
 

PROGRAMA 

PULSARTE – 1° EDIÇÃO 

projetos culturais 

 

O programa “Pulsarte” tem como objetivo proporcionar um dia de uso 

gratuito no espaço Amatriz para projetos e artistas culturais 

independentes, afim de realizar um evento com recebimento de público na 

Amatriz Produtora.  O programa foi criado para incentivar a retomada 

gradativa das atividades culturais após a crise da pandemia coronavírus.   

Todas as atividades seguirão os protocolos de saúde obrigatórios pelo 

governo de São Paulo – SP. 

 

Modalidade: Música, artes cênicas, artes visuais, literatura, dramaturgia, 

audiovisual e dança. 

 

Atividades aceitas:  Workshop, exibição audiovisual, lançamento de livros, 

performance, teatro, leitura dramática/encenada e show intimista.  

 

Regras:   

 

1.0 Cada artista ou grupo poderá realizar até 02 inscrições, e cada uma delas 

em diferentes atividades. Exemplo:  

 

Cia Dançar-te -> 1° Inscrição -> workshop (atividade) 

Cia Dançar-te -> 2° Inscrição -> espetáculo de dança (atividade) 

 

2.0 O grupo ou projeto selecionado deverá apresentar uma carta de direitos 

autorais ou comprovante de autoria assinado pelo responsável 

3.0 O grupo ou projeto decidirá o valor a ser arrecadado pelas inscrições ou 

compra de ingressos, e o valor será totalmente repassado para o artista/grupo.  

Valor máximo: R$ 30,00. Caso o grupo opte pela gratuidade ou por passar o 

chapéu, o item 4.0 não será aplicado.  

4.0 A compra do ingresso será realizada pelo whatsapp da Amatriz Produtora e 

pelo link do sympla criado para cada atividade selecionada.    O valor total do 

borderô será apresentado para o responsável do grupo ou projeto no final do 

dia com a assinatura de ambos.  O pagamento será repassado em até 07 dias 

na conta bancária do responsável pela inscrição do projeto/grupo. 

5.0 A atividade deverá seguir os horários definidos pela produtora.  

6.0 O material de divulgação será criado pela produtora a partir das fotos 

enviadas pelo responsável de cada atividade.  Caso haja criação externa de 

materiais, eles deverão conter, obrigatoriamente, a logo do programa.  



A descrição da atividade também deverá conter obrigatoriamente as hashtags: 

#amatrizprodutora #programapulsarte.   

E as informações:  www.amatrizprodutora.com, 

atendimento@amatrizprodutora.page, redes sociais: @amatrizprodutora e (11) 

96085-5533.  

 

Critérios de avaliação e pontuação: 

 

Projetos autorais:  05 pontos 

Projetos que contemplem mais de 05 artistas: 05 pontos 

Projetos clássicos: 02 pontos 

Temas contemporâneos: 03 pontos (tecnologia, doenças psicológicas, lgbtqia+) 

Projetos inéditos: 05 pontos 

Projetos realizados online durante a pandemia: 04 pontos 

Membros do projeto que trabalham como autônomos ou MEI: 02 pontos (cada 

membro mediante a comprovação) 

Portfólio do responsável pelo projeto ou do grupo: 03 pontos 

 

Pontuação minima: 15 pontos  

Desempate: critério de portfólio, projetos realizados na pandemia e ineditismo.  

 

Datas:  13/11 I 14/11 I 15/11 I 19/11 I 20/11 I 21/11 I 27/11 e 28/11 

Horários: A decidir com a produção do Pulsarte 

 

Indicações para as atividades: 

 

Manhã: Workshop e lançamento de livro 

Tarde: Workshop, audiovisual, teatro e lançamento de livro 

Noite: Audiovisual, artes cênicas, dança e música 

Exclusivo para Workhops: dias da semana período da manhã e noite 

 

Sobre o Espaço Amatriz: 

 

1.  São 70M² de área livre para apresentações.  Palco com cadeiras móveis 

para 30 pessoas. Espaço equipado para recebimento de público com 

lanchonete e bar.  

 

2.  03 refletores PAR LED, 02 refletores com lâmpada halógenas e 01 refletor 

cobby.  01 mesa de som, 01 caixa amplificadora e 01 aparelho de som.    

 

3.  O espaço Amatriz é localizado na Rua da Graça n° 243, sala 31 – Bom 

Retiro, São Paulo – SP, próximo do metrô Tiradentes e da Oficina Cultural 

Oswald de Andrade.  

http://www.amatrizprodutora.com/
mailto:atendimento@amatrizprodutora.page
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