
Caminho do proponente - 

Ponto ou Pontão de Cultura

Ponto ou Pontão de 
Cultura?

Possui o Cadastro 
Estadual de Proponente 

Cultural (CEPC)?

ACESSO DO PROPONENTE: 
Inserir os documentos 

solicitados.

Aguarde pela análise da 
documentação e ATENÇÃO: o email 
informado no seu CEPC será o canal 

de comunicação.

Entidades, pessoas jurídicas de direito privado,
sem fins lucrativos, com registro junto ao 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), cuja
natureza jurídica seja ou Associação Privada 

identificada pelo código 399-9 ou Cooperativa 
identificada pelo código 214-3.

Inserir a 
documentação 

para solicitar seu 
número CEPC.

Efetuar o cadastro de 
ACESSO AO 

PROPONENTE no site 
procultura.rs.gov.br

Ponto

Pontão

NÃO

Em análise. Checar sua caixa de email

SIM

ACESSO DO PROPONENTE: 
Inserir os documentos 

solicitados.

Cf. edital 3.4.2:
a) certificação simplificada da 

Plataforma Federal Cultura Viva 
emitida até 2022;

b) Cartas de Reconhecimento (Anexo 
III) de ao

menos 3 outros Pontos de Cultura 
certificados na

Plataforma Federal Cultura Viva
c)Atas e relatos sobre as reuniões do 

Comitê Gestor Comunitário, que 
devem ter reuniões

com periodicidade mínima de 3 (três) 
meses

Formulário Padrão (Anexo I) 
preenchido, em formato 

.pdf. Cf. edital item 3.4(A).

Concentrar em 1 
documento PDF: fotos, 

reportagens, postagens em 
redes sociais e demais 

registros de comprovação. 
Cf. edital item 3.4(B).

Carta de Participação OU Carta de 
Interesse em Participação no Comitê 
Gestor Comunitário
(Anexo II), de ao menos 3 entidades 
públicas ou
privadas, grupos ou coletivos sociais e 
culturais -       (1 carta por assinatura). 
Cf. edital item 3.4(C).

Documentos obrigatórios 
para obter a certificação de 
Pontão de Cultura. Cf. Edital 
de Chamada Pública SEDAC 
nº 19/2022, art. 3.4 (a, b, c), 

art. 3.4.2

Cf. edital 3.4.2:
a) certificação simplificada da 

Plataforma Federal Cultura Viva 
emitida até 2022;

b) Cartas de Reconhecimento (Anexo 
III) de ao

menos 3 outros Pontos de Cultura 
certificados na

Plataforma Federal Cultura Viva
c)Atas e relatos sobre as reuniões do 

Comitê Gestor Comunitário, que 
devem ter reuniões

com periodicidade mínima de 3 (três) 
meses

Formulário Padrão (Anexo I) 
preenchido, em formato 

.pdf. Cf. edital item 3.4(A).

Concentrar em 1 
documento PDF: fotos, 

reportagens, postagens em 
redes sociais e demais 

registros de comprovação. 
Cf. edital item 3.4(B).

Carta de Participação OU Carta de 
Interesse em Participação no Comitê 
Gestor Comunitário
(Anexo II), de ao menos 3 entidades 
públicas ou
privadas, grupos ou coletivos sociais e 
culturais -       (1 carta por assinatura). 
Cf. edital item 3.4(C).

Documentos obrigatórios 
para obter a certificação de 
Pontão de Cultura. Cf. Edital 
de Chamada Pública SEDAC 
nº 19/2022, art. 3.4 (a, b, c), 

art. 3.4.2

Cartas de Reconhecimento (Anexo 
III) de ao menos 3 entidades públicas 

ou privadas, grupos ou coletivos 
sociais e culturais: 1 das cartas
deverá ser emitida por escola 

pública.
1 carta por assinatura. Cf. edital item 

3.4.1(A).

Formulário Padrão (Anexo 
I) preenchido, em formato 
.pdf. Cf. edital item 3.4(A).

Concentrar em 1 
documento PDF: fotos, 

reportagens, postagens em 
redes sociais e demais 

registros de comprovação. 
Cf. edital item 3.4(B).

Carta de Participação OU Carta de 
Interesse em Participação no Comitê 
Gestor Comunitário
(Anexo II), de ao menos 3 entidades 
públicas ou
privadas, grupos ou coletivos sociais e 
culturais -       (1 carta por assinatura). 
Cf. edital item 3.4(C).

Documentos obrigatórios 
para obter a certificação de 
Ponto de Cultura. Cf. Edital 
de Chamada Pública SEDAC 
nº 19/2022, art. 3.4 (a, b, c), 

art. 3.4.1 (a).

Cartas de Reconhecimento (Anexo 
III) de ao menos 3 entidades públicas 

ou privadas, grupos ou coletivos 
sociais e culturais: 1 das cartas
deverá ser emitida por escola 

pública.
1 carta por assinatura. Cf. edital item 

3.4.1(A).

Formulário Padrão (Anexo 
I) preenchido, em formato 
.pdf. Cf. edital item 3.4(A).

Concentrar em 1 
documento PDF: fotos, 

reportagens, postagens em 
redes sociais e demais 

registros de comprovação. 
Cf. edital item 3.4(B).

Carta de Participação OU Carta de 
Interesse em Participação no Comitê 
Gestor Comunitário
(Anexo II), de ao menos 3 entidades 
públicas ou
privadas, grupos ou coletivos sociais e 
culturais -       (1 carta por assinatura). 
Cf. edital item 3.4(C).

Documentos obrigatórios 
para obter a certificação de 
Ponto de Cultura. Cf. Edital 
de Chamada Pública SEDAC 
nº 19/2022, art. 3.4 (a, b, c), 

art. 3.4.1 (a).



  

 
 

 

   

 

ETAPA 1 – Efetuar o Cadastro Estadual de Proponente Cultural – CEPC. 
OBS: Se você já tem esse cadastro, vá para a ETAPA 2. 

A 

[Imagem 1]: Acessar a página PRÓ-CULTURA - Sistema Unificado (procultura.rs.gov.br), clicar no botão 
NOVO CADASTRO, localizado no canto superior direito OU no menu da esquerda, PRODUTORES > 

Novo Cadastro 

 
[IMAGEM 1] 

B 

Na tela de cadastro [Imagem 2], clicar na aba PESSOA JURÍDICA, marcar a opção SEM FIM 
LUCRATIVO, preencher as informações. Clicar no botão ENVIAR INFORMAÇÕES.  

 
[IMAGEM 2] 

C 

Verificar sua caixa de entrada. Você receberá um email com o assunto: PRÓ-CULTURA RS - Cadastro de 
Produtor. Esse email pe enviado pelo endereço mensagemautomatica-naoresponder@sedactel.rs.gov.br 

Caso você não receba a mensagem, verifique sua caixa de mensagens bloqueadas (Spam). 
A mensagem que você receberá começa asism: 

“Prezado(a) Senhor(a): SEDAC Ponto de Cultura Teste 
Recebemos sua solicitação para cadastro de produtor. 

Seu cadastro ainda não está ativo. Você deve agora incluir no sistema a documentação necessária, nos 
termos do art. 6º do Decreto 47.618/2010.” 

 
 
 



  

 
 

 

   

 

 
 
 
 

D 

Acessar o sistema com o seu endereço de email e a senha provisória recebida no endereço de email que você 
cadastrou. Neste momento, você ainda não possui código CEPC. A partir de agora, efetuaremos a solicitação 

do cadastro CEPC. 

 
[IMAGEM 3] 

 

E 

Clique em “Ok” na mensagem que aparecerá. 

 
[IMAGEM 4] 

 

F 

Depois de clicar em OK na primeira mensagem, você vai visualizar nova mensagem (veja abaixo) 
informando que há documentação pendente. Clique em OK, novamente. Veja: 

“Existe documentação pendente no seu cadastro para a qual você deve anexar arquivos. Produtores com 
documentação pendente de anexo não podem apresentar novos projetos. Verifique a aba [Meus 

documentos].” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

   

 

 
G 

Clicar na aba MEUS DOCUMENTOS [IMAGEM 5]. Nesta aba, você deverá escolher o tipo documento, 
preencher com a data de validade do documento (obrigatório para os documentos 3, 4, 5, 6 e 7). Clicar no 

botão ATUALIZAR DOCUMENTO. Note que nesse momento você deverá atualizar apenas os documentos 
obrigatórios 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11. 

[IMAGEM 5] 

 
H 

Este é o fim da etapa de Cadastro Estadual do Proponente Cultural (CEPC). Acompanhe seu email para 
receber o seu código CEPC e, então, enviar a documentação necessária para obter a certificação de Ponto de 

Cultura ou Pontão de Cultura (ver ETAPA 2). 
Obs: [O passo-a-passo acima, está disponível mais detalhadamente no documento MANUAL DE 

CADASTRO – Proponente Cultural]. 
 
 
 

FIM DA ETAPA 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

   

 

ETAPA 2 – Solicitação de certificação de Ponto de Cultura ou Pontão de Cultura. 
 

A 

Para iniciar, você precisa ter o seu código CEPC. Acessar a página PRÓ-CULTURA - Sistema Unificado 
(procultura.rs.gov.br), colocar suas informações de login (CEPC e senha). Clicar no botão ACESSAR. 

 
[IMAGEM 6] 

B 

Selecione a aba OUTROS PROJETOS, clique no botão ENVIAR NOVO PROJETO. 

 
[IMAGEM 7] 

C 

1 Identificação do produtor cultural 
Confira suas informações cadastradas.  

2 Escolha do Edital 
Selecionar o Edital “Chamada Pública SEDAC 19/2022 Cadastro da Política Estadual de Cultura 
Viva RS”. 
Selecionar a Vaga: selecionar a certificação pleiteada: “Certificação de Ponto de Cultura” ou 
“Certificação de Pontão de Cultura”. 
Valor solicitado ao DC (R$): preencher esse campo com o valor “0” (zero). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Identificação do projeto cultural 
Título: preencher com o nome do Ponto ou Pontão. 
Área e segmento cultural: selecionar a área e segmento cultural que o ponto faz parte. Caso o ponto 
atue em mais de um segmento/área, selecionar a opção ARTES INTEGRADAS.  



  

 
 

 

   

 

Município(s) de realização:  selecione o município onde as atividades são realizadas. OBS: é possível 
adicionar mais de um município, basta clicar no sinal de +, logo à direita da lista de municípios. 
Formulário Padrão (Anexo I): você deverá escolher o arquivo preenchido (Formulário Padrão, Anexo 
I) para cadastrá-lo no sistema. 
Outros Arquivos: você deverá selecionar os outros documentos solicitados no edital nesses campos – 
O portfólio para fins de comprovação das atividades descritas no Formulário (edital 3.4 - b); as 
Cartas de Participação ou Interesse (edital 3.4 - c), cartas de reconhecimento (para Ponto de Cultura, 
Anexo III – edital 3.4.1); certificação simplificada emitida pela Plataforma Federal Cultura Viva da 
entidade proponente (para Pontão de Cultura – 3.4.2 - a); ) Carta de Reconhecimento da atuação da 
entidade proponente (para Pontão de Cultura, Anexo III, 3.4.2 - b); Atas e relatos sobre as reuniões 
do Comitê Gestor Comunitário (3.4.2 - c)   

 
[IMAGEM 8] 

D 

Após inserir os documentos, clique no botão ENVIAR PROJETO (no final da página) e aguarde a 
comunicação no endereço de email informado no seu cadastro. 


