execução da ação (até 3000 caracteres). 
 

 
 

 



 

 

Autorizações e Declarações ( Preenchimento obrigatório) 
 
 

o Autorizo a menção pelo IPHAN da ação inscrita na 33ª Edição do Prêmio Rodrigo Melo Franco de 

Andrade em quaisquer meios de promoção e divulgação do patrimônio cultural, passíveis ou não de 

comercialização, com inclusão do respectivo crédito, não incidindo quaisquer ônus para o IPHAN. 

o Declaro para os devidos fins que esta ação não foi realizada pelo IPHAN em decorrência de seus  

programas de trabalho 

o Declaro para os devidos fins que esta ação não foi realizada por trabalhos realizados ou executados 

por servidores do quadro de pessoal ou cedidos ao IPHAN, ou ainda personalidades que integram 

conselhos ou colegiados do IPHAN, cônjuges, ascendentes, descendentes, parentesco em linha 

colateral ou por afinidade até o terceiro grau 

o Declaro para os devidos fins que esta ação não é apresentada por instituições cujos dirigentes 

integram conselhos ou colegiados do IPHAN, cônjuges, ascendentes, descendentes, parentesco em 

linha colateral ou por afinidade até o terceiro grau 

o Declaro para os devidos fins que esta ação não foi implementada a partir de Termos de Ajustamento 

de Conduta/TAC e/ou oriundos de etapas obrigatórias de processos de licenciamento e outras 

ações mitigatórias e/ou compensatórias determinadas legalmente. 

o Declaro para os devidos fins que a execução da ação participante do concurso se deu e/ou está se 

dando em conformidade à legislação de licenciamento ambiental vigente, nos casos cabíveis, ou 

que a atividade desenvolvida está dispensada de licenciamento ambiental. 

o Declaro para os devidos fins que que a execução da ação participante do concurso se deu e/ou está 

se dando sem a participação de menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos ou quando 

expressamente autorizado pelo Juiz da Vara de Infância e Juventude e que não houve e nem está 

havendo a participação de mão de obra escrava na execução da ação inscrita. 

o Declaro para os devidos fins que esta ação ou este proponente não recebeu recursos financeiros do 

IPHAN nos últimos 3 anos, tomando-se como referência a data de abertura deste Edital 

o Declaro para os devidos fins que esta ação está em conformidade com a Convenção 169 sobre Povos 

Indígenas e Tribais, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), lei no Brasil desde 2004 (Decreto 

Presidencial nº 5051), que trata da garantia legal de consulta prévia e informada dos povos indígenas. 

o Declaro para os devidos fins que esta ação cumpre a Lei da Biodiversidade, Lei nº 13.123/2015, que 

dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento 

tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da 

biodiversidade.  

o Declaro para os devidos fins que estou de acordo com o edital e com todas as normas para 

participação, julgamento e premiação. 

o Declaro para os devidos fins que todas as informações aqui prestadas, bem como a participação 

neste Prêmio, contam com a anuência da direção da instituição proponente.  

o Declaro para os devidos fins que as informações aqui prestadas e documentos apresentados são 

verdadeiros e autênticos (fiéis à verdade e condizentes com a realidade dos fatos à época). Fico 

ciente que a falsidade dessa declaração configura crime previsto no Código Penal Brasileiro, 

passível de apuração na forma da Lei, bem como pode ser enquadrada como litigância de má fé. 

 
 
 
Assinatura: ___________________________________________________________ 
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