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Suprema Assessoria – Santo André, SP – 07 de Julho de 2016. 

Chamada para Projetos 

 

A Suprema Assessoria abre chamada para recebimento de propostas de projetos culturais. 

O processo de seleção busca escolher um ou mais projetos culturais para patrocínio (a 

empresa patrocinadora será divulgada somente após a aprovação do projeto).  

As atividades elegíveis para produção artística e cultural deverão ter direcionamento para os 

seguintes temas: 

 Projetos de empreendedorismo com foco na mulher; 

 Projetos relacionados ao Meio Ambiente; 

 Projetos de fomento à participação escolar. 

Todas as propostas/projetos deverão ser imprescindivelmente da região Norte (estados do 

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins). 

Podem inscrever-se as organizações não-governamentais e as organizações privadas sem 

fins lucrativos. Todas as inscrições de projetos são gratuitas e estarão abertas de 07 a 31 de 

Julho do ano corrente. 

As propostas/projetos deverão ter duração de no mínimo um ano, com local pré-

estabelecido ou, a ser definido posteriormente, e que contribuam para a difusão e fomento 

da cultura brasileira. 

As propostas/projetos deverão ser enviadas exclusivamente por e-mail, 

para: supremabiz@mail.com com o assunto: “Inscrição de projeto cultural região norte - 

(nome do projeto ou empresa)”. Os emails serão respondidos constando o número do 

protocolo que servirá para posterior identificação, caso a mesma seja aceita após análise.  

Após a inscrição, as dúvidas poderão ser encaminhadas também pelo email mencionado e, 

finalmente, o aceite ou não da proposta será enviado aos responsáveis. 

As propostas enviadas e, no momento, não aceitas, poderão, se assim forem autorizadas, 

arquivadas em banco de dados para posterior utilização. As propostas não autorizadas 

serão excluídas definitivamente do arquivo. 

No corpo do email deverão constar os seguintes itens: 

 Sinopse; 

 Ficha(s) técnica(s) (currículo resumido indicando a trajetória profissional de todos os 

envolvidos);  
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 Etapas necessárias para a produção; 

 Caso tenha portfólio digital, fotos e/ou outros materiais de apresentação (em formato 

digital que julgar pertinente à compreensão da proposta) os mesmos devem ser 

anexados ao email (máximo de 3 mega). 

Esta chamada também visa buscar e desenvolver parcerias com instituições ou associações 

comunitárias, sem fins lucrativos. Os interessados podem encaminhar as propostas para o 

email supracitado destacando a intenção da parceria e o material de apresentação da 

instituição.  

Esta chamada está disponível para donwload no site: www.suprema.biz/convites. 

A empresa responsável pela análise e os membros do conselho selecionador são 

confidenciais no período de inscrições e análise. 

Agradecemos desde já o interesse e participação. 
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