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ANEXO VII – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Abaixo oferecemos a você uma relação de documentos complementares que,
recomendamos, podem ser apresentados como anexos e assim permitirão aos
pareceristas e à COMIC ter uma visão mais clara do seu projeto.
Esta documentação não é obrigatória, mas é recomendável que você escolha e encaminhe
aqueles itens que melhor ilustrem o que você deseja realizar. Você também pode
encaminhar outros documentos que julgar necessário e que não estejam previstos na lista
abaixo.


Artes cênicas: texto, roteiro, dramaturgia, trilha sonora, elenco, croqui do cenário e
figurino, mapas de som e luz, plano de circulação, proposta de direção, sinopse do
processo de criação.



Artes visuais e design: imagem das obras, plano expográfico, mapa de luz, protótipos,
desenhos, referências visuais, detalhamento técnico, curadoria, ficha catalográfica,
memorial descritivo.



Audiovisual: roteiro, storyboard, croqui de cenários e figurinos, referências visuais de
direção de arte e fotografia, ficha técnica, trilha sonora, descrição de personagens,
metodologia, argumento, proposta de produção.



Cultura popular e urbana: descrição das atividades, equipe, conteúdo, vídeos de
referência, metodologia, descrição técnica do produto, ementa, roteiro, sinopse e
informações complementares ao projeto.



Literatura: texto, amostra do livro, ilustrações, referências textuais, especificações
técnicas do produto (tipo de impressão, de papel, uso de facas especiais, texturas,
paleta de cores), metodologia de pesquisa, recorte temático.



Música: amostra das músicas, descrição de harmonia e arranjos, partituras, cifras,
roteiro, letras, repertório, músicos, croqui de cenário e figurinos, mapa de palco,
plano de circulação.



Patrimônio e memória: projeto de restauração, plantas, desenhos, fotografias,
procedimentos técnicos equipe, mapeamento de danos, diagnóstico, proposta de
intervenções, metodologia, laudo técnico, memorial descritivo, ato de tombamento.



Oficina e pesquisa: equipe, conteúdo, metodologia, plano pedagógico, ementa,
informações complementares ao projeto, estrutura curricular, indicadores de
desempenho, carga horária, recursos didáticos utilizados, critérios de seleção.
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