
PERGUNTAS FREQUENTES
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1.  Quais ações podem ser premiadas no Prêmio Rodrigo Melo Franco 
de Andrade? Como posso saber se minha ação pode ser considerada 
elegível para ser premiada?

O objetivo do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade é premiar ações de 
preservação do patrimônio cultural brasileiro que, por sua originalidade, 
criatividade, relevância e caráter exemplar, mereçam registro, divulgação e 
reconhecimento público. Podem concorrer ações que tiveram ao menos uma de 
suas etapas concluídas no ano de 2018.

2.  Como realizo a inscrição para concorrer ao prêmio? 

A inscrição deve ser feita na Superintendência do Estado em que a ação foi 
realizada ou enviada por correio, até o dia 17 de maio de 2019. Não é admitida 
inscrição por e-mail. Não serão aceitas ações entregas ou postadas 
depois da data de 17 de maio de 2019.

Devem ser definidas previamente a categoria e o segmento em que a ação 
concorrerá. Cada ação concorre em uma única categoria, em um dos quatro 
segmentos da sua categoria. Serão premiadas oito ações, uma em cada segmento 
de cada categoria. A ação não pode ser inscrita em mais de uma categoria 
e mais de um segmento.

3.  Tive conhecimento de que o PRMFA no ano de 2019 homenageará 
o patrimônio do Sul, isto representa alguma restrição à minha 
inscrição, que não advém do Sul?

Não. O PRMFA faz homenagem a uma personalidade, área, tema ou região 
e, durante o ano, chama atenção para estas. Isso não significa que devem 
concorrer apenas ações relacionadas à temática em relevo. Não há restrição 
ao recebimento de ações, que concorrem em igualdade de condições com as 
demais. A cerimônia de premiação acontece na região em foco, nos casos em 
que a região é o destaque. Este ano, a cerimônia será realizada em Porto Alegre.
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4.	 	Quais	são	as	categorias	e	como	identificar	em	qual	delas	minha	
ação melhor se enquadra?

Foram definidas duas categorias:

A Categoria 1 compreende iniciativas de excelência no campo do Patrimônio Cultural 
Material: ações de identificação, documentação, proteção, conservação, promoção, 
difusão e educação patrimonial relacionadas ao patrimônio cultural material;

A Categoria 2 compreendeiniciativas de excelência no campo do Patrimônio Cultural 
Imaterial: ações de identificação, documentação, proteção, salvaguarda, promoção, 
difusão e educação patrimonial relacionadas ao patrimônio cultural imaterial.

No Edital, para facilitar a identificação de enquadramento de categoria, indicam-se 
exemplos de ações nas áreas de preservação de bens de natureza material, ações 
relacionadas a:

• Paisagens culturais, cidades históricas, sítios arqueológicos, edificações e monumentos; 

• Coleções arqueológicas;

• Acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, 
fotográficos e cinematográficos;

• Ações de comunicação, difusão e educação patrimonial relacionadas ao patrimônio 
cultural material.

Na área de patrimônio imaterial, são indicadas ações nas áreas de:

• Salvaguarda de práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, 
ofícios e modos de fazer; 

• Celebrações, ritos e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade 
e do entretenimento;

• Formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares que 
abrigam práticas culturais coletivas;

• Coleções e acervos associados a manifestações culturais de natureza imaterial;

• Ações de comunicação, difusão e educação patrimonial relacionadas ao patrimônio 
cultural imaterial. 
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5.  Minha ação contribui para preservação do patrimônio material 
e imaterial, como devo definir em que categoria devo concorrer? 

Uma pergunta importante de se fazer é se a ação atende, de forma mais 
direta e evidente, ao quesito de preservação do patrimônio material ou de 
salvaguarda do patrimônio imaterial? Ou ainda, em relação a qual das duas 
dimensões teria caráter exemplar, relevância, originalidade e criatividade.

6.  Se minha ação estiver inscrita na categoria errada qual será o 
procedimento?

A Superintendência observará erro no enquadramento da ação na categoria. 
Mediante uma justificativa por escrito acerca do reenquadramento, 
recomendará ao concorrente a alteração, conforme Anexo 4. O concorrente 
deve apresentar aquiescência documentada quanto ao reenquadramento 
proposto ou a sua negativa. A negativa ensejará manutenção da ação na 
categoria escolhida. 

7.  Quais são os segmentos elegíveis e como saber em qual 
segmento devo me inscrever?

Segmento I – Entidades Governamentais da administração direta e 
indireta (autarquias; empresas públicas; sociedades de economia mista; e 
fundações públicas) dos níveis federal, estadual ou municipal;

Segmento II – Empresas e Fundações privadas, não contempladas no 
segmento III;

Segmento III–Instituições sem fins lucrativos da sociedade civil 
organizada;

Segmento IV -Pessoas Físicas individuais e representantes de grupos ou 
coletivos não constituídos em pessoa jurídica.

É importante observar que o proponente deve ser o principal responsável 
pela realização da ação. Pessoas físicas individuais não poderão apresentar 
ações que efetivamente foram realizadas no âmbito de pessoa jurídica, 
fundações e organizações governamentais e da sociedade civil.
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8.  Se minha ação estiver inscrita no segmento errado qual será 
o procedimento?

A Superintendência corrigirá de Ofício e informará se haverá necessidade 
de substituir a documentação, que deverá ser substituída no prazo de 5 
dias após a comunicação com o proponente.

9.  Quais documentos são necessários para efetuar a inscrição?

É necessário preencher e assinar a Ficha de Inscrição, o Resumo da 
Ação e as 4 (quatro) Declarações (anexos 5,6,7,8) e entregá-las de forma 
impressa. Estes documentos devem constar digitalizados em um pendrive, o 
qual deve conter materiais complementares ilustrativos. Excepcionalmente, 
podem-se receber materiais complementares em meio físico.

10.  Quem assina os documentos?

Os documentos são assinados pelo proponente que deve ser pessoa 
física ou jurídica, pública ou privada, que tenha desenvolvido ou esteja 
desenvolvendo ações voltadas para a preservação do patrimônio cultural 
brasileiro. Não serão aceitos documentos assinados por outros participantes 
da ação, que não o proponente, que é o realizador ou seu representante.

11.  O que são os materiais complementares ilustrativos?

Os materiais complementares ilustrativos são imagens, vídeos, produtos 
ou quaisquer conteúdos que contribuam para conhecer a ação. Também 
devem ser indicados na ficha da candidatura sites e blogs referentes 
à ação, notícias veiculadas, que possam ser consultados pelos jurados 
para melhor apreciação dos resultados. Pede-se que o envio de material 
complementar em meio físico seja excepcional, caso haja o entendimento 
pelo proponente de que haverá prejuízo na avaliação se for encaminhado 
apenas digitalmente.
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12.	 		Minha	ação	é	realizada	por	vários	parceiros,	como	definirmos	quem	
deve ser o proponente?

O proponente deve ser o coordenador e executor da ação. Destacando-se o fato 
de que o pagamento é realizado na conta do proponente, não havendo permissão 
de efetuar o pagamento para outra conta que não a de titularidade do proponente.

13.	 	Tenho	um	projeto	inédito	na	área	do	patrimônio.	A	ação	finalizou	o	
seu processo de planejamento no ano de 2018, posso concorrer? 

Não, apenas podem concorrer ações que tiveram uma etapa de execução realizada 
no ano anterior ao da premiação, neste caso, no ano de 2018.O planejamento 
não é considerado ação passível de premiação, assim como umprojeto ou uma 
proposta de ação também não é elegível para concorrer ao Prêmio Rodrigo Melo 
Franco de Andrade.

14.  A ação foi realizada nos anos de 2014 a 2017, mas houve uma 
atividade de fechamento no ano de 2018. Podemos concorrer?

Não, apenas são elegíveis à premiação ações que tiveram uma etapa de execução 
realizada no ano de 2018.

15.  Realizei meu TCC, dissertação ou Tese sobre o Patrimônio Cultura 
brasileiro. Posso concorrer ao prêmio?

O objetivo do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade é premiar ações de 
preservação do patrimônio cultural brasileiro que, por sua originalidade, 
criatividade, relevância e caráter exemplar, mereçam registro, divulgação 
e reconhecimento público. Caso compreenda que seu trabalho atende a esse 
requisito, é elegível para concorrer.

16.  Universidades Federais podem concorrer por meio de suas 
bibliotecas? Acervos de livros e revistas históricos podem concorrer 
ao prêmio? 

As Universidades Federais, por meio de acervos de livros e revistas históricas de suas 
respectivas bibliotecas, podem concorrer ao Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade.
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17.  O projeto que já foi finalizado e está em análise de prestação 
de contas do MINC, ele pode ser inscrito?

A ação poderá concorrer desde que não haja pendência de 2 (duas) prestações 
de contas.

18.  Recebi Menção Honrosa na edição passada do PMFA, posso 
concorrer novamente?

Sim, não há impedimento para concorrer. Apenas ações premiadas 
primariamente pelos Editais do IPHAN estão impedidas.

19.  Os anexos de inscrição poderão ser disponibilizados no formato 
Word? 

A fim de evitar problemas de configuração, os anexos estarão disponíveis 
somente em PDF editável, no link http://portal.iphan.gov.br/editais/
detalhes/259/32a-edicao-do-premio-rodrigo-melo-franco-de-andrade2019.

20.  Estou entrando na Categoria 2, Segmento IV - Pessoa 
Física. A minha pergunta é se posso me inscrever como 
Microempreendedor Individual MEI ou se devo manter o CPF?

Caso a iniciativa seja executada como pessoa física é necessário que seja 
feita a inscrição com seu CPF.

21.  Tenho dúvidas a respeito do ANEXO 6 do EDITAL. Trata-se 
da declaração de cumprimento da legislação ambiental. Meu 
projeto se caracteriza por atividades da cultura popular, ou 
seja, aulas, oficinas, intercâmbios etc... Entretanto, nesse 
mesmo anexo fala de abertura de processo. Preciso mesmo 
dessa declaração?

Todos devem apresentar as Declarações do anexo. A Declaração também 
indica que a atividade desenvolvida está dispensada de licenciamento 
ambiental, quando esta exigência não é cabível e deve ser assinada.

http://portal.iphan.gov.br/editais/detalhes/259/32a-edicao-do-premio-rodrigo-melo-franco-de-andrade2019
http://portal.iphan.gov.br/editais/detalhes/259/32a-edicao-do-premio-rodrigo-melo-franco-de-andrade2019
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22.  No anexo 01 no item “Pessoas ou entidades envolvidas na ação”, 
preenchemos informações sobre quem atuou no projeto (pessoas 
e entidades) ou pessoas que foram contempladas pela ação, por 
exemplo, público atingido?

Refere-se a pessoas e entidades envolvidas na implementação da ação.

23.  No anexo 2, o item relativo ao desenvolvimento deve descrever o 
desenvolvimento já realizado ou o desenvolvimento previsto? Ou 
ambos?

O item relacionado ao desenvolvimento diz respeito às ações anteriormente 
realizadas. Não são avaliadas ações previstas, pois o que é levado em 
consideração é o resultado do projeto desenvolvido. 

24.  Todas as ações inscritas são avaliadas?

Não, as ações passam por uma triagem nas Superintendências. São habilitadas 
pelas Superintendências as ações que preenchem todos os requisitos necessários 
à participação no certame, disposto no Anexo 3 – Ficha de Habilitação. As ações 
que não preencherem qualquer um dos requisitos são inabilitadas e, caso haja 
material em meio físico, será devolvido ao proponente. As demais ações são 
avaliadas pela Comissão Estadual de Avaliação.

25.  Como é composta a Comissão Estadual de Avaliação?

A Comissão Estadual de Avaliação é constituída por até 05 (cinco) membros no 
âmbito de cada uma das Superintendências do IPHAN, sendo composta por, no 
mínimo, 01 (um) representante de instituição vinculada ao patrimônio cultural 
no Estado, por 01 (uma) personalidade da área do patrimônio cultural e por um 
presidente, que será sempre o Superintendente, responsável pela nomeação da 
Comissão, ou seu representante designado.  

26.  Como é realizada a avaliação?

A avaliação é realizada, nesta primeira etapa, pela Comissão Estadual de 
Avaliação, que segue as seguintes fases:
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• Avaliação de Pré-requisito, que consiste na observação dos seguintes 
aspectos:

• Está clara na ação apresentada a intenção de preservação do patrimônio 
cultural brasileiro? 

• As ações preservacionistas em questão possuem relevância para a memória, 
a identidade e a cultura nacional (brasileira)?

• As ações desenvolvidas merecem divulgação e reconhecimento público?

• Há alinhamento ao referencial institucional relativo à preservação ou 
salvaguarda?

• A ação apresenta caráter exemplar em seu desenvolvimento?  

• É evidente na proposta que seus pressupostos e elementos não colidem com 
princípios e direitos fundamentais constitucionais?

Não havendo aprovação em qualquer um dos 6 itens de avaliação de pré-
requisito, a ação é eliminada do concurso. Cada uma das respostas deve conter 
uma justificativa e esta ficará acessível aos interessados.

• Avaliação de critérios (pontuada): 

•  Serão pontuadas as ações segundo os critérios destacados, sendo 100 a 
pontuação máxima, conforme ANEXO 9 do EDITAL.

•  Serão eliminadas as ações que não obtiverem o mínimo de 40 pontos na 
pontuação total (40 de 100). 

• Avaliação substantiva:

•  As ações que foram aprovadas na avaliação de pré-requisitos e que tiverem 
mais de 40 pontos devem receber uma avaliação substantiva, que consiste 
em uma análise dos jurados, contendo uma justificativa argumentativa, 
coerente com a avaliação de critérios. 

Após a realização das etapas acima, a Comissão Estadual indicará as ações 
selecionadas, com base nos documentos mencionados. São indicadas quatro 
(4) ações para cada categoria, duas (2) por segmento, até oito (8) ações.
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As ações selecionadas na etapa estadual serão avaliadas pela Comissão Nacional 
que definirá as oito (8) ações vencedoras.

A Superintendência dará conhecimento sobre todas as ações pré-selecionadas, 
encaminhadas para avaliação na Comissão Nacional.

27.  Quais são os critérios de avaliação após a análise de pré-requisitos?

Os critérios de avaliação compreendem os seguintes elementos: 

• Qualidade da Proposta: Os objetivos e o público-alvo da ação estão 
evidenciados; as etapas de trabalho são coerentes com os objetivos 
propostos; a ação atingiu os objetivos a que se propôs; os resultados são 
evidentes para o público-alvo identificado; a contribuição da ação para a 
preservação do patrimônio pode ser atestada de forma inequívoca.

• Qualidade Metodológica: A metodologia utilizada na ação está explicitada e é 
consistente com os seus objetivos. Apresenta métodos e técnicas adequados 
e pertinentes. 

• Visão ampliada de patrimônio: A abordagem compreende e explicita as 
dimensões do patrimônio, demonstrando observação tanto da mediação do 
suporte físico transmitido às gerações vindouras, como dos valores intangíveis 
relacionados à ação proposta. 

• Abordagem transversal do patrimônio: Apresenta transversalidade com 
demais ações e/ou políticas locais, de forma intersetorial, como iniciativas 
nas áreas de educação, meio ambiente, planejamento urbano, cidadania e 
diretos humanos, entre outros.

• Originalidade e criatividade: A ação apresenta elementos que lhe conferem 
caráter de ineditismo e singularidade, inovando seja na metodologia, na 
técnica, nos processos ou n os resultados alcançados.

• Capacidade de mobilização e participação social: Demonstra capacidade de 
articular diferentes grupos sociais atinentes e incentivar a participação social 
na formulação, implementação e/ou execução das ações, observando se 
houve mobilização no desenvolvimento da ação (planejamento, formulação, 
execução, avaliação, onde cabível).

• Compromisso social, cultural e ambiental: A ação demonstra compromisso 
com a comunidade e localidade em que está inserida, considerando os usos 
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e acessos comunitários do bem patrimonial, as articulações com outras 
iniciativas culturais e possíveis benefícios locais indiretos, assim como a 
sustentabilidade local.

• Investimento no potencial humano e comunitário: A ação favorece as 
potencialidades da comunidade com verificação de retorno ao público envolvido.

• Estratégia de promoção e divulgação adotada: Existe uma estratégica de 
promoção e divulgação. A estratégia atinge um público amplo. A comunicação 
e divulgação da ação são realizadas em linguagem acessível, demonstrando 
preocupação em promover e difundir informações para um público ampliado 
sobre a ação. Observar a relevância no ambiente sócio cultural em que se 
insere; o significado para o patrimônio cultural do país; o foco em ampliação 
do acesso e da capacidade de expressão de referências culturais e o foco em 
patrimônio em risco.

Cada elemento é pontuado em até 10 pontos, totalizando uma nota final de 
até 100 pontos.

28.  Como é composta a Comissão Nacional?

A Comissão Nacional é composta por 20 (vinte) profissionais – 8 (oito) do campo 
do patrimônio material, 8 (oito) do campo do patrimônio imaterial, e 4 (quatro) 
do IPHAN, preferencialmente vinculados à preservação e/ou salvaguarda do 
patrimônio cultural e por um presidente, que será sempre o Presidente do 
IPHAN, responsável pela nomeação da Comissão ou o Diretor do Departamento 
de Cooperação e Fomento como seu representante. 

29.  Como é realizada a avaliação pela Comissão Nacional de Avaliação?

A assessoria técnica do Departamento de Cooperação e Fomento/DECOF 
disponibilizará os arquivos digitais aos jurados da Comissão Nacional, que, 
na condição de relatores, emitirão avaliação de critérios e avaliação 
substantiva acerca do mérito de cada ação, conforme modelo disponibilizado 
pelo DECOF. 

Cada ação pré-selecionada receberá 04 avaliações sintéticas, com pontuação 
máxima de 100 pontos cada e receberá 02 (dois) pareceres substantivos dentre 
as avaliações sintéticas, no mesmo modelo da Comissão Estadual. 
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As ações que não atingirem 40% da média final das avaliações sintéticas (40 
pontos) serão desclassificadas e, como tal, não serão consideradas para a análise 
da Comissão Nacional, cujos pareceres substantivos não serão apreciados. 

Superando os 40 pontos e não havendo 02 (dois) pareceres substantivos 
negativos, a ação será encaminhada para a análise da Comissão Nacional. 

30.	 	Como	são	definidos	os	finalistas?

A Comissão Nacional, após apresentação e debate, deliberará, dentre aquelas que 
tiveram mais de 40 pontos e dois pareces de indicação, por 01 (uma) ação vencedora 
por segmento em cada categoria, compreendendo até 8(oito) vencedores. É 
possível não haver vencedor em algum segmento da categoria.

31.  Como são atribuídas as Menções Honrosas?

Poderá ser concedida menção honrosa para aquelas ações que não receberão 
a premiação principal, mas cujo mérito da ação para a preservação e/ou 
salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro seja consenso entre os jurados da 
Comissão Nacional. 

32.  Quando será a cerimônia de premiação das ações vendedoras?

A cerimônia está prevista para o dia 25 de outubro de 2018 em Porto Alegre – RS.


