CONVERSACIONES

CONVOCATÓRIA IBERO-AMERICANA PARA O
INTERCÂMBIO ENTRE MUSEUS
4ª EDIÇÃO – MUSEUS E COMUNIDADES

O Ibermuseus é um programa intergovernamental de cooperação e integração dos países
ibero-americanos para o desenvolvimento, articulação e fomento a políticas públicas para
a área de museus e museologia.
Entre seus objetivos se destacam a promoção de mecanismos de intercâmbio, informação
e difusão entre os museus, o fomento e a circulação de coleções e exposições de países
participantes no Programa. A valorização do patrimônio museológico da região iberoamericana e o fomento ao direito de memória e as distintas etnias, gêneros, grupos e
movimentos sociais.
Nesse sentido, e em consonância com a diretrizes da Declaração da Cidade de Salvador
(2007), documento base para a cooperação ibero-americana no âmbito de museus que
completa 10 anos, o Programa Ibermuseus busca promover a cooperação, o intercâmbio, o
diálogo e o encontro entre museus e seus profissionais, promovendo, entre outros
mecanismos uma nova convocatória ibero-americana para o intercâmbio entre museus.
Assim, apresentamos a 4ª Convocatória CONVERSACIONES, com o tema MUSEUS E
COMUNIDADES. Em 2017 apoiará o desenvolvimento de projetos expositivos e a circulação
de bens culturais entre um ou mais países da região ibero-americana, com o propósito de
promover a realização de ações de apropriação social da memória e do patrimônio cultural
e natural, assim como sua valorização.
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Objetivo: Apoiar a realização e o intercâmbio de projetos expositivos entre
instituições museisticas de dois ou mais países da região, que
abordem temas como a diversidade cultural, a preservação da
memória e os saberes das culturas vivas comunitárias e que
atendam à perspectiva de gênero e/ou processos migratórios.
Alcance: Os países que integram a Comunidade Ibero-americana: Andorra,
Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Chile
Equador, Espanha, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua,
México, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, República Dominicana,
Uruguai e Venezuela.
Prazo de De 18 de maio a 18 de julho de 2017
inscrições:
Recursos U$S 60.000,00 (Sessenta mil dólares)
orçamentários
Distribuição dos Serão selecionados dois (2) projetos expositivos.
recursos Serão concedidos US$ 30.000,00 (trinta mil dólares) para cada
projeto.
Resultados Promover o intercâmbio entre instituições museísticas da região
esperados ibero-americana e a circulação de projetos expositivos e de bem
culturais.
Evidenciar o papel social dos museus e sua relação com a
comunidade através do reconhecimento da memória social como
um saber por direito.
Previsão de Os resultados da Convocatória Conversaciones serão divulgados
publicação de até o dia 31 de dezembro de 2017.
resultados:
Inscrição: www.ibermuseos.org/convocatorias
Informações convocatorias@ibermuseus.org
adicionais: + 55 61 3521 4008
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PREÁMBULO
Considerando a Carta Cultural Ibero-americana (2006), que reconhece o Espaço Cultural
Ibero-americano como um sistema complexo composto de referências culturais comuns e
diversas, sendo indispensável a proteção e a promoção desse patrimônio cultural material
e imaterial;
Considerando que a Declaração da Cidade de Salvador, assinada pelos 22 países iberoamericanos no I Encontro Ibero-americano de Museus (2007), ressalta a importância de
“valorizar o patrimônio cultural, a memória e os museus, compreendendo-os como práticas
sociais estratégicas para o desenvolvimento dos países da Ibero-América e como processos
de representação das diversidades étnicas, social, cultural, linguística, de gênero, de crença
e orientação sexual”;
Considerando que o Programa Ibermuseus entende os museus como instituições
dinâmicas, vivas e de encontro intercultural; como espaços que trabalham com o poder da
memória; como instâncias relevantes para o desenvolvimento das funções educativas e
formativas; como ferramentas adequadas para estimular o respeito da diversidade cultural
e natural e valorizar os laços de coesão social das comunidades e sua relação com o meioambiente;
Considerando que os museus são espaços de preservação da memória e do patrimônio
cultural, são repositores de conhecimentos que se expressam através da exposição de
objetos, conceitos, expressões culturais e saberes, são espaços abertos à experimentação
onde se pode confrontar e provocar emoções e que convidam a revisão, reflexão e
inovação;
Por meio dessa convocatória, o Programa Ibermuseus pretende evidenciar as relações
entre instituições museais e sua comunidade, apoiando projetos expositivos que refletem
as relações entre memória social e identidade, evidenciando o papel social da instituição
museal.
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CAPÍTULO 1. OBJETIVOS
Art. 1º. O Objetivo Geral desta convocatória é reconhecer e dar valor aos diálogos
construídos entre museus, instituições de memória, museus comunitários, de sitio,
ecomuseus, instituições culturais de base comunitária e demais instituições afins, entre os
países ibero-americanos; por meio do reconhecimento da memória social em quanto
caráter simbólico do pensamento coletivo.
O Objetivo Específico dessa convocatória é identificar, apoiar, promover e fortalecer o
intercâmbio de projetos expositivos entre um ou mais países ibero-americanos 1, um dos
quais necessariamente deve ser membro do Conselho Intergovernamental do Programa
Ibermuseus 2, incentivando o trabalho de construção participativa de exposições.
Art. 2º. Esta convocatória pretende incentivar o diálogo entre duas ou mais instituições
museísticas de dois ou mais países, formar redes de trabalho e construir de maneira
participativa projetos expositivos de acervos baseados na memória social.
Será dada atenção especial ao:
✓ Resgate de práticas de base comunitária;
✓ Estímulo e promoção do diálogo, coordenação e colaboração entre vários atores
sociais, culturais e econômicos na área geográfica específica;
✓ Fomento ao protagonismo dos jovens;
✓ Fomento ao protagonismo das mulheres;
✓ Fomento à pesquisa e transferência de conhecimento;
✓ Fomento à estrutura e/ou aproveitamento de redes.

1

Andorra, Argentina, Brasil, Bolivia, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Chile Equador, Espanha, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicarágua, México, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, República Dominicana, Uruguai
e Venezuela.
2
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Espanha, México, Paraguai, Peru, Portugal e Uruguai.

4

CAPÍTULO 2. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCIAMENTO
Art. 3°. Os resursos orçamentários
Os fundos disponíveis para esta convocatória se estabelecem no subitem 2.2.1 do Plano
Operativo 2017 do Programa Ibermuseus, aprovado na 11ª Reunião do Conselho
Intergovernamental do Programa Ibermuseus, realizada em San José na Costa Rica em 22 e
23 de novembro 2016 e totalizam US$60.000 (sessenta mil dólares).
§1. Serão financiados dois (2) projetos no valor de US$30.000 (trinta mil dólares) para cada.
§2. Os recursos serão destinados ao financiamento total ou parcial de projetos expositivos
e sua circulação entre instituições museísticas Ibero-americanas.
§3. Os fundos serão transferidos à instituição solicitante em duas cotas:
a) A primeira cota para a produção e/ou readequação do projeto expositivo ou de
intercâmbio de bens culturais; e
b) A segunda cota para a montagem e a itinerancia da exposição.
§4. Os fundos concebidos devem ser totalmente utilizados para a realização dos projetos
selecionados.
Art. 4°. O financiamento
§1. Poderá ser financiamento pela convocatoria Conversaciones:
a. Contratação de curadores, equipe de desenho e produção das exposições
criadas a partir dos conceitos, bens culturais e dos acervos dos museus e
instituições culturais de base comunitária, eco-museus, museus de sítio
além de iniciativas de resgate e valorização da memória social da região
ibero-americana.
b. Contratação de serviços para a montagem e desmontagem da exposição
ou de bens culturais, embalagem segura e transporte de obras, execução
de projetos e expografía e desenho de exposições, preparação e produção
de textos e outros elementos diretamente relacionados com a realização
da exposição.
c. Viagens e diárias dos profissionais para a montagem das exposições com
o limite de 15% (quinze por cento) dos fundos solicitados nesta
convocatória.
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§2. Não poderão ser financiados pela convocatoria Conversaciones:
a) Impostos e taxas bancárias relativas à execução do projeto;
b) Compra de bens materiais permanentes, tais como mobília, computadores,
telefones, etc.;
c) Buffets, lançamentos, coquetéis, festas de inauguração e similares;
d) Contratação de profissionais para a captação de fundos externos;
e) Contratação para a elaboração do projeto apresentado na convocatória
Conversaciones;
f) Direitos de propriedade intelectual pela utilização e exibição das obras.
§3. No caso de co-financiamento do projeto, devem ser demonstradas nas fontes de fundos
o no planejamento junto aos patrocinadores e potenciais sócios.
§4. O pagamento das cotas correspondentes e a ajuda do Programa Ibermuseus será
realizado após comprovação da capacidade financeira suficiente para executar o projeto.
§5. A comprovação de co-financiamento deve ser realizada mediante apresentação do
orçamento global do projeto, refletindo as distintas fontes de financiamento
comprometidas e uma declaração dos organismos públicos ou privados que apoiam
garantindo seu compromisso com investimentos dos recursos informados no orçamento
global.
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CAPÍTULO 3. PARTICIPAÇÃO E ELEGIIBILIDADE
Art. 5°. Poderão participar dessa convocatória, museus, instituições de memória, museus
comunitários, museus de sítio, eco-museus, instituições culturais de base comunitária e
demais instituições afins da Comunidade Ibero-americana vinculadas à administração
pública (estadual, regional ou nacional) ou instituições privadas sem fins lucrativos que
atuem no campo do resgate, valorização e preservação da memória.
§1. A INSTITUIÇÃO PROPONENTE responsável pelos projetos deve estar constituída
legalmente e localizada em um dos países membros do Conselho Intergovernamental do
Programa Ibermuseus: Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Chile, Equador, Espanha,
México, Paraguai, Peru, Portugal e Uruguai.
§2. As demais instituições da Comunidade Ibero-americana atuarão como entidades
colaboradoras, tanto no caso de projetos de circulação de exposições como no caso de
intercâmbio de bem culturais.
§3. Todas as instituições colaboradoras devem dar seu consentimento por meio de uma
carta de referência à instituição solicitante e ao projeto apresentado.
•

INSTITUIÇÃO PROPONENTE, é a entidade que apresenta e se responsabiliza pela
execução na íntegra do projeto, da gestão global dos fundos recebidos e da
interlocução com o Programa Ibermuseus;

•

INSTITUIÇÃO ASSOCIADA, surgindo a impossibilidade da apresentação de alguns
dos documentos descritos no Art. 7º desta convocatória, a instituição
proponente poderá indicar uma instituição associada que cumpra com os
requisitos legais e administrativos indicados, comprovando seu vínculo de
colaboração. A INSTITUIÇÃO ASSOCIADA não atuará como responsável pelo
projeto, apenas como intermediária, a responsabilidade da candidatura,
execução e prestação de contas será sempre da INSTITUIÇÃO PROPONENTE.

Art. 6°. A INSTITUIÇÃO PROPONENTE e a INSTITUIÇÃO ASSOCIADA (caso se aplique)
deverão cumprir com os seguintes requisitos constitutivos:
a) Ser uma pessoa jurídica;
b) Sem fins lucrativos;
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c) Ser constituída por um país membro do Conselho Intergovernamental do
programa Ibermuseus: Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Chile,
Equador, Espanha, México, Paraguai, Peru, Portugal e Uruguai;
d) Ser constituída conforme a legislação em vigor em um dos países
mencionados, durante pelo menos dois (2) anos prévios à apresentação da
proposta.
Art. 7º. Para participar desta convocatória, os projetos devem promover o intercâmbio de
bens culturais ou a circulação de exposições entre dois ou mais museus da Comunidade
Ibero-americana focando a questão da valorização da memória social local e a apropriação
comunitária do patrimônio cultural e natural.
Parágrafo Único: Só um (01) projeto poderá ser premiado por instituição.
Art. 8º. Não podem participar:
8.1. Projetos propostos por galerias e espaços expositivos comerciais;
8.2. Projetos apresentados por instituições que não cumpriram com a prestação de
contas de projetos financiados pelo Programa Ibermuseus anteriormente;
8.3. Projetos propostos por instituições com funcionários que fazem parte de uma
ou ambas as comissões de avaliação designado para a avaliação das propostas.
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CAPÍTULO 4. INSCRIÇÃO E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Art. 9°. As instituições interessadas em apresentar propostas na 4ª Convocatória
Conversaciones deverão se inscrever entre o dia 18 de maio a 18 de junho de 2017 até às
23h59 horas de BRASÍLIA/Brasil.
Parágrafo Único: Não serão aceitos projetos recebidos depois da data e hora. Os projetos
devem cumprir os princípios e objetivos do Programa Ibermuseus.
Art. 10°. A inscrição do projeto deverá ser realizada através da plataforma online:
Convocatórias Ibermuseus disponível no link www.ibermuseus.org/convocatorias. Para
realizar a inscrição, todos os formulários disponíveis na plataforma devem ser devidamente
preenchidos.
10.1. Formulário de dados gerais da instituição proponente e colaboradores e
documentos anexos necessários:
a) Certificação da existência legal/certificado de personalidade jurídica da
instituição proponente (podem ser decretos, regulamentos, atas de
reuniões, constituição de escrituras, estatutos, registros públicos, inscrições
de registros de fundações ou similares);
b) Certificados de cumprimento de obrigações fiscais da instituição proponente
(pode ser um certificado de nada consta junto a administração pública,
certificados de aprovação de débito fiscal e contribuições federais e da dívida
ativa do estado, certificados de agências ou escritórios de administração
tributária, ou outros) conforme as normas nacionais;
c) Conta bancária no nome da instituição proponente, número da sucursal
bancária e código SWIFT para o recebimento de transferências bancárias do
Brasil;
d) Carta de consentimento de todas as instituições colaboradoras que
participam do projeto;
e) Dossiê de cada uma das instituições envolvidas no projeto, apresentando os
objetivos, missão e visão, assim como, uma apresentação dos projetos mais
importantes, estudos e iniciativas que foram realizadas por cada uma;
§1. Surgindo a impossibilidade da apresentação de algum dos documentos descritos no
ponto 10.1 do Art. 10° deste Capítulo, a instituição proponente poderá indicar uma
instituição associada que cumpra com os requisitos mencionados no ponto 10.1 e
comprovar seu vínculo de colaboração.
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Neste caso, os seguintes documentos devem ser apresentados:
a. Documento comprovatório da colaboração entre as instituições (pode ser a
carta de consentimento ou uma delcaração assinada por ambas partes);
b. Certificado de existência legal ou contrato da instituição associada –
certificado de personalidade jurídica e documentação de criação ou
constituição, (podem ser decretos, regulamentos, atas de reunião, escrituras
de constituição, estatutos, registros públicos, registros de inscrição de
fundações ou similares);
c. Ata de Constituição da instituição associada onde se configure a sua missão
orientada ao desenvolvimento de atividades culturais;
d. Certificados de cumprimento de obrigações fiscais da instituição associada
(podem ser um certificado de nada consta da administração pública,
certificados de aprovação de débito fiscal e contribuições federais e de dívida
ativa do Estado, certificados agências ou escritórios de administração
tributária, ou outros) conforme as normas nacionais;
e. Conta bancária no nome da instituição associada, número da sucursal
bancária e código SWIFT para o recebimento de transferências bancárias do
Brasil;
f. Declaração de consentimento da instituição proponente para autorizar o
depósito do valor do prêmio na conta da instituição associada.
10.2. Fomulários de inscrição do projeto:
a) O projeto deve conter a seguinte informação:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Título do projeto;
Profissional/Curador/Responsável: nome e função;
Instituições participantes e breve descrição de seus objetivos;
Lugares de realização do projeto: instituições, cidades, estados, países;
Fomulário técnico da equipe envolvida no projeto: funções e breve
histórico, incluindo o país e a instituição em que atuam;
vi. Descrição do projeto;
vii. Justificativa do projeto;
viii. Objetivos do projeto;
ix. Metodologia de construção do projeto;
x. Lista das obras que formam parte da exposição, com fotografias,
discriminando a origem e a informação básica sobre as obras (nome do
artista, dimensões, técnica, ano, etc.);
xi. Documento formal que autorize o uso de obras, sua circulação e
compromisso de retorno à instituição detentora dos direitos
respectivos, o que demonstra o tramite de solicitação;
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xii. Material complementar sobre a exposição, caso já esteja produzida
(recortes de imprensa, crítica publicada na imprensa, catálogos, material
audiovisual, etc.).
b) Cronograma por fases do projeto tendo em conta que a execução do projeto
não poderá superar a data de 31/12/2018;
b) Planejamento e execução física-financeira do projeto, com a especificação
adequada das linhas a serem financiadas pelo Ibermuseus e no caso de
financiamento parcial por outras fontes;
10.3. Plano de Divulgação e Comunicação da Exposição. Deverá conter pelo menos
as seguintes informações e documentação:
a) Descrição da estratégia de difusão e comunicação do projeto; e
b) As peças de divulgação (tais como cartazes, folhetos, anúncios de rádio,
catálogos, etc., caso já existam).
10.4. Plano de Ação Educativa: entendida como uma ou mais atividades de ação
educativa, cultural, de formação de público, de acessibilidade, inclusão, ou de outros
similares que contribuam para a democratização do acervo exposto.
§2. É de responsabilidade total do candidato realizar a inscrição cumprindo com todos os
requisitos e anexando os documentos solicitados nesta convocatória dentro do prazo
estabelecido, no caso do não cumprimento o projeto será desconsiderado.
§3. O Programa Ibermuseus não se responsabiliza pelas inscrições que não tenham sido
realizadas por questões de congestão das linhas de comunicação ou de outros fatores
técnicos que impeçam a transferência de dados, nem por falhas resultantes das equipes do
proponente.
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CAPÍTULO 5. AVALIZAÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE PROJETOS
Art. 11°. Os projetos serão avaliados em duas etapas: 1) Habilitação e 2) Avaliação e
Classificação:
11.1. Etapa de Habilitação
11.1.1. Os projetos apresentados serão submetidos a uma primeira etapa de
habilitação (eliminatória), que corresponde à verificação da documentação mínima
requerida no Capítulo IV desta convocatória.
11.1.2. Os projetos serão revisados pela Unidade Técnica do Programa Ibermuseus,
que verificará o cumprimento dos requisitos básicos de elegibilidade solicitados na
convocatória.
11.1.3. Serão considerados inaptos os projetos que não cumprirem com qualquer um
dos requisitos exigidos no Capítulo IV.
11.1.4. A lista de projetos habilitados será publicada na página web do Programa
Ibermuseus www.ibermuseus.org.
11.1.5 Após a publicação dos resultados da etapa de habilitação, os proponentes
inaptos terão um prazo de dez (10) dias uteis a partir do sai após a data de publicação
dos resultados preliminares, para a apresentação dos recursos no formulário
distribuído pela Unidade Técnica através do e-mail: convocatorias@ibermuseus.org.
11.1.6. A Unidade Técnica examinará os recursos e publicará a lista definitiva dos
projetos habilitados na página do Programa dentro de cinco (05) dias uteis a partir do
dia seguinte à data limite para apresentação dos recursos.
11.2. Etapa de Avaliação e Classificação
Os projetos habilitados serão avaliados e classificados pelo Comitê Técnico Avaliador (CTA)
integrado até cinco (05) profissionais designados pelos representantes dos doze (12) países
membros do Conselho Intergovernamental do Programa Ibermuseus, segundo os critérios
estabelecidos no Art. 12º da convocatória.
Art. 12°. Os critérios de avaliação estabelecidos nesta convocatória têm por objetivo de
orientar a análise e seleção dos projetos em conformidade com os objetivos da
convocatória.
§1. Cada critério receberá uma pontuação entre 1 e 5 de acordo com a seguinte escala:

12

Pontuação

Avaliações

1

muito fraco

2

fraco

3

satisfatório

4

bom

5

muito bom

§2. O Comitê Técnico Avaliador – CTA – levará em conta os seguintes critérios de avaliação:
Critérios

Pontuação

a) Pertinência e
Coerência

Em que medida é pertinente a proposta com
relação aos objetivos e prioridades da
convocatória? Com que nível de coerência tem o
planejamento global da ação?

1a5

b) Caráter
participativo

Em que medida a proposta detalha a participação
de agentes internos e externos (museus e
comunidades) na concepção, planejamento,
execução e avaliação do projeto?

1

c) Impacto
sociocultural

Em que medida a proposta é pertinente com
relação à capacidade de transformação social,
dinamização da memória social e a valorização da
memória social local?
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a5

1

d) Adequação
técnica

Em que medida o projeto é tecnicamente adequado,
considerando os bens culturais escolhidos, desenho
expositivo (museografia) e espaço (s) disponíveis para as
exposições?

1a5

e) Originalidade

Em que medida a proposta é original ou inovadora na sua
metodologia e práticas em relação ao objetivo dessa
convocatória?

1a5

a5

TOTAL

25

§3. Os projetos serão avaliados ainda com relação aos critérios abaixo sobre
descentralização e atenção a regiões menos favorecidas:
Critério g) Descentralização 3:
Pontuação

Definição

2,5

Para projetos desenvolvidos em cidades que não sejam
capitais com população inferior a 25.000 habitantes ou
projetos de circulação que envolva instituições de cidades
com essa população;

2,0

Para projetos desenvolvidos em cidades que não sejam
capitais com população entre a 25.001 e 50.000 habitantes ou
projetos de circulação que envolva instituições de cidades
com essa população;

1,5

Para projetos desenvolvidos em cidades que não sejam
capitais com população entre 50.001 e 100.000 habitantes ou
projetos de circulação que envolva instituições de cidades
com essa população;

1,0

Para projetos desenvolvidos em capitais regionais com
população entre 100.001 e 500.000 habitantes;

0,5

Para projetos desenvolvidos em capitais de países ou cidades
com população superior a 500.000 habitantes.

Critério h) Atenção a regiões menos favorecidas:

3

Para as definições de “cidade” e “capitais regionais", serão respeitados os critérios e normas administrativas,
além das estatísticas de cada país. A pontuação corresponderá aos membros do CTA, que, quando for
necessário, farão a consulta aos pontos focais do Programa.
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Pontuação

Índice de
Desenvolvimento
Humano - IDH

Relação de países que contemplam regiões
favorecidas de acordo com o IDH

1,5

Médio

Para projetos apresentados por instituições de
países com este IDH (Bolívia, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicarágua e Paraguai).

1,0

Alto

Para projetos apresentados por instituições de
países com este IDH (Brasil, Colômbia, Costa
Rica, Cuba, Equador, México, Panamá, Peru,
República Dominicana, Uruguai e Venezuela).

0,5

Muito Alto

Para projetos apresentados por instituições de
países com este IDH (Andorra, Argentina, Chile,
Espanha e Portugal).

§4. Por último, os projetos serão avaliados segundo sua viabilidade com relação aos seus
objetivos e resultados esperados considerando seu orçamento, planejamento, recursos
humanos e materiais disponíveis.
§5. A pontuação do critério de viabilidade será de apenas 0 no caso de que não seja viável
atingir os resultados com o apresentado em termos de orçamento, planejamento, recursos
humanos e materiais disponíveis; ou 5 no caso de que seja viável alcançar os resultados com
os recursos apresentados.
§6. A pontuação final de cada um dos projetos será a soma dos pontos de cada um dos
cinco (05) especialistas do CTA, dividida pelo número de profissionais mencionados,
podendo chegar ao máximo de 34 pontos.
§7. A Classificação Final considerará as maiores pontuações obtidas, sempre considerando
os decimais.
§8. No caso de empate serão considerados os seguintes critérios de desempate para a
classificação dos projetos, em ordem de prioridade:
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Ordem de
Prioridade

Critérios de desempate para a classificação dos projetos

1º

Os projetos que somam maior pontuação nas linhas “b”, “c” e “d” do §2°do
Art. 12°.

2º

Maior pontuação no critério h): Regiões menos favorecidas do §3° do Art.
12°.

3º

No caso de permanência do empate, a decisão de classificação dos projetos
caberá à COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO – CTA.

§9. A Comissão Técnica de Avaliação – CTA – é soberana, assim como sua decisão final sobre
os projetos premiados.
Parágrafo Único: É de total responsabilidade do proponente, acompanhar os resultados de
cada etapa, que serão publicados no portal do Ibermuseus respeitando o cronograma
estipulado nesta convocatória.
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CAPÍTULO 6. PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS E CONCESSÃO DOS
RECURSOS
Art. 13°. O resultado final desta convocatória será publicado no portal do Programa
Ibermuseus: www.ibermuseus.org.
Parágrafo Único: As instituições dos dois (02) projetos selecionados serão informados pela
Unidade Técnica através de um ofício e por e-mail.
Art. 14°. O valor global destinado à premiação dos ganhadores é de US$ 60.000,00 (sessenta
mil dólares) que serão distribuídos em US$ 30.000,00 para cada projeto selecionado.
§1°. Para o recebimento dos recursos deverá ser assinada uma carta de compromisso entra
a INSTITUIÇÃO PROPONENTE, responsável pelo projeto e o Programa Ibermuseus, que
determinará o prazo de um (01) ano, contando a partir do dia do recebimento dos recursos
para a realização das atividades propostas.
§2°. Os recursos serão transferidos em duas parcelas iguais, a primeira delas na após a
publicação dos resultados finais e a segunda após a apresentação e aprovação do relatório
parcial de execução, correspondentes a fase de preparação do projeto.
§3°. Havendo a incidência de qualquer tributo ou taxa bancária sobre os valores
transferidos, estes ficarão por conta da INSTITUIÇÃO PROPONENTE e beneficiária do
resultado desta convocatória.
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CAPÍTULO 7. MONITORAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
Art. 15° A Unidade Técnica do Programa Ibermuseus realizará o monitoramento da
execução dos projetos.
§1. O responsável pelo projeto, designado pela instituição proponente, será o único
interlocutor junto ao Programa Ibermuseus, que deve nomear um responsável substituto
no caso de ausência justificada.
§2. É de responsabilidade da Presidência do Conselho Intergovernamental do Programa
Ibermuseus a aprovação dos relatórios de execução e a prestação de contas dos dois (02)
projetos selecionados.
§3. Os selecionados se comprometem a cumprir com o projeto na forma em que for
aprovado com exceção de mudanças com o consentimento da Presidência do Conselho
Intergovernamental do Programa Ibermuseus devidamente justificado.
§4. A instituição proponente deverá enviar os relatórios de execução do projeto:
a) Relatório parcial sobre a execução correspondente à fase de preparação do
projeto para o recebimento da segunda cota; e
b) Relatório final depois da realização da exposição ou na finalização do
itinerário.
Parágrafo Único: Ambos os modelos de relatórios serão proporcionados pela Unidade
Técnica do Programa Ibermuseus.
§5. Os relatórios de execução devem conter necessariamente:
a) Relatório de execução físico e financeira;
b) Relatório de cumprimento do objetivo e os objetivos orçamentários;
c) Avaliação de cada etapa do projeto de acordo com seu cronograma e
objetivos;
d) Relatório de desenvolvimento do plano de ação educativa;
e) Relatório de desenvolvimento do plano de comunicação incluindo os
materiais desenhados para divulgação do projeto.
§6. Adicionalmente deverá ser incluído no relatório final:
f) Dossiê de comunicação com sua repercussão nos meios de comunicação,
imagens e materiais gráficos produzidos para o projeto;
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g) Dossiê fotográfico da exposição;
h) Relatório dos resultados do projeto (número de visitantes, perfil do público
visitante, resultados alcançados, etc.).
§7. Os informes parciais de prestação de contas deverão ser apresentados dentro dos 30
dias após a finalização da primeira fase do projeto para a transferência da segunda cota, de
forma digital.
§8. O relatório final deverá ser apresentado até 60 dias depois da data final de execução do
projeto.
§9. No caso que seja necessário a alteração do cronograma do projeto, a prorrogação dos
prazos deve ser justificada e solicitada à Presidência do Programa Ibermuseus com no
mínimo 60 dias de antecedência para o final do projeto, sendo possível ampliar qualquer
uma das etapas somente por um período máximo de 60 dias.
§10. Em casos excepcionais de descumprimento ou mudanças de execução do projeto
deverão ser comunicados à Presidência do Conselho Intergovernamental até 60 dias antes
da finalização prevista do projeto para decidir sua pertinência.
§11. Se a instituição proponente deixar de entregar a prestação de contas dentro do prazo
estipulado ou não cumprir com todas as disposições desta convocatória, deve restituir os
valore recebidos ao Fundo Ibermuseus, devidamente corrigidos pelo índice nacional de
preços ao consumidor (INPC) da Fundação Getúlio Vargas (Brasil) e não poderá participar
em nenhum outro prêmio ou convocatória do Programa Ibermuseus no período de cinco
(05) anos após a devolução dos recursos.
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CAPÍTULO 8. DIVULGAÇÃO
Art. 16°. Os projetos vencedores devem usar a logomarca do Programa Ibermuseus,
seguindo seu manual de aplicação, em todas as peças de divulgação, nos títulos de crédito
das exposições e em todo o material de imprensa publicado, tanto em formato impresso
como virtual como “Patrocínio” e o subtítulo “Projeto premiado na 4° convocatória
CONVERSACIONES – MUSEUS E COMUNIDADES”.
Art. 17°. Antes do início do cronograma de divulgação, a instituição proponente do projeto
deverá enviar todo o material gráfico (convites, folhetos, cartazes, comunicados de
imprensa, textos e créditos de exposições, entre outros) à Unidade Técnica do Programa
Ibermuseus para aprovação da aplicação da logomarca.
Art. 18°. Qualquer divulgação debe ser autorizada e acompanhada pelo Programa
Ibermuseus.
Art. 19°. O Programa Ibermuseus se reserva o direito de utilizar os projetos vencedores
desta convocatória para reprodução total ou parcial, edição, adaptação, tradução, inclusão
em bases de dados, divulgação por diversos meios de comunicação, distribuição, uso direto
ou indireto, entre outros, ficando proibido qualquer uso com fins lucrativos.
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CAPÍTULO 9. DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 20°. A inscrição por parte dos proponentes é determinada pela aceitação total e íntegra
dos termos presentes nesta convocatória.
Art. 21°. Projetos que não cumprirem com alguma das especificações desta convocatória
não serão considerados.
Art. 22°. A responsabilidade da inscrição e execução do projeto desta convocatória é de
responsabilidade exclusiva da instituição proponente.
Art. 23°. A solicitação apresentada de forma incompleta, que prejudique a análise e
avaliação do projeto será desqualificada em qualquer das etapas da avaliação que se
encontre.
Art. 24°. Cada proponente declara, no ato de sua inscrição, que todos os bens, obras e
trabalhos utilizados ou compostos no projeto não violam os direitos de propriedade
intelectual de terceiros e nem os direitos de uso de imagem, concordando em assumir a
responsabilidade legal para atender uma reclamação, demanda ou litígio seja direta ou
indiretamente a causa de sua exibição e uso.
Art. 25°. Esta convocatória está disponível no site: www.ibermuseus.org.
Art.26°. Os casos omissos serão resolvidos
Intergovernamental do Programa Ibermuseus.

pela

Presidência
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do

Conselho

Art. 27°. É de responsabilidade do proponente acompanhar a divulgação de resultados de
todas as etapas desta convocatória.
Art. 28°. Para mais informações ou dúvidas, podem entrar em contato com a Unidade
Técnica através do e-mail convocatorias@ibermuseus.org ou pelo telefone +55 61 35214008.
Art. 29°. Esta convocatória terá seus resultados divulgados até o dia 31 de dezembro de
2017.
Cidade do México, 18 de maio de 2017.

Magdalena Zavala Bonachea
Presidente do Conselho Intergovernamental
Programa Ibermuseus

