
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secret•rio

1 ° TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO
DE GESTAO 03/2018, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DE SAO PAULO, POR
INTERMI•DIO DA SECRETARIA DA CULTURA E

A ASSOCIA(•AO PA(•O DAS ARTES
FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO,

QUALIFICADO COMO ORGANIZA(•AO SOCIAL
DE CULTURA PARA GESTAO MUSEU DA
IMAGEM E DO SOM E DO PASO DAS ARTES.

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de S&o Paulo, por intermedio da SECRETARIA DE

CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA, com sede nesta cidade, na Rua Maua, n° 51, Luz, CEP 01028-

000, S•o Paulo, SP, neste ato representada pelo Titular da Pasta, SI•RGIO SA LEITAO, brasileiro,

portador da carteira de identidade n ° 04.346.735-6/RJ e inscrito no CPF sob o n ° 929.010.857-68,

doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a ASSOCIA•,•,O DO PA(•O DAS ARTES

FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO - APAF, Organizag&o Social de Cultura, com CNPJ/MF n °

71.929.889/0001-34, tendo enderego na Avenida. Europa, n o 158 - Jardim Europa - CEP: 01449-000-

S•o Paulo - SP, e com estatuto registrado no 1 ° Cart6rio Oficial de Registro de Titulos e Documentos

e Civil de Pessoa Juridica da Cidade de S•o Paulo - SP, sob n o 168041, neste ato representado pot

Jacques Kann, Diretor de Gest&o e Finangas brasileiro, portador da cedula de identidade RG n o

5.966.983-4 e do CPF/MF n ° 011.177.418-77, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista

o que disp6e a Lei Complementar Estadual 846 de 4 de junho de 1998, o Decreto Estadual 43.493,

de 29 de julho de 1998 e suas alterag6es, e considerando a declarag&o de dispensa de licitag&o

inserida nos autos do Processo SC n° 2006732/2018, fundamentada no § 1 °, do artigo 6°, da referida

Lei Complementar e alterag6es posteriores, RESOLVEM celebrar o presente ADITAMENTO AO

CONTRATO DE GESTAO referente a formag&o de uma parceria para fomento e execug&o de

atividades relativas a area de Cultura, materializada pelo gerenciamento e execug•o de atividades a

serem desenvolvidas junto atividades a serem desenvolvidas junto ao Museu da Imagem e do Sore

instalado na Av. Europa, 158 - Jardim Europa - CEP: 01449 - 000 - S&o Paulo - SP e ao Pago das

Artes, que hoje esta instalado na Av. Europa, 158 mas, que ser• transferido para a Avenida

Higien6polis, 758 - Higienopolis - CEP 01238-000 - S&o Paulo /SP, cujo uso fica permitido pelo

periodo de vigencia do presente instrumento, mediante as seguintes cl&usulas e condig6es:

CLAUSULA PRIMEIRA
O presente aditamento tem por objetivo a alterag•o dos Anexo II (Piano de Trabalho - Ag6es e
MensuragSes), Anexo III (PLANO OR•AMENTARIO) e Anexo V (CRONOGRAMA DE
DESEMBOLSO) dos recursos orgamentarios para o exercicio de 2019.

CLAUSULA SEGUNDA
Fica alterado o paragrafo primeiro da CLAUSULA SI•TIMA do Contrato de Gest•o n ° 03/2018, que

passa a vigorar corn a seguinte redag&o:

CLAUSULA SI•TIMA /
DOS RECURSOS FINANCEIROS ./

(...)

PARAGRAFO PRIMEIRO - Para fomento e execu•&o do objeto deste

CONTRATO DE GEST,•,O, conforme atividades, metas e compromissos

especificados nos Anexos I, II, III e IV a CONTRATANTE repassar& &
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CONTRATADA, no prazo e condigOes constantes deste instrumento, bem

como no Anexo V - Cronograma de Desembolso, a importancia global de

R$ 60.550.220,94 (Sessenta milh6es, quinhentos e cinqQenta mil, duzentos

e vinte reais e noventa e quatro centavos).

,..)

CLAUSULA TERCEIRA
Ficam alterados o caput e o Paragrafo Segundo da CL.&.USULA OITAVA do Contrato de Gest&o n °

03/2018, que passa a vigorar com a seguinte redag&o:

CLAUSULA OITAVA
SISTEMA DE REPASSE DOS RECURSOS
Para o exercicio de 2019, a CONTRATANTE repassara a CONTRATADA
um total de R$ 14.689.517,00 (Quatorze milh6es, seiscentos e oitenta e
nove mil e quinhentos e dezessete reals), mediante a liberag•o de 12
(doze) parcelas, de acordo com o "Anexo V - Cronograma de Desembolso".
0 valor a ser repassado nos anos seguintes correra por conta dos recursos
consignados nas respectivas leis orgamentarias dos exercicios
subsequentes.

...)
PARAGRAFO SEGUNDO - O montante de 14.689.517,00 (Quatorze
milh6es, seiscentos e oitenta e nove mil e quinhentos e dezessete reais),
que onerar& a rubrica 13.391.1214.5732.0000 no item 33.90.39 - 75 no
exercicio de 2019, na seguinte conformidade:

1 - 90% (noventa por cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a
R$ R$ 13.220.565,30 (treze milh6es, duzentos e vinte mil, quinhentos e
sessenta e cinco reais e trinta centavos ) ser&o repassados atraves de 12
(doze) parcelas conforme Anexo V - Cronograma de Desembolso.

2 - 10% (dez por cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a R$
1.468.951,70 (Urn milh•o, quatrocentos e sessenta e oito mil,

novecentos e cinqiienta e hum reais e setenta centavos), ser•o
repassados atraves de 12 (doze) parcelas conforme Anexo V- Cronograma

de Desembolso, cujos valores variaveis ser•o determinados em fung•o da
avaliag•o trimestral da execug•o contratual, conforme previsto no Anexo
Tecnico II - Piano de Trabalho - Ag6es e Mensurag6es.

3 - A avaliag&o da parte variavel sera realizada trimestralmente pela
Unidade Gestora, podendo gerar um ajuste financeiro a menor na parcela a
ser repassada no trimestre subsequente, a depender do percentual de

cumprimento das metas, conforme previsto no Anexo Tecnico II - Piano de

Trabalho - A•es e Mensurag6es.

CLAUSULA QUARTA

...)

Ficam ratificadas as demais clausulas do contrato n•o alteradas pelo presente instrumento.
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E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente aditamento em 2 (duas) vias de igual teor e
forma.

S•o Paulo,. ........ de ...............................; ........ de 2019.

CONTRATANT
SI•RGIO SA LEITAO

Titular da Pasta
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

JACpUE• KANN
--

DIRETOR DE/ISESTAO E FINAN(•AS
ASSOCIA(•/•,O DO PA(•O DAS ARTES FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO

RG: :-)-- ° g•c•. •'.s-
Nome:
RG:
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ANEXO T#CNICO II

APAF - ASSOClA•AO DO PA•:O DAS ARTES FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO

ORGANIZA(;AO SOCIAL DE CULTURA

CONTRATO DE GESTAO N° 0312018

PERiODO: 01/01/2019 - 30/06/2023

UGE: UPPM - UNIDADE DE PRESERVA(•AO DO PATRIM(•NIO MUSEOLOGICO

MUSEU DA IMAGEM E DO SOMReferente ao(s)
PAQO DAS ARTES

PLANO DE TRABALHO- A(•6ES E MENSURA(•6ESi
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Associa(;•o do Pa(;o das Artes Organizaq•o Social de Cultura - para gest•o do MIS
- Museu da Imagem e do Som e do Paqo das Artes

OS: ASSOCIAGAO DO PA(•O DAS

ARTES FRANCISCO MATARAZZO

SOBRINHO

OBJETO: MIS - MUSEU DA IMAGEM E

DO SOM E PA(•O DAS ARTES

PLANO DE TRABALHO: A(•6ES E MENSURA•6ES- 2019

Este Piano de Trabalho foi elaborado de acordo com as diretrizes da SEC SP e com o Piano Estrategico

que constitui o Anexo I do Contrato de Gest&o e sera operacionalizado com base nos objetivos e nas

estrat6gias expressos nesses documentos.

APRESENTACAO

Em 2019, o valor referencial or£amentario estabelecido pela Secretaria e o mesmo de 2016. Considerando-

se a redu£&o do repasse de 2015 para 2016, os dissidios de pessoal, reajustes dos terceirizados e o

impacto da infla£&o nas compras em geral desde 2016, h• significativa e efetiva perda de recursos para o

MIS.

Buscaremos patrocfnios e parcerias para manter a nossa prograrna(•o habitual e a realiza£&o de

exposi£6es temporarias com obras do acervo e de terceiros, ampliar as exposi£6es itinerantes, oficinas de

capacita£•o nos municipios de S&o Paulo, e a£:6es especificas do educativo. Essas a£Ses estar•o dentro de

metas condicionadas, pois, dependem de aporte adicional ou capta£&o de recursos por leis de incentivo.

O principal desafio para o MIS no ano de 2019 6 buscar o equilibrio nas suas exposl£6es e atividades entre sua

atua£•o como centro cultural e a sua fun(•o museologica de pesquisa, preserva£•o e comunica£;•o de seu

acervo. Para isso a estrategia sera criar o Centro de Pesquisa Referencia em Audiovisual - CPRA-MIS;

Elaborar o Piano para exposi£•o de Ionga dura£:&o; criar o piano de reestrutura£:&o do NECMIS - NQcleo de

Estudo Contempor&neas do MIS; Comite de Acessibilidade (ver abaixo); e a forma£&o do Conselho de

Orienta£•o Artfstica.

Todos os recursos integrantes da viabiliza£&o deste Piano de Trabalho ser&o devidamente demonstrados

na presta£&o de contas, inclusive dispostas no Sistema de Monitoramento e Valia£&o (SMAC),ie os

/ 2
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documentos fiscais correspondentes estar&o disponiveis em qualquer tempo para fiscaliza£&o dos 6rg&os

pt•blicos do Estado ou para auditorias independentes contratadas.

Servi¢os em 2019 - MIS - Museu da Imagem e do Som:

Aberto ao pQblico de ter£as a sextas, das 10h as 20h; domingo e feriado, das 09h as 18h

A permanencia na exposi£&o 6 de ate 2h ap6s o Qltimo horario.

Midiateca funciona de ter£as a sabados, das 12h as 19h; dom e feriados 14h as 18h - gratuito

O MIS n&o abre no Natal, no Ano Novo e em suas vesperas: 24, 25 e 31 de dezembro e 01 de

janeiro.

Os bilhetes para as exposi£Ses come£am a ser vendidos/retirados a partir da abertura da recep£&o.

O n6mero de ingressos por dia 6 limitado e esta sujeito a disponibilidade.

O acesso a exposi£•o 6 liberado de hora em hora, tambem em nQmero limitado.

Aceitamos dinheiro e cartSes de d6bito.

Atendimento priorit&rio restrito a pessoa mais um acompanhante.

I• proibida a entrada na exposi£&o com qualquer mochila ou bolsa maior que 30cmx30cm. Por isso,

o MIS possui um guarda-volumes gratuito, que pode ser utilizado durante a visita.

Os ingressos para todas as exposi(•Ses do terreo s•o gratuitos.

Para as exposi•:Ses do primeiro e segundo andar, os ingressos na recep£:&o do Museu custam

R$14,00 (inteira) e R$7,00 (meia). ]ks ter(•as, a entrada 6 gratuita. Os ingressos antecipados para

essa exposi£&o s•o vendidos no site e no aplicativo da Ingresso R&pido por R$30,00 (inteira) e

R$15,00 (meia).

DispSe de estacionamento, cafe e acessibilidade para pessoas com deficiencia

Agendamento de visitas: no site http://www.mis-sp.orq.br/

PA(•O DAS ARTES

O Pa£o das Artes sofre das mesmas contingencias or(•amentarias acima descritas.

O ano de 2019 sera marcado pela reestrutura£&o do organograma do Pa£;o das Artes que passara, ent&o, a

contemplar a figura do diretor artistico estatutario e a do Conselho Artistico do Pa(;o das Artes que, em

dialogo, estabelecer•o as linhas conceituais da institui£&o, suas curadorias, exposi£Ses e parcerias

nacionais e internacionais. A partir do primeiro ano do novo contrato de gest•o sera implantado, ainda, o

Ndcleo de Acervo: Conserva£•o, Documenta£•o e Pesquisa, cuja fun•&o inicial sera a de desenvolver

as diretrizes de funcionamento da &rea, com a elabora?&o das Politicas de Acervo Institucional, A!•istico
/ "
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e de Preservag•o Digital. Ao final de 2019 ser• implementado o Piano Museolbgico do Pago das Artes,

cuja reda£•o sera elaborada ao Iongo do ano.

Com a perspectiva de mudanga para uma nova sede, ao Iongo do ano ser&o desenvolvidos projetos e

adequag6es prediais no Casar•o de Carlos Le6ncio de Magalh•es. Assim sendo, o Pago das Artes

continuar&, muito provavelmente, na maior parte do ano, ocupando as instalag6es do Museu da Imagem e

do Som com as suas ag6es administrativas, com as exposig6es da Temporada de Projetos e com a

maioria de sua programag•o de formag&o e de difus&o.

Est•o previstos o Edital para a Temporada de Projetos e o primeiro Edital de Resid•ncia do Pa(•o das

Artes, corn vistas a realiza•&o no ano seguinte, ja has novas instala•6es.
O 6xito encontrado no estabelecimento de parcerias com outras institui(•Ses para a realiza•&o de

exposi•5es sera almejado corn urea exposig•o conjunta ao Memorial da Resist•ncia/Pina, cuja abertura

est• prevista para maio e apresentara a produ•:•o de urea sele•&o de artistas mulheres que expuseram no

Pa•:o das Artes em algum momento de suas carreiras.

O Ndcleo Educativo continuara o atendimento de peblico escolar e de pL•blico n&o escolar, alem de se

preparar, corn a realiza•o de pesquisas e prospec•:6es diversas, para a recep•&o de peblicos mais

segmentados na futura sede do Pa•:o das Artes. Sera oferecido um Curso para Professores baseado na

obra da artista Regina Silveira, corno a(•o preparat6ria para a exposk•o de inaugura(•o do Paso das Artes

no casar&o em Higien6polis. Ainda que de forma acanhada devido a falta de espa•o pr6prio, sera retomado

o Projeto Paso Crian•a e o Projeto Equipa(•o. O desenvolvimento de Conteddos Educativos em Apoio

/is Exposi(;6es sera continuado.

A ag&o extramuros do Pago das Artes, nomeada Pa(•o Comunidade, acolhera em 2019 a sua 8a edig•o -

tratativas foram iniciadas para que venha a ocorrer em parceria corn o Museu Afro Brasil.

A participa•&o do Pa•;o das Artes junto ao Sistema Estadual de Museus de S•o Paulo (SISEM) sera

reassumida corn a proposi•o de duas exposi;Ses itinerantes, urna no segundo e urea no quarto trimestre,

acrescida de urea ag&o forrnativa.

Para difundir, propagandear, registrar e sedimentar todas as a•Ses estabelecidas, o Ndcleo de

Comunica•o e Desenvolvimento Institucional abastecera, continuadamente, a plataforrna MaPA, alem

de ampliar a visita(•o nos canais de comunica•o e as inser•Ses na midia. O selo ArteHoje!iniciar& suas

publica•Ses referentes &s exposi•Ses que ser&o realizadas e o das Temporadas de 2018. Ser&o feitas
/

tratativas e estudos para implantar, ainda em 2019, o novo site da institui•&o, juntamente co/m/a nova

4
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Iogomarca do Pago das Artes, a fim de que possa espelhar os novos anseios institucionais. Tera inicio,

tamb6m, o projeto "Paso Amigo", desenvolvido para capta£&o e fideliza£•o de peblico.

Durante o final do exercicio de 2019 teremos a reforma do Casar&o Nhonh8 Magalh&es para recebimento

das equipes, aquisi£•o de equipamentos e mobiliario e pre produ£&oda exposi£&o inaugural Lirniares de

Regina Silveira

Algumas outras a£ges est&o condicionadas a capta(•&o de recursos por vias diversas e mudan£a de sede,

como, por exemplo, a exposi(•o "Retrospectiva Regina Silveira: do anal6gico ao digital", prevista para

inaugurar a nova sede.

A(•OES E MENSURA(•()ES

MIS - MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - ANO 2019

N°
A¢6es Atributo da

N °

pactuadas mensura¢•o

(PGTG) Recursos

financeiros captados via

leis de incentivo e editais

(PGTG) Recursos

financeiros captados via

leis de incentivo e editais

(PGTG) Recursos

financeiros captados via

gera(•o de receita de
2.1

bilheteria, cess•o
remunerada de uso de

espa(•os

(PGTG) Pesquisa de 3.1

1.1 Meta-Produto

1.2 Meta-Resultado

Meta-Resultado

Meta-Resultado

Mensura•o

N° de projetos inscritos para

capta(•o de recursos via leis

de incentivo, fundos

setoriais, editais pt•blicos e

privados

17% do repasse do exercicio

no contrato de gest•fio - R$

2.026.814,70

18% do repasse do exercicio

no contrato de gest•o - R$

2.126.814,70

Indice de satisfa(•o do

Previs•o

Trimestral

1 ° trim:

2° trim:

3° trim: 1

4° trim: 2

META ANUAL: 3

I o trim:

2° trim:

3° trim:

4° trim:

META ANUAL: R$

2.026.814,70

1 ° trim:

2° trim :

3° trim:

4° trim:

META ANUAL: R$

2.126.814,70

,o/jutrim: >80%
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4 4.1

5 5.1

P•blico - Indices de

satisfac•o do p•blico

geral de acordo com os

dados obtidos a partir do

totem eletr6nico

(PGTG) Pesquisa de

P•blico - Indices de

satisfac•o do p•blico

com palestras, oficinas e

CU ESOS

(PA) Estabelecimento de

parcerias visando

aampliac•o da pesquisa

e disponibilizac•o dos

acervos da instituic•o

6 (PA) Pesquisa do acervo 6.1

(PA) Documentac•o da

pesquisa do acervo

(PA) Produc•o de artigos

sobre as pesquisas do

7

acervo

7.1

7.2

(PA) Preservac•o dos
8 8.1

acervos e colec•6es

(PA) Palestras OU

9 Oficinas OU Cursos 9.1

relativos • temcitica do

Meta-Resultado

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta- Prod uto

Meta-Produto

p0blico geral =ou>80%

Indice de satisfac•c•o do

p•blico com palestras,

oficinas e cursos =ou>80%

N° de novas parcerias

estabelecidas com

organizac•6es

N° de pec•as dos acervos

pesquisas

N ° de itens

docu mentados/registrados

no banco de dados do

acervo

N° de artigos publicados em

peri6dicos e/ou sites

N° de itens digitalizados /
fotografados

2° trim: =ou>80%

3° trim: =ou>80%

4° trim: =ou>80%

META ANUAL: =ou>80%

Quantidade de eventos

(Palestras OU Oficinas OU

Cursos relativos • tem•tica

1 ° trim: =ou>80%

2° trim: =ou>80%

3° trim: =ou>80%

4° trim: =ou>80%

META ANUAL: =ou>80%

1 ° trim :

2° trim :

3° trim: 1

4° trim:

META ANUAL: 1

1 ° trim: 50

2° trim: 100

3° trim: 100

4° trim: 50

META ANUAL: 300

1 ° trim: 25

2° trim: 50

3 ° trim: 50

4° trim: 25

META ANUAL: 150

1 ° trim:

2° trim: 1

3° trim:

4° trim: 1

META ANUAL: 2

1 ° trim: 500

2° trim: 750

3° trim: 750

4° trim: 500

META ANUAL:' 2500

I o trim:

2°

trim•:3 ° trim:
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10

11

12

13

14

15

16

museu

(PA) Atualiza•o da

Politica de Acervo

(PA) Elabora(•o do

projeto de cria¢•o do

Centro de Pesquisa e

Refer&ncia em

Audiovisual - CPRA-MIS

(PA) Elaboraq•o da

Pol[tica de Preserva(•o

Digital

(PA) Elabora•o de Piano

para exposi(•o de Ionga

dura(•o

(PA) Elabora¢•o do Piano

de reestrutura(•o do

NECMIS - N•cleo de

Estudos Contempor•neos

do MIS

(PEPC) Exposi(•o

tempor•ria com acervo

pr6prio

(PEPC) CineMIS

(PEPC) CineMIS

10.1 Meta-Produto

11.1 Meta-Prod uto

12.1 Meta-Produto

13.1 Meta-Produto

14.1 Meta-Produto

15.1 Meta-Produto

16.1 Meta-Produto

16.2 Meta-Produto

do museu)

Politica de Acervo atualizada

Projeto Elaborado

Pol[tica de Preserva¢•o
Digital elaborada

Piano para exposi¢•o de

Ionga dura(•o elaborado

Piano de reestrutura¢•o do

NECMIS elaborado

Quantidade de exposi•6es

(tempor•ria com acervo

pr6prio)

NOmero de Convocat6ria

Realizada

(CineMIS)

Quantidade de filmes

4° trim: 1

META ANUAL: 1

1 ° trim:

2° trim:

3° trim:

4° trim: 1

META ANUAL: 1

1 ° trim:

2° trim: 1

3 ° trim:

4° trim:

META ANUAL: 1

1 ° trim :

2° trim :

3° trim:

4° trim: 1

META ANUAL: 1

1 ° trim :

2° trim :

3° trim:

4° trim: 1

META ANUAL: 1

1 ° trim:

2° trim:

3° trim: 1

4° trim :

META ANUAL: 1

1 ° trim:

2° trim:

3 ° trim: 1

4° trim:

META ANUAL: 1

1 ° trim: 1

2° trim: 1

3 ° trim: 1

4° trim: 1

META ANUAL: 4
/

1 °

trim:/
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17

18

19

2O

21

(PEPC) Exposi•o Nova

Fotografia
17.1 Meta-Produto

(PEPC) Exposi•o Nova

Fotog rafia
17.2 Meta-Produto

(PEPC) Dan•a no MIS 18.1 Meta-Produto

(PEPC) Pr•mio de

Cria•o "Resid•ncia

Dan•a no MIS"

19.1 Meta-Produto

(PEPC) Programa•o

cultural de F•rias

F•rias no MIS -

Primavera, te amo

20.1 Meta-Produto

(PEPC) Eventos

tem•ticos (Anivers•rio

da cidade - Conex•o

Cultural), (Virada

Cultural - Esquenta

Virada Cultural 2019),

(17a Semana Nacional

de Museus), (Dia

Internacional da Mulher

21.1 Meta-Produto

realizados

(CineMIS)

N0mero de Convocat6ria

Realizada

(Exposi•o Nova Fotografia)

Quantidade de exposi•6es

(Exposi•o Nova Fotografia)

Nt•mero de Convocat6ria

Realizada

(Dan•a no MIS)

Pr•mio realizado

(Dan•a no MIS)

Quantidade de eventos

(F•rias no MIS - Primavera,

te amo)

Quantidade de eventos

tem•ticos

2° trim: 3

3° trim: 3

4° trim: 3

META ANUAL: 12

2° trim :

3° trim: 1

4° trim :

META ANUAL: 1

1 ° trim: 2

2° trim: 2

3 ° trim: 1

4° trim: 1

META ANUAL: 6

3° trim: 1

4° trim :

META ANUAL: 1

1 ° trim :

2° trim:

3 ° trim:

4° trim: 1

META ANUAL: 1

1 ° trim :

1 ° trim:

2° trim:

3 ° trim: 1

4° trim:

META ANUAL: 1

1 ° trim: 1

2° trim: 2

3° trim: 1

4° trim: 2

META ANUAL: 6

1 ° trim:

2° trim:
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22

23

24

25

26

- Mostra Juliette

Binoche), Primavera dos

Museus e (Dia da

Consci•ncia Negra)

(PEPC) Recebimento de

visitantes presenciais no

museu

(PEPC) Convocat6ria

Residencias Artisticas

e/ou Culturais

(PPONTOSMIS)

Programa(•fio mensal de

jan a dez de 2019 Pontos

MIS instalados em

municipios do Estado de

SP

(PPONTOSMIS)Visitas de

assessoria t•cnica nos

Pontos MIS

Eventos de articula¢•o e

apoio aos Pontos MIS

(encontros, f6runs e

semin•rios)

Eventos de articula(•o e

apoio aos Pontos MIS

(encontros, f6runs e

semin•rios)

22.1

23.1

24.1

25.1

26.1

26.2

27 (PPONTOSMIS) Oficinas 27.1

Meta-Resultado

Meta-Produto

Meta-Resultado

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Resultado

Meta-prod uto

P6blico

(visitantes presenciais no

museu)

Convocat6ria para

Residencia

NECMIS

N6mero de municipios com

Pontos MIS atendidos com

programa(•cfio mensal

Quantidade de visitas de

assessorias t•cnicas nos

Pontos MIS realizadas

Quantidade de eventos de

articula(•o e apoio aos

PontosMIS realizados

NSmero de participantes no

evento de articula(•o e

apoio aos Pontos MIS

Quantidade de oficinas e

1 ° trim: 100.000

2° trim: 30.000

3° trim: 30.000

4° trim : 40.000

META ANUAL: 200.000

1 ° trim :

2° trim :

3° trim:

4° trim: 1

META ANUAL: 1

1 ° trim: 90

2° trim: 90

3° trim: 90

4° trim: 90

1 ° trim: 01

2° trim: 01

3° trim: 01

4° trim: 01

META ANUAL: 04

1 ° trim: 01

2° trim:

3 ° trim:

4° trim: 01

META ANUAL: 02

1 ° trim: 90

2° trim :

3° trim:

4° trim: 90

META ANUAL: •BO
1 ° trim: 30 /

L
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28

29

3O

31

e palestras para o

publico em geral

relacionados aos Pontos

MIS

(PPONTOSMIS) Oficinas

e palestras para o

publico em geral

relacionados aos Pontos

MIS

(PPONTOSMIS) Exibi•6es
audiovisuais em

PontosMIS

(PPONTOSMIS) Exibi(s6es

audiovisuais em

PontosMIS

(PE) Visitas educativas

oferecidas para

estudantes de escolas

pQblicas e privadas.

Ensino infantil,

fundamental, m•dio,

t•cnico e universit•rio)

(PE) Projeto MIS+60

(p6blico idoso)

(PE) Projeto MIS+60

(pQblico idoso)

(PE) Projeto Acessa MIS

(pessoas com

27.2 Meta-Resultado

28.1 Meta-Produto

28.2 Meta-Resultado

29.1 Meta-Resultado

30.1 Meta-Produto

30.2 Meta-Resultado

31.1 Meta-Prod uto

palestras para o publico

geral dos Pontos MIS

realizados

N6mero de participantes em

oficinas e palestras nos

Pontos MIS

Quantidade de exibi(36es

realizadas nos PontosMIS

N6mero de espectadores

nas exibi(36es de filmes nos

Pontos MIS

N° minimo de estudantes

atendidos em visitas

educativas

N ° minimo de a(35es

realizadas

(MIS+60 (p6blico idoso)

N° minimo de p6blico

atendidos

(MIS+60 (p6blico idoso)

N° minimo de a(36es

realizadas

2° trim: 90

3 ° trim: 90

4° trim: 50

META ANUAL: 260

1 ° trim: 300

2° trim: 900

3° trim: 900

4° trim: 900

META ANUAL: 3000

1 ° trim: 200

2° trim: 500

3° trim: 500

4° trim: 300

META ANUAL: 1500

1 ° trim: 2000

2° trim: 15000

3° trim: 1500

4° trim: 8000

META ANUAL: 40000

1 ° trim: 1000

2° trim: 2000

3° trim: 2000

4° trim: 1000

META ANUAL: 6000

1 ° trim:

2° trim: 1

3° trim:

4° trim:

META ANUAL: 1

1 ° trim:

2° trim: 50

3° trim:

4° trim:

META ANUAL: 50

1 ° trim: 1/
S2° trim:

/7 lO
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32

33

34

defici•ncia)

(PE) Projeto Acessa MIS

(pessoas com

defici•ncia)

(PE) Projeto MIS Todos

(pessoas em situa(•o de

vulnerabilidade social)

(PE) Projeto MIS Todos

(pessoas em situac:;cSo de

vulnerabilidade social)

(PE) Projeto Oficinas de

Criatividade (familias)

(PE) Projeto Oficinas de

Criatividade (famflias)

(PE) Cursos para

Professores

(PE) Cursos para

Professores

31.2

32.1

Meta-Resultado

Meta-Produto

32.2 Meta-Resultado

33.1 Meta-Produto

33.2 Meta-Resultado

34.1 Meta-Produto

34.2 Meta-Resultado

(pessoas com defici•ncia)

N ° minimo de p6blico

atendidos

(pessoas com defici•ncia)

N° minimo de a(•6es

realizadas

(pessoas em situa•o de

vulnerabilidade social)

N° minimo de p6blico

atendidos

(pessoas em situa•o de

vulnerabilidade social)

N ° minimo de a•6es
realizadas

(Projeto Oficinas de

Criatividade (familias)

N° minimo de p6blico

atendidos

(Projeto Oficinas de

Criatividade (familias))

N° minimo de vagas

ofertadas

(Cursos para Professores)

N° minimo de p0blico

atendido

(Cursos para Professores)

3° trim: 1

4° trim:

META ANUAL: 2

1 ° trim: 50

2° trim:

3° trim: 50

4° trim:

META ANUAL: 100

1 ° trim:

2° trim: 1

3 ° trim: 1

4° trim :

META ANUAL: 2

1 ° trim:

2° trim: 50

3 ° trim: 50

4° trim :

META ANUAL: 100

1 ° trim: 1

2° trim: 1

3° trim: 1

4° trim: 1

META ANUAL: 4

1 ° trim: 20

2° trim: 20

3° trim: 20

4° trim: 20

META ANUAL: 80

1 ° trim:

2° trim: 120

3 ° trim: 120

4° trim: 120

META ANUAL: 360

1 ° trim:

2° trim:

50•3° trim: 50
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35

36

37

38

39

4O

(PE) Pesquisa de Perfil e

Satisfa•o de p6blico

escolar - Modelo SEC

(professor e estudante) e

indice de satisfa•o
(PE) Pesquisa de Perfil e

Satisfa•o de p•blico

escolar - Modelo SEC

(professor e estudante) e

indice de satisfa•o

(PSISEM) Exposi•6es

itinerantes

(PSISEM)

Interc•mbioMIS-SISEM

(PSISEM) Palestras OU

Cursos OU Oficinas

(PCDI) Canais de

comunica•o com os

diversos segmentos de

p•blico

(PCDI) Canais de

comunicac•o com os

diversos segmentos de

p•blico

(PCDI) inser•6es na

35.1 Meta-Produto

35.2 Meta-Resultado

36.1 Meta-Produto

36.2 Meta-Produto

38.1 Meta-Produto

39.1 Meta-Resultado

39.2
Maeta-

Resultado

40.1 Meta-Produto

N° mfnimo de pesquisas

aplicadas

(professor e estudante) e

indice de satisfa•o

Indice de satisfa•o
=ou>80%

(professor e estudante) e

indice de satisfa(•o

Quantidade de exposic•6es

itinerantes

Est•gios t•cnicos realizadas

(Interc•mbioMIS-SISEM)

Quantidade de Palestras OU

Cursos OU Oficinas

N° minimo de visitantes

virtuais •nicos

N° mlnimo de seguidores

atingidos no ano nas midias

sociais (Instagram, Twiter e

Facebook)

N° minimo de inserc•Ses na

4° trim: 50

META ANUAL: 150

1 ° trim: 50

2° trim: 100

3 ° trim: 100

4° trim: 50

META ANUAL: 200

1 ° trim: --ou>80%

2° trim: =ou>80%

3 ° trim: =ou>80%

4° trim: =ou>80%

META ANUAL: =ou>80%

1 ° trim:

2° trim: 1

3° trim:

4° trim: 1

META ANUAL: 2

1 ° trim:

2° trim: 1

3 ° trim:

4° trim: 1

META ANUAL: 2

1 ° trim:

2° trim: 1

3° trim: 1

4° trim:

META ANUAL: 2

1 ° trim: 100.000

2° trim: 100.000

3° trim: 100.000

4° trim: 100.000

META ANUAL: 400.000

I o trim:

20 trim:

3 ° trim:

4° trim: 3.000.000

META ANUAL: 3•000.000

•T•-mi•
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41

midia

(PED) Renovaq•o de

Seguros
41.1 Dado Extra

midia

Seguro Renovado

2° trim: 200

3 ° trim: 200

4° trim: 200

META ANUAL: 800

1 ° trim: 1

2° trim:

3° trim:

4° trim:

META ANUAL: 1

A•Ses
N°

condicionadas

Exposic•6es com obras de

terceiros

Brasil Profundo

42 Cidade Oculta

Bjork Digital

M•s da Fotografia

Martin Scorsese

43

44

N °

42.

1

(PSISEM) Exposi•6es 43.

itinerantes 1

(PEPC) Exposi•o
44.

tempor•ria com acervo do
1

museu

45 CPEPC) Palestras ou debate.•

46

Eventos diversos:

Apresenta•6es musicais /

audiovisuais / lanc•amento
de livros

45.

1

46.

1

Atributo da

mensura•;•o

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Produto

Mensura•o

Quantidade de Exposi(•6es

com obras de terceiros

realizadas

Quantidade de exposi(•6es

itinerantes realizadas

Quantidade de exposi¢6es

tempor•rios com acervo do

museu realizadas

Quantidade de palestras ou

debates realizados

Quantidade de eventos

diversos realizados

Previs•o

Trimestral

1 ° trim:

2° trim: 3

3 ° trim: 1

4° trim: 1

META ANUAL: 5

1 ° trim :

2° trim:

3° trim: 1

4° trim: 1

META ANUAL: 2

1 o trim:

2° trim:

3° trim:

4o trim: 1

META ANUAL: 1

1 ° trim :

2° trim:

3 ° trim: 1

4° trim:

META ANUAL:
1 ° trim: 27

2° trim: 2

3 o trim: 3 '

/
4° tri m:/

i
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47

48

49

5O

51

52

53

Eventos Peri6dicos

Est6reo MIS

Eventos Peri6dicos

Cinematographo

Eventos Peri6dicos

Notas Contempor•neas

Eventos Peri6dicos

Maratona Infantil

Eventos Peri6dicos

CineCi•ncia

Exibi(•o de

filmes/mostras/festivais

(PE) Visitas educativas

oferecidas para

estudantes de escolas

p•blicas e privadas.

Ensino infantil,

fundamental, m•dio

t•cnico e universit•rio)

47.

48.

1

49.

1

50.

1

51.

1

52.

1

53.

1

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Resultado

Meta Produto

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Resultado

Quantidade de Est•reo MIS

realizados

Quantidade de

Cinematographo realizados

Quantidade de

Contempor•neas realizados

Quantidade de Maratona

Infantil realizados

Quantidade de CineCi•ncia

realizados

Quantidade de

filmes/mostras;festivais

exibidos

N ° mlnimo de estudantes

atendidos em visitas

educativas

META ANUAL: 36

1 ° trim: 3

2° trim: 3

3° trim: 3

4° trim: 3

META ANUAL: 12
1 ° trim: 3

2° trim: 3

3 ° trim: 3

4° trim: 3

META ANUAL: 12
1 ° trim: 2

2° trim: 3

3° trim: 3

4° trim: 2

META ANUAL: 10
1 ° trim: 3

2° trim: 3

3° trim: 3

4° trim: 3
META ANUAL: 12

1 ° trim: 3

2° trim: 3

3° trim: 3

4° trim: 3

META ANUAL: 12

1 ° trim: 1

2° trim: 2

3 ° trim: 6

4° trim: 3

META ANUAL: 12

1 ° trim: 500

2° trim: 1500

3 ° trim: 1500

4° trim: 1500

META ANUAL:

5000 f"
,/ 14



GOVERNO DO ESTADO DE S•,O PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretario

QUADRO RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2019

MIS - MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Para 2019, o Piano de Trabalho referente ao MIS - Museu da Imagem e do Som prev• a realiza(;•o de

54 mensura(;0es de produtos e resultados, pactuados em 42 a(;6es, conforme o quadro abaixo:

Metas- Produto Total Previs•o Anual

N° de projetos inscritos para capta•o de 3
recursos via leis de incentivo, fundos setoriais,
editais p0blicos e privados
N ° de novas parcerias estabelecidas corn 1
organizac]6es
N° de pec•as dos acervos pesquisas 300
N ° de itens documentados/registrados no 150
banco de dados do acervo
N ° de artigos publicados em peri6dicos e/ou 2
sites
N ° de itens digitalizados / fotografados 2500

Quantidade de eventos 1
(Palestras OU Oficinas OU Cursos relativos
tem•tica do museu)
Politica de Acervo atualizada 1

Projeto Elaborado - CPRA 1
Polftica de Preservac]•o Digital elaborada 1

Piano para exposic]•o de Ionga dura(]•o 1
elaborado

Piano de reestruturac]•o do NECMIS elaborado 1

Quantidade de exposic]6es 1
(tempor•ria corn acervo pr6prio)
N0mero de Convocat6ria Realizada 4
(CineMIS)
Quantidade de filmes realizados 12

(CineMIS)
N0mero de Convocat6ria Realizada 1
(Exposic]•o Nova Fotografia)

Quantidade de exposi56es 6
(Exposi(]•o Nova Fotografia)
NOmero de Convocat6ria Realizada 1
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(Dan•a no MIS)
Pr•mio realizado

(Dan•a no MIS)

Quantidade de eventos

(F•rias no MIS - Primavera, te amo)

Quantidade de eventos tem•ticos

Quantidade de visitas de assessorias t•cnicas

nos Pontos MIS realizadas

Quantidade de eventos de articula•o e apoio

aos PontosMIS realizados

Quantidade de oficinas e palestras para o

publico geral dos Pontos MIS realizados

Quantidade de exibi•6es realizadas nos

PontosMIS

N ° mfnumo de a•6es realizadas

(MIS+60 (p•blico idoso)

N ° mfnlmo de a•6es realizadas

(pessoas corn defici•ncia)

N ° mfnlmo de a•6es realizadas

(pessoas em situa•o de vulnerabilidade social)

N ° mfnlmo de a•6es realizadas

(Projeto Oficinas de Criatividade (famflias)

N ° mfnlmo de vagas ofertadas

(Cursos para Professores)

N° mfnlmo de pesquisas aplicadas

(professor e estudante) e fndice de satisfa•o
Quantidade de exposi•6es itinerantes

Est•gios t•cnicos realizadas
(Interc• mbioMIS-SISEM)

Quantidade de Palestras OU Cursos OU Oficinas
N ° mfnimo de inser•6es na mfdia

Metas- Resultado

1

1

6

4

02

260

1500

1

2

2

4

360

200

2

2

2

8OO

Total Previsto Anual
/

/ 16



GOVERNO DO ESTADO DE S•,O PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretario

17% do repasse do exercfcio no contrato de R$1.967.060,26
gest•o - R$1.967.060,26
18% do repasse do exercfcio no contrato de R$ 2.067.060,26
gest•o - R$ 2.067.060,26
Indice de satisfa•o do pOblico geral =ou>80% =ou>80%
Indice de satisfa•o do p•blico com palestras, =ou>80%
oficinas e cursos =ou>80%
P•blico 200.000
(visitantes presenciais no museu)
N•mero de municfpios corn Pontos MIS 90
atendidos com programa•o mensal
N•mero de participantes no evento de 180

articula•o e apoio aos Pontos MIS
N•mero de participantes em oficinas e 3000
palestras nos Pontos MIS
N•mero de espectadores nas exibi•6es de 40000
filmes nos Pontos MIS
N° mfnimo de estudantes atendidos em visitas 6000
educativas
N° mfnimo de p•blico atendidos 50
(MIS+60 (p•blico idoso)
N ° mfnimo de pOblico atendidos 100
(pessoas corn defici•ncia)
N ° mfnimo de p•blico atendidos 100
(pessoas em situa•o de vulnerabilidade social)
N ° mfnimo de p•blico atendidos 80
(Projeto Oficinas de Criatividade (famflias))
N ° mfnimo de p•blico atendido 150
(Cursos para Professores)
Indice de satisfa•o =ou>80% =ou>80%
(professor e estudante) e fndice de satisfa•;•o
N•mero de Artistas / profissionais 4
beneficiados:
Resid•ncia NECMIS
N ° mfnimo de visitantes virtuais •nicos 400.000
N o mfnimo de seguidores atingidos no ano nas 3.000.000
midias sociais (Instagram, Twiter e Facebook)

Espera-se tambdm, no ano de 2019, a realiza(;•o de outras

recursos adicionais.

/
12 a(•6es condicionadas & capta(;•o d/•/.

/
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A(•OES E MENSURA(•OES DO MIS

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - ANOS 2020 A 2023

N °
A(;Ses

pactuadas

(PGTG) Recursos

financeiros captados via

leis de incentivo e editais

(PGTG) Recursos

financeiros captados via

leis de incentivo e editais

(PGTG) Recursos

financeiros captados via

gera•o de receita de

bilheteria, cesscSo

remunerada de uso de

espa•os

(PGTG) Pesquisa de

PL•blico - Indices de

satisfa(;•o do pOblico
3

geral de acordo com os

dados obtidos a partir do

totem eletr6nico

(PGTG) Pesquisa de

Pt•blico - Indices de

4 satisfa•o do p•blico

com palestras, oficinas e

CU rsos

(PA) Estabelecimento de

parcerias visando a

5 amplia•o da pesquisa e

disponibiliza;•o dos

acervos da institui•o
6 (PA) Pesquisa do acervo

N °

1.1

1.2

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

Atributo da

mensura¢•o

Meta-Produto

Meta-Resultado

Meta-Resultado

Meta-Resultado

Meta-Resultado

Meta-Produto

Meta-Produto

Mensura(;•o

N° de projetos inscritos

para capta;•o de recursos

via leis de incentivo,

fundos setoriais, editais

pt•blicos e privados

17% do repasse do

exercicio no contrato de

gest•o - R$ 6.868.141,25

18% do repasse do

exercfcio no contrato de

gestcSo - R$ 7.251.280,58

Indice de satisfa(;•o do

p•blico geral =ou>80%

Indice de satisfa•cSo do

pt•blico com palestras,

oficinas e cursos

=ou>80%

N° de novas parcerias

estabelecidas com

organiza;Ses

N° de pe•as dos acervos

Previs•o

Trimestral

2020:3

2021:3

2022:3

2023: 0

2020: R$ 1.965.060,26

2021: R$ 1.962.980,26

2022:R$ 1.960.817,06

2023: R$ 979.283,67

2020: R$ 2.069.060,26

2021: R$ 2.071.140,26

2022: R$ 2.073.303,46

2020: =ou>80%

2021: =ou>80%

2022: =ou>80%

2023: =ou>80%

2020: =ou>80%

2021: =ou>80%

2022: =ou>80%

2023: =0U>80%

2020:1

2021:1

2022:1

2023 : 0

2020: 300• 18

2023: R$ 1.037.776,60
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10

11

12

(PA) Documenta•o da

pesquisa do acervo

(PA) Produ•o de artigos

sobre as pesquisas do

acervo

(PA) Preserva•o dos

acervos e cole•6es

(PA) Palestras OU

Oficinas OU Cursos

relativos • tem•tica do

museu

(PEPC) Exposi•5o

tempor•ria corn acervo

pr6prio

(PEPC) CineMIS

(PEPC) CineMIS

(PEPC) Exposi•qo Nova

Fotografia

(PEPC) Exposi(•o Nova

Fotografia

7.1 Meta-Produto

7.2 Meta-Produto

8.1 Meta-Produto

9.1 Meta-Produto

10.1 Meta-Produto

11.1 Meta-Prod uto

11.2 Meta-Produto

12.1 Meta-Produto

12.2 Meta-Produto

pesquisas

N° de itens

documentados/registrados

no banco de dados do

acervo

N° de artigos publicados

em peri6dicos e/ou sites

N° de itens digitalizados /
fotog rafados

Quantidade de eventos

(Palestras OU Oficinas OU

Cursos relativos • tem•tica

do museu)

Quantidade de exposi(•6es

(tempor•ria com acervo

pr6prio)

NOmero de Convocat6ria

Realizada

(CineMIS)

Quantidade de filmes

realizados

(CineMIS)

N•mero de Convocat6ria

Realizada

(Exposi•cSo Nova

Fotog rafia)

Quantidade de exposi•6es

(Exposi•cSo Nova

Fotografia)

2021:300

2022:300

2023:100

2020:150

2021:150

2022:150

2023: 50

2020:2

2021:2

2022:2

2023: 1

2020:2500

2021:2500

2022:2500

2023: 700

2020:1

2021:1

2022: 1

2023: 0

2020:3

2021:3

2022:3

2023: 1

2020:4

2021:4

2022: 4

2023: 2

2020:12

2021:12

2022:12

2023:6

2020: 1

2021:1

2022:1

2023: 0

2020:6

2021:6 /2022:6

/ 19
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13

14

15

16

17

18

19

2O

21

(PEPC) Dan•a no MIS

(PEPC) Pr6mio de
Cria•o "Resid•ncia

Dan•a no MIS"

(PEPC) Programa(;•o
cultural de F•rias

13.1 Meta-Produto

14.1 Meta-Produto

15.1 Meta-Produto

N6mero de Convocat6ria

Realizada

(Dan•a no MIS)

Pr&mio realizado
(DanGa no MIS)

Quantidade de eventos
(F•rias no MIS -

2023: 0

2020:1

2021:1

2022:1

2023: 0

2020: 1
2021:1
2022:1
2023: 0
2020: 2
2021:2
2022: 2

1
6
6
6
2

Primavera, te amo)
2023:

(PEPC) Eventos 2020:
tem•ticos (Anivers•rio 2021:

da cidade), (Virada 2022:
Cultural), (Semana 2023:

Nacional de Museus), 16.1 Meta-Produto Quantidade de eventos

(Dia Internacional da
Mulher ), Primavera dos

Museus e (Dia da
Consci&ncia Negra)

(PEPC) Recebimento de
visitantes presenciais no

museu

(PEPC) Residencias
Artisticas e/ou Culturais

(PPONTOSMIS)
Programa¢•o mensal de

jan a dez de 2019 Pontos
MIS instalados em

municipios do Estado de
SP

(PPONTOSMIS)Visitas de
assessoria t4cnica nos

Pontos MIS

Eventos de articula¢•o e

apoio aos Pontos MIS

(encontros, f6runs e

semin•rios)

tem•ticos

17.1

18.1

19.1

20.1

21.1

Meta-Resultado

Meta-Produto

Meta-Resultado

Meta-Produto

Meta-Produto

PQblico
2021:

(visitantes presenciais no
2022:

museu)
2023:

NQmero de Artistas / 2020:
profissionais beneficiados: 2021:

Residencia NECMIS 2022:

NQmero de munic[pios com

Pontos MIS atendidos com

programa¢•o mensal

2020:200.000

Quantidade de eventos de

articula•o e apoio aos

PontosMIS realizados

Quantidade de visitas de
assessorias t•cnicas nos
Pontos MIS realizadas

2023:

200.000
200.000
80.000
4
4
4
0

90

90

90

90

2020:4
2021:4
2022:4
2023:2

2020:2

2021:2

2022:2

2023 20

2023:

2020:

2021:

2022:
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22

23

24

25

Eventos de articulac•o e

apoio aos Pontos MIS

(encontros, f6runs e

semin•rios)

21.2

(PPONTOSMIS) Oficinas

e palestras para o

publico em geral 22.1

relacionados aos Pontos

MIS

(PPONTOSMIS) Oficinas

e palestras para o

publico em geral 22.2

relacionados aos Pontos

MIS

(PPONTOSMIS) Exibic•6es
audiovisuais em

PontosMIS

(PPONTOSMIS) ExibiG6es
audiovisuais em

PontosMIS

(PE) Visitas educativas

oferecidas para

estudantes de escolas

pt•blicas e privadas.

Ensino infantil,

fundamental, m•dio,

t6cnico e universit•rio)

(PE) Projeto MIS+60

(p6blico idoso)

23.1

23.2

24.1

25.1

25.2

Meta-Resultado

Meta-produto

Meta-Resultado

Meta-Produto

Meta-Resultado

Meta-Resultado

Meta-Produto

N6mero de participantes no

evento de articulac•o e apoio

aos Pontos MIS

2020:180

2021:180

2022:180

2023:90

Quantidade de oficinas e

palestras para o publico geral

2020:260

2021:260

2022:260

dos Pontos MIS realizados 2023:130

NOmero de participantes em

oficinas e palestras nos

Pontos MIS

Quantidade de exibic•6es
realizadas nos PontosMIS

N6mero de espectadores nas

exibic•6es de filmes nos

Pontos MIS

2020:3000

2021:3000

2022:3000

2023:1500

2020:1500

2021:1500

2022:1500

2020:6000

2021:6000

2022:6000

2023:3000

2020:1

2021:1

2022:1

2023:0

2020: 5/2021:50

21

N ° minimo de p6blico

atendidos

N ° minimo de ag6es

realizadas

(MIS+60 (ptiblico idoso)

(PE) Projeto MIS+60

(pOblico idoso)
Meta-Resultado

educativas

N ° mfnimo de estudantes

atendidos em visitas

2020:40000

2021:40000

2022:40000

2023:20000

2023:700
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26

27

28

29

3O

(PE) Projeto Acessa MIS

(pessoas com

defici•ncia)

(PE) Projeto Acessa MIS

(pessoas com

defici•ncia)

(PE) Projeto MIS Todos

(pessoas em situac•o de

vulnerabilidade social)

(PE) Projeto MIS Todos
(pessoas em situac•o de
vulnerabilidade social)

(PE) Projeto Oficinas de
Criatividade (familias)

(PE) Projeto Oficinas de
Criatividade (familias)

(PE) Cursos para

Professores

(PE) Cursos para

26.1 Meta-Produto

26.2 Meta-Resultado

27.1 Meta-Produto

27.2 Meta-Resultado

28.1 Meta-Produto

28.2 Meta-Resultado

29.1 Meta-Produto

29.2 Meta-Resultado

(MIS+60 (p6blico idoso)

N° minimo de a•6es
realizadas

(pessoas com defici•ncia)

N ° minimo de p6blico

atendidos

(pessoas corn defici•ncia)

N° minimo de a•6es
realizadas

(pessoas em situac•o de

vulnerabilidade social)

N ° minimo de p6blico
atendidos
(pessoas em situa•o de
vulnerabilidade social)
N° minimo de ac•6es
realizadas
(Projeto Oficinas de
Criatividade (famflias)
N ° minimo de p6blico
atendidos
(Projeto Oficinas de
Criatividade (familias))

N° minimo de vagas ofertadas

(Cursos para Professores)

N ° minimo de p6blico

atendido

2022:50

2023 : 20

2020

2021:

2022:

2023:

2020:

2021:

2022:

2023:

2020:

2021:

2022:

2023:

2020:
2021:
2022:
2023:
2020:
2021:
2022:
2023:
2020:
2021:
2022:
2023:
2020:

2021:

2022:

2023:

2020:

2021:

Professores 2022:

Meta-Produto

(PE) Pesquisa de Perfil e

Satisfa•o de pOblico

escolar - Modelo SEC 30.1

(professor e estudante) e

fndice de satisfac•o
(PE) Pesquisa de Perfil e 30.2

(Cursos para Professores)

N ° minimo de pesquisas

aplicadas

(professor e estudante) e

indice de satisfac•o

Indice de satisfac•o

2023:

2020:

2021:

2022:

2023:

2020:Meta-Resultado

:2

2

2

1

100

100

100

5O

2

2

2

1

100
100
100
5O
4
4
4
2
8O
8O
8O
4O
360

360

360

150

150

150

150

7O

2OO

2OO

2OO

100

/
=OU >80•_•

27/
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31

32

33

34

35

36

37

38

Satisfa(•o de p•blico

escolar - Modelo SEC

(professor e estudante) e

fndice de satisfac•o

(PSISEM) Exposi(•Ses

itinerantes

(PSISEM)

Interc•mbioMIS-SISEM

(PSISEM) Palestras OU

Cursos OU Oficinas

(PCDI) Canais de

comunica(•o corn os

diversos segmentos de

p•blico

(PCDI) Canais de

comunicac•o corn os

diversos segmentos de

p•blico

(PCDI) inser•6es na

midia

(PED) Renova•o do

AVCB

(PED) Renova•o de

Seguros

Exposi•Ses com obras de
terceiros

31.1

32.2

33.1

34.1

34.2

35.1

36.2

37.1

38.1

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Resultado

Meta-Resultado

Meta-Produto

Dado Extra

Dado Extra

Meta-Prod uto

=ou>80%

(professor e estudante) e

indice de satisfac•o

Quantidade de exposic•6es

itinerantes

Est•gios t4cnicos realizadas

(Interc•mbioMIS-SISEM)

Quantidade de Palestras OU

Cursos OU Oficinas

N° minimo de visitantes

virtuais 6nicos

N ° minimo de seguidores

atingidos no ano nas midias

sociais (Instagram, Twiter e

Facebook)

N° minimo de inserc•6es na

midia

AVCB renovado

Seguro Renovado

Quantidade de Exposi•6es
corn obras de terceiros

realizadas

2021: =ou>80%

2022: =ou>80%

2023: =ou>80%

2020:3

2021:3

2022:3

2023:1

2020:3
2021:3
2022:3
2023: 0
2020:3

2021:3

2022:3

2023:1

2020:100.000

2021:100.000

2022:100.000

2023:50.000

2020:3.500.000

2021:3.600.000

2022:3.700.000

2023:4.000.000

2020:200

2021:200

2022:200

2023:100

2020:

2021:

2022: 1

2023:

2020:1

2021:

2022:

2023:

2020:

3/2021:3
2022:3

23
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39

4O

41

42

43

44

45

46

Eventos diversos:
Apresentac•Ses musicals /

audiovisuals /
lanc•amento de livros

Eventos Peri6dicos
Est@reo MIS

Eventos Peri6dicos
Cinematographo

Eventos Peri6dicos
Notas Contempor•neas

Eventos Peri6dicos
Maratona Infantil

Eventos Peri6dicos
CineCi@ncia

Exibic•o de
filmes/mostras/festivais

(PE) Visitas educativas
oferecidas para

estudantes de escolas
p•blicas e privadas.

Ensino infantil,
fundamental, m•dio

t@cnico e universit•rio)

39.1 Meta-Produto

40.1 Meta-Produto

41.1 Meta-Produto

42.1 Meta-Resultado

43.1 Meta Produto

44.1 Meta-Produto

45.1 Meta-Produto

Quantidade de eventos
diversos realizados

Quantidade de Est@reo MIS
realizados

Quantidade de
Cinematographo realizados

Quantidade de
Contempor•neas realizados

Quantidade de Maratona
Infantil realizados

Quantidade de CineCi@ncia
realizados

Quantidade de
fil mes/mostras;festivais
exibidos

2023:
2020:
2021:
2022:
2023:
2020:
2021:
2022:
2023:
2020:
2021:
2022:
2023:

2020:
2021:
2022:
2023:

2020:
2021:
2022:
2023:

2020:
2021:
2022:
2023:

2020:
2021:
2022:
2023:

1

15
15
15
5
12
12
12
6
12
12
12
6

10
10
10
5

12
12
12
6

12
12
12
6

12
12
12
6

46.1 Meta-Resultado
N° mJnimo de estudantes
atendidos em visitas
educativas

2020:
2021:
2022:
2023:

5OOO
5000
5000
2000
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A( SES E MENSURA( SES
PA( O DAS ARTES - ANO 2019

A(•6es
N ° N°

pactuadas

(PGTG) Recursos

financeiros captados via

leis de incentivo e editais

(PGTG) Recursos

financeiros captados via

gera•o de receita de
2

bilheteria, cess•o
remunerada de uso de

espac•os e outras

(PGTG) Pesquisa de
P•blico - Indices de

3 satisfac•o do p•blico
geral de acordo com os

dados obtidos a partir do
totem eletr6nico

(PGTG) Pesquisa de

Pt•blico - Indices de

4 satisfac•o do pt•blico

com paiestras, oficinas e

cu rsos

6

(PGTG) Elaborac;•o do

Piano Museol6gico

(PA) Elaborac•o da

Politica de Acervo

Institucional/Documental

Atributo da

mensura(•o

1.1 Meta-Resultado

2.1 Meta-Resultado

3.1 Meta-Resultado

4.1 Meta-Resultado

5.1 Meta-Produto

6.1 Meta-Produto

Mensura•o

14,95% do repasse do

exercicio no contrato de

gest•o - R$ 472.804,48

1,42% do repasse do

exercicio no contrato de

gest•o - R$ 45.000,00

Indice de satisfa•odo p•blico

geral =ou>80%

•{ndice de satisfac•odo p•blico

corn palestras, oficinas e

cu rsos =ou > 80%

Piano Museol6gico elaborado

Politica de Acervo

Institucional elaborada

Previs•o

Trimestral

1 ° trim:

2° trim:

3° trim:

4o trim:

META ANUAL: R$
472.804,48

1 ° trim:

2° trim :

3° trim :

4° trim:

META ANUAL: R$
45.000,00

1 ° trim:

2° trim: =ou>80%

3° trim:

4° trim: =ou>80%

META ANUAL: =ou>80%

1 ° trim:

2° trim: =ou>80%

3 ° trim :

4° trim: =ou>80%
META ANUAL: =ou>80%

1 ° trim:

2° trim:

3 ° trim:

4o trim: 01

META ANUAL: 01

1 ° trim:

2° trim :

3 ° trim:

4° trim:_•/
/25
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7

8

9

10

11

12

13

14

(PA) Elabora•o da

Politica de Acervo

Artistico

(PA) Elabora•o de

Politica de Preserva•o
Digital

7.1 Meta-Produto
Politica de Acervo Artistico

elaborada

(PA) Pesquisa de Acervo

Documental

(PA) Documentac•o da

Pesquisa de Acervo

Documental

(PA) produc•o de

livros/publicac•Ses sobre

as pesquisas do acervo

(PA) Palestras OU

Oficinas OU Cursos

relativos • tem•tica do

museu

(PEPC) Exposic•6es do

Programa Temporada de

Projetos

(PEPC) Programa

Temporada de Projetos

8.1 Meta-Resultado

9.1 Meta-Produto

10.1 Meta-Produto

11.1 Meta-Prod uto

12.1 Meta-Produto

13.1 Meta-Resultado

14.1 Meta-Resultado

Politica de Preserva•o Digital

Elaborada

N° de pec•as do acervo

pesquisadas

N ° de pec•as do acervo

docu mentadas

N ° de itens criados - livros /
publicac•6es

(pesquisas do acervo)

Quantidade de eventos

(Palestras OU Oficinas OU

Cursos relativos • tem•tica do

museu)

Quantidade de exposic•6es

realizadas na Temporada de

Projetos

N6mero de visitantes da

Temporada de Projetos

META ANUAL: 01

1 ° trim:

2° trim :

3° trim:

4° trim: 01

META ANUAL: 01

1 ° trim:

2° trim :

3 ° trim :

4° trim: 01

META ANUAL: 01

1 ° trim:

2° trim: 30

3 ° trim:

4° trim:

META ANUAL: 30

1 ° trim:

2° trim:

3° trim: 30

4° trim:

META ANUAL:

1 ° trim:

2° trim:

3 ° trim:

4° trim: 01

META ANUAL: 01

1 ° trim :

2° trim: 01

3 ° trim:

4° trim:

META ANUAL: 01

1 ° trim: 2

2° trim: 2

3° trim: 3

4° trim: 3

META ANUAL: 10

1 ° trim: 2500
2° trim: 2500
3° trim: 2500,/



GOVERNO DO ESTADO DE S•,O PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretario

15

16

17

18

19

2O

21

(PEPC) Programa

Temporada de Projetos

Eventos

(PEPC) Programa

Cultural de F•rias

(F•rias no Museu)

N•mero de Convocat6rias

para a Temporada de Projetos

(PEPC) Eventos

tem•iticos (Semana

Nacional de Museus eDia

da Consci•ncia Negra.

15.1 Meta-Produto

16.1
Quantidade de eventos

Meta-Produto 3° trim
realizados

(PEPC) Recebimento de

visitantes presenciais no 19.1

17.1 Meta-Resultado

museu

(PEPC) Programa de

Resid•ncia Paso das

18.1 Meta-Produto

AFtes

Meta-Resultado

(PEPC) Programa de

Resid•ncia Pa(]o das

Artes

20.1 Meta-Produto

(PE) Palestras OU

Oficinas OU Cursos

N6mero minimo de visitantes

na Programa(•o de F•rias

21.1 Dado-Extra

Quantidade de eventos

tem•ticos

P6blico

(visitantes presenciais no

museu)

N6mero de Convocat6rias

para a Resid•ncia Pago das

Artes 2020

N ° de inscritos para Programa

de Resid•ncia em 2020

N6mero de eventos realizados

(Palestras OU Oficinas OU

4° trim: 2500
META ANUAL: 10.000

1 ° trim:
2° trim:
3° trim: 01
4° trim:
META ANUAL: 01
1 ° trim :

2° trim:

:01

21.2 Meta-Produto

�o trim:

META ANUAL: 01

1 ° trim :

2° trim:

3 ° trim: 20

4° trim :

META ANUAL: 20

1 ° trim:

2° trim: 01

3 ° trim:

4o trim: 01

META ANUAL: 02

1 ° trim: 5000

2° trim: 7500

3 ° trim: 10000

4° trim: 7500

META ANUAL: 30.000

1 ° trim :

2° trim:

3° trim: 01

4° trim:

META ANUAL: 01

1 ° trim:

2° trim:

3° trim: 50

4° trim:

META ANUAL: 50

1 ° trim: 2

2° trim: 2 /

/ •27
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22

23

24

25

relativos • tem•tica do

museu

(PE) Visitas educativas

oferecidas para

estudantes de escolas

p•blicas e privadas.

(Ensino m@dio, t@cnico e

universit•rio)

(PE) Produ•5o de

Conte•do Educativo em

Apoio •s Exposi•6es

(PE) Pesquisa de Perfil e

Satisfa•o de p•blico

escolar - Modelo SEC

(professor e estudante) e

fndice de satisfa•o
(PE) Pesquisa de Perfil e

Satisfa•5o de p•blico

escolar - Modelo SEC

(professor e estudante) e

indice de satisfa•cSo

(PE) Paso Crian•a

(PE) Paso Crian•a

(PE) Projeto de A•5o
Extra Muro

- Paso Comunidade

22.1

22.2

23.1

23.2

24.1

24.2

25.1

Meta-Resuitado

Meta-Produto

Meta-Resultado

Meta-Resultado

Meta-Produto

Meta-Resultado

Meta-Produto

Cursos relativos • tem•tica do

museu)

N° mfnimo de estudantes

atendidos em visitas

educativas

N° de material produzido

(Conte6do Educativo em

Apoio •s Exposi•6es)

N° mfnimo de pesquisas

aplicadas ((professor e

estudante)

Indice de satisfag•o

=ou>80%

((professor e estudante)

N ° minimo de ag6es

realizadas (Pago Crian•a)

N ° minimo de p6blico

atendidos (Pa•;o Crian•a)

Quantidade de programa

realizado (A•5o Extra Muro
- Pago Comunidade)

3 ° trim: 3

4° trim: 3

META ANUAL: 10

1 ° trim: 300

2° trim: 1800

3 ° trim: 1800

4° trim: 600

META ANUAL: 4.500

1 ° trim: 01

2° trim: 03

3° trim: 03

4° trim: 01

META ANUAL: 08

1 ° trim: 10

2° trim: 45

3° trim : 45

4° trim: 10

META ANUAL: 120

1 ° trim :

2° trim: =ou>80%

3 ° trim:

4° trim: =ou>80%

META ANUAL: =ou>80%

1 ° trim:

2° trim:

3° trim:

4° trim: 01

META ANUAL: 01

1 ° trim:

2° trim:

3° trim:

4° trim: 10

META ANUAL: 10

1 ° trim:

2° trim:

3° trim: 0••28
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(PE) Projeto 60+ e

Patrimonial

(elabora•o de pesquisa

de institui•Ses voltadas

ao pt•blico idoso)

(PE) Projeto Acessa Paso
(elabora•o de pesquisa

de institui•6es voltadas

ao p6blico deficiente

e/ou com transtorno

psfquico grave)

(PE) Projeto Equipa•o,

voltado a funcion•rios e

prestadores de servi•o
da institui•o

(PE) Projeto Equipa•o,

voltado a funcion•rios e

prestadores de servi•o
da institui•o

(PE) Cursos para

Professores

(PE) Cursos para

Professores

(PSISEM) Exposi•6es

itinerantes

25.• Meta-Produto

26.1 Meta-Produto

27.1 Meta-Produto

27.1 Meta-Resultado

28.1 Meta-Produto

28.2 Meta-Resultado

29.1 Meta-Resultado

Quantidade de a•6es
realizadas (Projeto 60+ e

Patrimonial

(elabora•o de pesquisa de

instituk•6es voltadas ao

pOblico idoso))

N° minimo de a(•6es realizadas

(Projeto Acessa Pa(•o

(elabora•o de pesquisa de

institui•6es voltadas ao

p•blico deficiente e/ou com

transtorno psiquico grave)

N ° minimo de a•6es
realizadas (Projeto Equipa•o,

voltado a funcion•rios e

prestadores de servi•o da

institui•o)

N ° minimo de pOblico

atendidos (Projeto Equipa(•o,

voltado a funcion•rios e

prestadores de servi•o da

institui•o)

N ° minimo de vagas ofertadas

(Cursos para Professores)

N ° minimo de p•blico

atendido (Cursos para

Professores)

Quantidade de exposi•6es

itinerantes

4° trim:

META ANUAL: 01

1 o trim:

2° trim:

3 o trim:

4o trim: 01

IVlETA ANUAL: 01

1 ° trim :

2° trim:

3 o trim:

4 o trim: 01

VlETA ANUAL: 01

lO trim:

2° trim: 02

3° trim: 02

•o trim: 01

META ANUAL: 05

1 ° trim :

2° trim: 10

3 ° trim: 10

4° trim: 05

META ANUAL: 25

1 ° trim:

2° trim:

3o trim:

4o trim: 01

META ANUAL: 01

1 ° trim:

2° trim:

3° trim:

4o trim: 20

META ANUAL: 20

1 ° trim:

2° trim// 29
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3O

31

32

(PSISEM) Exposi•6es

itinerantes

(PSISEM) Exposic•6es

itinerantes

(PSISEM) Palestras OU

Cursos OU Oficinas

(PSISEM) Palestras OU

Cursos OU Oficinas

(PSISEM) Palestras OU

Cursos OU Oficinas

(PSISEM) Palestras OU

Cursos OU Oficinas

(PCDI) Canais de

Comunicac•o corn os

diversos segmentos de

p6blico

29.2 Meta-Resultado

29.3 Meta-Resultado

30.1 Meta-Produto

30.2 Meta-Produto

31.1 Meta-Resultado

(PCDI) Canais de

Comunicac•o com os

31.2 Dado Extra

32.1 Meta-Resultado

32.2 Meta-Resultado

N ° minimo de p6blico das

exposi•6es itinerantes

Quantidade de cidades

atendidas SISEM

Quantidade de Palestras OU

Cursos OU Oficinas realizadas

SISEM

N ° de vagas ofertadas em

Palestras OU Cursos OU

Oficinas SISEM

Quantidade de cidades

atendidas SISEM

N ° de p6blico atendido

N° minimo de visitantes

virtuais 6nicos

N° minimo de seguidores

3° trim: 01

4° trim: 01

META ANUAL: 02

1 ° trim:
2° trim:
3° trim: 250
4° trim: 250
META ANUAL: 500

1 ° trim:
2° trim :
3° trim: 01
4° trim: 01
META ANUAL: 02

1 ° trim:

2° trim:

3° trim:

4° trim: 01

META ANUAL: 01

1 ° trim:

2° trim:

3 ° trim:

4° trim: 15

META ANUAL: 15

1 ° trim:

2° trim:

3° trim:

4° trim: 01

META ANUAL: 01

1 ° trim:

2° trim:

3° trim:

4° trim: 15

META ANUAL: 15

1 ° trim: 3000

2o trim: 4000

3° trim: 5000

•o trim: 8000

VlETA ANUAL: 20.000

1 ° trim: 8500

atingidos no ano nas midias 2° trim: 9000 /



GOVERNO DO ESTADO DE S•,O PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretario

33

34

35

36

diversos segmentos de

pt•blico

(PCDI) Inserc•6es na

midia
33.1 Meta-Produto

(PCDI) Produzir conte•do

e atualizar

periodicamente a

plataforma MaPA

34.1 Meta-Produto

(PEPC) Pr• produc•o de

exposi(•6es tempor•rias a

partir da politica de
35.1

exposic•6es do museu

(Exp. Limiares de Regina

Silveira)

(PED) Desenvolvimento de

projetos de arquitetura,

instalac•6es el•tricas,

instalac•6es hidr•ulicas,

combate a inc•ndio, ar

cond icionado/ventilac•o,

bern como, a execu(•o

dos servic•os e pequenas

obras necess•rias a partir

dos projetos, visando 36.1

adequar os espac•os para

•reas administrativa e

expositiva com aprovac•(•o

de todos os projetos nos
6rg•os de preserva(•o

(Conpresp e Condephaat),

na PMSP, no Corpo de

Bombeiros e

concession•rias, alum da

Meta-Produto

Meta-Resultado

sociais (instagram, twiter e

facebook)

N° minimo de inserG6es na

mfdia

Quantidade de material /
conte6do produzido (textos e

fotografias)

Quantidade de pr• produ(•o

de exposiG6es a realizar no

inicio de 2020

Nova sede adapta(•o

3° trim: 9500

•o trim: 3000

VlETA ANUAL: 30.000

1 ° trim: 03

2° trim: 04

3° trim: 07

4° trim: 10

META ANUAL: 24

1 ° trim: 01

2° trim: 02

3 ° trim: 03

4° trim: 04

META ANUAL: 24

1 ° trim:

2° trim :

3° trim:

4° trim: 01

META ANUAL: 01

1 ° trim:

2° trim:

3° trim:

4° trim: 01

META ANUAL: 01
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f • aquisic•o de /
equipamentos e mobili•rio]_• J

A¢6es
N ° N °

condicionadas

(PEPC) Exposi(•6es

tempor•rias a partir da
37 37.1

polftica de exposic•6es do

museu (Mulheres)

(PEPC) Realizar o Sonora
38 38.1

Patio

(PE) Visitas educativas

oferecidas para

estudantes de escolas

pt•blicas e privadas.

39 Ensino m•dio, t•cnico e 39.1

universit•rio

(Condicionada a

manutenc•o Projeto

Cultura Ensina da FDE)

(PE) Pesquisa de Satisfag•o

de pt•blico escolar -

Modelo SEC (professor e

40 estudante) e indice de 40.1

satisfa•o (Condicionada a

manuten(•:5o do Projeto

Cultura Ensina da FDE)

(PE) Curso para
41 41.1

Professores

42 (PE) Paso Crianc•a 42.1

Atributo da

mensura(;•o

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Resultado

Meta-Produto

Meta-Produto

Mensura¢•o

Quantidade de exposi(•6es

realizadas

N ° de eventos realizados

N ° mfnimo de pesquisas

aplicadas

Indice de satisfac•o
=ou>80%

Quantidade de cursos

realizados

Quantidade de a•6es
realizadas

Previs-5o

Trimestral

1 ° trim :

2° trim:

3° trim:

4° trim:

META ANUAL: 01

1 ° trim:

2° trim:

3° trim:

4° trim:

META ANUAL: 01

1 ° trim:

2° trim:

3° trim:

4° trim:

META ANUAL: 145

1 ° trim:

2° trim:

3 ° trim:

4° trim:

META ANUAL:

=ou>80%

1 ° trim :

2° trim:

3° trim:

4° trim:

META ANUAL: 01

I o trim:
/

2° trim :/
/

/ 32
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43

44

45

(PE) Patio Crianc•a 42.2

(PCDI) Produzir livros de

exposic•6es e eventos,

com pr•via aprova(•o de

proposta editorial, layout

e tiragem pela SEC

43.1

(PCDI) Produzir conte6do e

atualizar periodicamente a 44.1

plataforma MaPA

(PCDI) Lan(•amento de

novo website do Patio
das Artes

45.1

Meta-Resultado

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Produto

N° minimo de p6blico

atendido

Quantidade cat=ilogos

produzidos

Quantidade de material /
conte6do produzido (videos)

Website lan•ado

3 ° trim:

4° trim:

META ANUAL: 04

1 ° trim:
2° trim:
3° trim:
4° trim:
META ANUAL: 40

1 ° trim:

2° trim:

3° trim:

4° trim:

META ANUAL: 02

1 ° trim:

2° trim:

3 ° trim:

4° trim:

META ANUAL: 10

1 ° trim:

2° trim:

3° trim:

4° trim :

META ANUAL:0•-
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QUADRO RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2019

PASO DAS ARTES

Para 2019, o Piano de Trabalho referente ao Pa(;o das Artes e do Som prev• a realiza¢;•o de 44

mensura(;6es de produtos e resultados, pactuados em 33 a•6es, conforme o quadro abaixo:

Metas- Produto

Piano Museol6gico elaborado

Politica de Acervo Institucional elaborada

Politica de Acervo Artistico elaborada

N° de pe•as do acervo pesquisadas

N° de pe•as do acervo documentadas

N ° de itens criados - livros / publica•6es

(pesquisas do acervo)

Quantidade de eventos

(Palestras OU Oficinas OU Cursos relativos • tem•tica

do museu)

Ndmero de Convocat6rias para a Temporada de

Projetos

Quantidade de eventos realizados

Quantidade de eventos tem•ticos

Ndmero de Convocat6rias para a Resid•ncia Paso das

Artes 2020

Ndmero de eventos realizados (Palestras OU Oficinas

OU Cursos relativos • tem•tica do museu)

N ° de material produzido (Conteddo Educativo em

Apoio •s Exposi•6es)

N° mfnimo de a•6es realizadas (Paso Crian•;a)

Quantidade de programa realizado (A•o Extra Muro
- Paso Comunidade)

Quantidade de a•6es realizadas (Projeto 60+ e

Total Previs•o Anual

01

01

01

30

01

01

01

01

02

01

10

O8

01

01

oi

/
34
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Patrimonial

(elaborac•o de pesquisa de instituic•6es voltadas ao

pQblico idoso))

N° mfnimo de ac•6es realizadas

(Projeto Acessa Paso
(elaborac•o de pesquisa de institui•6es voltadas ao

pQblico deficiente e/ou com transtorno psfquico grave)

N ° mfnimo de ac•6es realizadas (Projeto Equipac•o,

voltado a funcion•rios e prestadores de servic•o da

instituic•o)

N ° mfnimo de vagas ofertadas (Cursos para

Professores)

Quantidade de Palestras OU Cursos OU Oficinas

realizadas SISEM

N ° de vagas ofertadas em Palestras OU Cursos OU

Oficinas SISEM

N ° mfnimo de inserc•6es na mfdia

Quantidade de material/conteQdo produzido (textos e

fotografias)

Quantidade de pr• produc•o de exposic•6es a realizar

em 2020 - Regina Silveira

01

O5

01

01

15

24

24

01

Metas- Resultado Total Previs•o Anual

14,95% do repasse do exercfcio no contrato de gest•o R$ 472.804,48

- R$ 472.804,48

1,42% do repasse do exercfcio no contrato de gest•o - R$ 45.000,00

R$ 45.OOO,OO

Indice de satisfac;•odo pQblico geral =ou>80% =ou>80%

Indice de satisfac•odo pQblico corn palestras, oficinas =ou>80%

e cursos =ou>80%

Politica de Preservac•o Digital Elaborada 01
//

Quantidade de exposic•6es realizadas na Temporada de 10 •'
/

J 35



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DA CULTURAL

Gabinete do Secret•rio

Projetos

N•mero de visitantes da Temporada de Projetos

N•mero de visitantes da Temporada de projetos

N•mero mfnimo de visitantes na Programa•o de

F•rias

P•blico

(visitantes presenciais no museu)

N ° mfnimo de estudantes atendidos em visitas

educativas

N ° mfnimo de pesquisas aplicadas ((professor e

estudante)

Indice de satisfa•o =ou>80%

((professor e estudante)

N° mfnimo de p•blico atendidos (Paso Crian•a)

N ° mfnimo de p•blico atendidos (Projeto Equipa•o,

voltado a funcion•rios e prestadores de servi•o da

institui•o)

N ° mfnimo de p•blico atendido (Cursos para

Professores)

Quantidade de exposi•6es itinerantes

N ° minimo de pOblico das exposi•6es itinerantes

Quantidade de cidades atendidas SISEM

Quantidade de cidades atendidas SISEM

N ° mfnimo de visitantes virtuais •nicos

N ° mfnimo de seguidores atingidos no ano nas mfdias

sociais (instagram, twiter e facebook)

Desenvolvimento de projetos, execu•o dos servi•;os e

pequenas obras necess•rias, alum da aquisi•o de

equipamentos e mobili•rio

10.000

10.000

20

30.000

4.500

120

=ou>80%

10

25

2O

02

5OO

02

01

20.000

30.000

01

Espera-se tambdm, no ano de 2019, a realiza(;•o de outras 10 a(•6es condicionadas b aporte J.
/adicional ou capta•o de recursos.
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A(•OES E MENSURA(•bES

PA(•O DAS ARTES - ANOS 2020 A 2023

N°
A•6es

pactuadas

(PGTG) Recursos

financeiros captados via

leis de incentivo e editais

(PGTG) Recursos

financeiros captados via

gera(;•o de receita de

bilheteria, cess•o
remunerada de uso de

espagos

(PGTG) Pesquisa de

P•blico - Indices de

satisfac•o do p•blico

geral

(PGTG) Pesquisa de P•blico
- Indices de satisfac•o do

4
p•blico com palestras,

oficinas e cursos

(PGTG) Pesquisa de

Acervo Documental

(PA) Documentac;•o da

Pesquisa de Acervo

Documental

(PA) Preservac•o dos

acervos e colecjSes

documentais

(PA) Preservac•o dos

acervos e cole•6es
documentais

N°
Atributo da

mensurag•o

1.1 Meta-Resultado

2.1 Meta-Resultado

3.1 Meta-Resultado

4.1 Meta-Resultado

5.1 Meta-Produto

6.1 Meta-Produto

7.1 Meta-Produto

8.1 Meta-Produto

Mensura(;•o

32% do repasse do exercicio

no contrato de gest•o - R$

1.639.902,98

3% do repasse do exercicio

no contrato de gest•o - R$

172.412,70

indice de satisfa•o
=ou>80%

Indice de satisfac;•o

=ou>80%

N° de pec•as do acervo

pesquisada

N° de pe•as do acervo

documentadas

Previs•o

Anual

2020: R$ 471.004,48

2021: R$ 469.132,48

2022: R$ 467.185,60

2023: R$ 232.580,42

2020: R$ 46.800,00

2021: R$ 48.672,00

2022: R$ 50.618,88

2023: R$ 26.321,82

N ° de itens preservados / 2020:

higienizados de acordo corn o 2021:

Piano de Conservac;•o 2022:

N° de itens digitalizados /
fotog rafados

2020: =ou>80%

2021: =ou>80%

2022: =ou>80%

2023: =ou>80%

2020: =ou>80%

2021: =ou>80%

2022: =ou>80%

2023: =ou>80%

2020: 20

2021:20

2022: 20

2023: 20

2020:30

2021:30

2022:30

2023:15

2020:10

2021:10

2022:10

2023:10

10

10 /10/
/ 37
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

(PA) Palestras OU Oficinas

OU Cursos relativos

tem•tica do museu

(PEPC) Programa

Temporada de Projetos

(PEPC) Temporada

(PEPC) Programa•o

cultural de Fdrias

(Fdrias no Museu)

(PEPC) Programa•o

cultural de Fdrias

(Fdrias no Museu)

(PEPC) Eventos tem•ticos

Semana Nacional de

9.1 Meta-Produto

10.1 Meta-Produto

11.1 Meta-Prod uto

12.1 Meta-Produto

13.1 Meta-Resultado

Quantidade de eventos

Quantidade de exposi•6es da

Temporada de Projetos

realizadas

Ndmero de Convocat6rias

para a Temporada de Projetos

Quantidade de eventos

Ndmero de minimo de

visitantes na Programa•o de

Fdrias

2023:

2020:
2021:
2022:
2023:
2020:

2021:

2022:

2023:

2020:

2021:

2022:

2023:

2020:

2021:

2022:

2023:

2020:

2021:

2022:

2023:

2020:

2021:
14.1 Meta-Produto Quantidade de eventos

Museus eDia da 2022:

ConsciSncia Negra.

(PEPC) Recebimento de

visitantes presenciais no

museu

(PEPC) Programa de
16.1

ResidSncia Paso das Artes

15.1 Meta-Resultado

Meta-Produto

(PEPC) Programa de
17.1 Meta-Resultado

Resid&ncia Paso das Artes

(PE) Palestras OU Oficinas

OU Cursos relativos

TemStica do Museu

18.1

2023:

2020:

Pdblico

Ndmero de Convocat6rias

para a Resid•ncia Paso das

Artes 2020

N6mero de inscritos para

Programa de Resid•ncia

2021:

2022:

2023:

2020:

2021:

2022:

Meta-Produto Ndmero de a•6es realizadas

10

01
01
01
01
10

10

10

10

1

1

1

1

2

2

2

1

30

30

30

15

2

2

2

1

4O.OOO

40.000

45.000

25000

1

1

1

2020:02

2021:02

2022:02

2020:10

2021:

1/2022:10
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19

2O

21

22

23

24

(PE) Visitas educativas
oferecidas para

estudantes de escolas
p•blicas e privadas.

Ensino infantil,
fundamental, m•dio,

t•cnico e universit•rio)

(PE) Produc•o de Conte•do

em Apoio • Exposic•6es

2023:05

2020:5000

19.1 Meta-Resultado

20.1 Meta-Produto

N° mfnimo de estudantes

atendidos em visitas

educativas

Quantidade de material

produzido

2021:5000

2022:5000

2023:5000

2020:10

2021:10

2022:10

2023:5

(PE) Pesquisa de Perfil e 2020:150

Satisfac•o de pOblico 2021:150
N° minimo de pesquisas

21.1 Meta-Produto 2022:150
aplicadas

escolar - Modelo SEC

(professor e estudante) e

indice de satisfac•o
(PE) Pesquisa de Perfil e

Satisfac•o de p6blico

escolar - Modelo SEC

(professor e estudante) e

indice de satisfag•o

(PE) Patio Crianc•a 22.1

(PE) Pago Crianc•a 22.2

(PE) Projeto de Ac•o Extra

Muro
- Patio Comunidade

(PE) Projeto 60+

Patrimonial

(PE) Projeto 60+

Patrimonial

21.2 Meta-Resultado

Meta-Produto

Meta-Resultado

23.1 Meta-Poduto

24.1 Meta-Produto

24.2 Meta-Resultado

indice de satisfac•o
=ou>80%

Quantidade de ac•6es
reaizadas

N° mfnimo de p6blico

atendido

Quantidade de programa

realizado

Quantidade de a•6es
realizadas

N° minimo de p6blico

atendido

2023:75

2020: =ou>80%

2021: =ou>80%

2022: =ou>80%

2023: =ou>80%

2020:06

2021:06

2022:06

2023:06

2020:36

2021:36

2022:36

2023:18

2020:1

2021:1

2022:1

2023:1

2020:2

2021:2

2022:4

2023:2

2020:10

2021 1/39
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25

26

27

28

29

(PE) Projeto Acessa Paso
(Atendimento de pessoas

com defici•ncias)

(PE) Projeto Acessa Paso
(Atendimento de pessoas

corn defici•ncias)

(PE) Projeto para

pessoas em situac•o de

vulnerabilidade social

(PE) Projeto para

pessoas em situac•o de

vulnerabilidade social

(PE) Projeto Equipa•o,

voltado a funcion•rios e

prestadores de servi•o da

instituic•o

25.1 Meta-Produto

25.2 Meta-Resultado

26.1 Meta-Produto

26.2 Meta-Resultado

27.1 Meta-Produto

Quantidade de a•6es
realizadas

N° mfnimo de publico

atendido

Quantidade de ac•6es
realizadas

N° minimo de publico

atendido

Quantidade de a•oes
realizadas

(PE) Projeto Equipac•o, 2020:

2022:20

2023:10

2020:02

2021:02

2022:04

2023: 02

2020:10

2021:10

2022:20

2023:10

2020:02

2021:02

2022:04

2023: 02

2020:10

2021:10

2022:20

2023: 10

2020:05

2021:05

2022:05

2023: 02

25

voltado a funcion•rios e 2021:25
27.2 Meta-Resultado Nt•mero de publico atendido

prestadores de servi•o da 2022:25

institui(•o 2023:10

2020:02

(PE) Cursos para Quantidade de cursos 2021:02
28.1 Meta-Produto

Professores realizados 2022: 02

2023:01

2020: 20

(PE) Cursos para 2021:20
28.2 Meta-Produto Nt•mero de vagas ofertadas

Professores 2022:20

2023:10

2020: 20

(PE) Cursos para 2021:20
28.3 Meta-Resultado N6mero de publico atendido

Professores 2022:20

2023: 10

(PSISEM) Exposi•6es 29.1 Meta-Produto Quantidade de exposi•6es
/

2020: 2/
7 4O



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA

Gabinete do Secret•rio

3O

31

32

itinerantes 2021:

2022:

2023:

2020:

(PSISEM) Exposi•6es 2021:
29.2 Meta-Resultado N•mero de p•blico atendido

itinerantes 2022:

2023:

2020:

(PSISFM) Exposi•6es Quantidade de cidades 2021:
29.3 Meta-Resultado

itinerantes atendidas 2022:

2023:

2020:

(PSISEM) Palestras OU Quantidade de Palestras OU 2021:
30.1 Meta-Produto

Cursos OU Oficinas Cursos OU Oficinas 2022:

2023:

2020:
N•mero de vagas ofertadas

(PSISEM) Palestras OU 2021:
30.2 Meta-Produto em Palestras OU Cursos OU

Cursos OU Oficinas 2022:
Oficinas

2023:

2020:

(PSISEM) Palestras OU 2021:
30.3 Meta-Resultado N•mero de cidades atendidas

Cursos OU Oficinas 2022:

2023:

2020:

(PSISEM) Palestras OU 2021:
30.4 Meta-Resultado N•mero de P•blico atendido

Cursos OU Oficinas 2022:

2023:

(PCDI) Canais de 2020:

comunica•o com os Nt•mero minimo de visitantes 2021:
31.1 Meta-Resultado

diversos segmentos de virtuais t•nicos

publico

(PCDI) Canais de
N° mfnimo de seguidores

comunica•o corn os
31.2 Meta-Resultado atingidosnas mfdias sociais

diversos segmentos de 2022:
(instagram, twiter e facebook)

publico

(PCDI) inser•Ses na

midia

2

2

1

50O

5OO

5OO

250

01

01

01

01

01

01

01

01

20

20

20

20

01

01

01

01

15

15

15

15

21000

22000

32.1 Meta-Produto
Numero minimo de inser•Ses
na midia

2022:23000

2023:12000

2020:31000

2021:32000

33000

2023:33500

2020:28

2021:32

2022: 36/
2023:•7• 41
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31•1
(PCDI) Produzir conte6do

e atualizar

periodicamente a

plataforma MaPA

Meta-Produto

Quantidade de material /
conte6do produzido (textos e

fotografias)

2020:10

2021:10

2022:10

2023:10

A•6es
N° N°

condicionadas

(PEPC) Exposic;Ses

tempor•rias a partir da
34 34.1

politica de exposic;6es do

museu

(PEPC) Semin•rio

Internacional de Arte
35 35.1

Contemporanea do Paso
das Artes

36 (PEPC) Sonora Paso 36.1

Atributo da

mensura•o

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Produto

37 (PEPC) Plataforma Paso 37.1 Meta-Produto

(PE) Visitas educativas

oferecidas para

estudantes de escolas

publicas e privadas.

38 Ensino m•dio, t•cnico e

universit•rio.

(Condicionada a

manuten•o do Projeto

Cultura Ensina da FDE)

(PE) Pesquisa de perfil e

Satisfac;•o de p6blico

escolar - Modelo SEC
39

(professor e estudante) e

indice de satisfag•o

(Condicionada a

38.1 Meta-Resultado

39.1 Meta-Resultado

Mensura•o

Quantidade de exposic;6es

realizadas

Quantidade de eventos

realizados

Quantidade de a•Ses realizadas

Quantidade de a•6es realizadas

N6mero minimo de estudantes

atendidos em visitas educativas

Nhmero m[nimo de pesquisas

aplicadas

Previs-•o

Anual

2020:02

2021:02

2022: 02

2023:01

2020:01

2022:01

2020:01

2021:01

2022:01

2023:01

2020:01

2021:01

2022:01

2023:01

2020:6.500

2021:6.500

2022:6.500

2023:3.000

2020:145

2021:145

2022:145

2023:73
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4O

41

manuten-•o do Projeto

Cultura Ensina da FDE)

(PE) Pesquisa de perfil e

Satisfa•o de p•blico

escolar - Modelo SEC

(professor e estudante) e

indice de satisfac•o
(Condicionada a

manuten•c5o do Projeto

Cultura Ensina da FDE)

(PCDI) Produzir livros de

exposi•6es e de eventos,

com pr•via aprovac•o de

proposta editorial, layout

e tiragem pelaSEC

(PCDI) Produzir conteudo

e atualizar

periodicamente a

plataforma MaPA

39.2 Meta-Resultado

40.1 Meta-Produto

41.1 Meta-Produto

Indice de satisfa•5o =ou>80%

Quantidade de cat•logos

produzidos

Quantidade de material /
conte•do produzido (videos)

2020: =ou>80%

2021: =ou>80%

2022: =ou>80%

2023: =ou>80%

2020:3

2021:3

2022:3

2023:2

2020:10

2021:10

2022:10 /2023:10

/
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QUADRO DE AVALIA(•AO DOS RESULTADOS

(ser• parte integrante do Piano de Trabalho - Aq•es e Mensuraq6es no Contrato de Gest•o firmado)

Item Pontua•;•o
]. Descumprir metas ou rotinas do Programa de Acervo 15

2. Descumprir metas ou rotinas do Programa de 10

Exposi•;6es e Programa(•o Cultural

3. Descumprir metas ou rotinas do Programa Educativo 10

4. Descumprir metas ou rotinas do Programa de 10

Integra•o ao SISEM-SP

5. Descumprir rotinas ou obriga(•Ses de Manuten(•o 15

Predial, Seguran•;a e Salvaguarda

6. Descumprir metas ou rotina do Programa de 10

ComunicaG•o e Desenvolvimento Institucional

7. Descumprir rotinas ou obriga•;Ses do programa de 15

Gest•o Executiva, Transparbncia e Governan•;a

8. N•o Cumprimento dos Compromissos de InformaG•o 10

(Anexo II do Contrato de Gest•o)

TOTAL 1OO%

-

-

Esta tabela tem a finalidade de atender ao disposto no item 2, paragrafo 2°, cl•usula oitava do Contrato

de Gest•o n° XX/20XX. Sua aplicag•o se dara sob o percentual de 10% do valor do repasse se, ap6s a

avaliag&o das justificativas apresentadas pela OS, a UGE concluir que houve o descumprimento dos

itens indicados.

Caso a OS n•o apresente junto com os relatSrios trimestrais justificativas para o n&o cumprimento das

metas pactuadas, a UGE podera efetuar a aplicag&o da tabela sem previa anNise das justificativas,

cabendo a OS se for o caso, reunir argumentos consistentes para viabilizar o aporte retido no pr6ximo

trimestre.

O n&o cumprimento da meta de captagao de recursos pela OS n&o implicara em redug•o do repasse

de recursos, ou seja, caso a OS capte menos recursos que o correspondente ao percentual indicado

no Piano de Trabalho, isso n&o configurara motivag&o para reten£:&o de parte do repasse, porque a

Organizag&o Social continuara comprometida a cumprir todas as metas pactuadas no Plan• de
/.Trabalho, traduzidas na planilha orgament&ria como "previs•o or£:amentaria" mesmo que n•o/a,tinja o

/
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"total de receitas vinculadas ao Piano de Trabalho" (desde que o repasse previsto pela Secretaria seja

integralmente efetuado).

ANEXO DO PLANO DE TRABALHO: AQOES E MENSURAQOES

DESCRITIVO RESUMIDO DA PROGRAMA(•AO CULTURAL DE 2019 - MIS - MUSEU DA IMAGEM E DO

SOM

PROGRAMAi•AO DE EXPOSI(•6ES 2019

QUADRINHOS ] 13 de novembro de 2018 a 24 de mar(;o de 2019

Exposk;•o desenvolvida inteiramente pelo MIS com suporte cultural de diversas cole£:Ses brasileiras e

internacionais, pQblicas e privadas, "Quadrinhos" conta com inQmeros elementos do universo dos HQs no

Brasil e no mundo. Partindo de uma extensa linha do tempo que compreende desde as primeiras narrativas

rupestres ate o mais moderno desenvolvimento de hist6rias ilustradas sequenciadas da contemporaneidade.

Desenhos ineditos, primeiras versSes, prot6tipos de personagens e cenarios e roteiros embrionarios integram a

exposk;&o. Um detalhamento imersivo e interativo de todas as etapas de produ£&o dos quadrinhos como a

cria(;•o do enredo, escrita dos di&logos, desenvolvimento de personagens e cen•rios, processo de coloriza(;&o,

edit&o, finaliza(•&o, entre outros.

Alem disso, os desdobramentos e produtos audiovisuais origin•rios de HQs est&o presentes como filmes,

series, jogos de video game, clipes, etc. A mostra conta com curadoria de Ivan Costa, cofundador do EstQdio

Chiaroscuro e s6cio da CCXP Comic Con Experience, e projeto expografico do estQdio CaseLQdico

(responsavel por projetos como "Castelo R&-Tim-Bum - a exposi£:•lo", "O Mundo de Tim Burton" e "Silvio

Santos vem af!").

BRASIL PROFUNDO [ 04 de maio a 09 de [unho

Exposi(;•o concebida pelo Festival de Arte da Serrinha para celebrar seus 15 anos. Fruto de intensa

investiga(;•lo da antropologia cultural brasileira e seus desdobramentos propSe uma leitura poetica e atual do

pals atraves do olhar de dez icones de diferentes vertentes artisticas.

A expedi£&o "Brasil Profundo" propSs uma viagem ao cora£:•lo cultural do Brasil, nas Iocalidades de Serra da

Moeda (MG), Zona da Mata (PE), Ilha de Maraj6 (PA) e Serrinha (SP) para mostrar um retrato vivo e atual do

Brasil contempor&neo atraves da vis&o e das produ(;(•es de artistas brasileiros de diferentes linguage•L" Em
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cada parada os viajantes entraram em contato a cultura viva de cada Iocalidade, registraram suas experiencias

e realizam v•rias proposi•Ses artfsticas e oficinas para as comunidades visitadas.

O material produzido e levado ao pL•blico atraves de um livro, um filme e desta exposi(;•o, que inclui trabalhos

de e propostas interativas de Hugo Fran£:a, Diegenes Moura, Neca Mena Barreto, Lu Brites, Ronaldo Fraga,

Beto Brant, F•bio Delduque, Laura Vinci, Benjamin Taubkin e Luiz Braga.

CIDADE OCULTA ] 04 de maio a 09 de junho

Exposk;•o da fot6grafa LUcia Adverse, onde o expressionismo alem&o e a principal inspira(;•o para uma

releitura da paisagem urbana das cidades de S•o Paulo, Nova Iorque e Bedim. Com curadoria do galerista

Ricardo Fernandes, a sele•:•o inclui, alem das imagens, uma video arte desenvolvida exclusivamente para a

exposi•&o no MIS.

LUcia Adverse dedica-se ao estudo da rela(;;•lo entre o cinema noir e a arquitetura contempor&nea, usando de

suas referencias do design, das artes pl•lsticas e da decora£:&o. A fot6grafa ja realizou mostras na Maison

Europeenne de La Photographie, na Biblioteca Kandinsky - Centro George Pompidou, na Bioblioteca Nacional

da Fran(;a - setor de Fotografia Contempor•nea, entre diversos outros, sendo esta sua primeira colet•nea

exposta em S•o Paulo.

BJORK DIGITAL [21 de iunho a 11 de aqosto

Exposi(;&o-instala£;&o "Bjt•rk Digital". Atraves de setores e galerias onde a tecnologia e a arte se unem para

ilustrar de forma contempor&nea e artfstica as imagens poeticas das mesicas da cantora islandesa Bj0rk, a

mostra multi-sensorial "BjOrk Digital" convida o visitante a um mergulho profundo que une inova£:•o, imagem,

som e arte.

BJ0rk e conhecida por explorar os limites da vanguarda misturando mt•sica, artes visuais e tecnologia. Todos

esses elementos est•o reunidos nas instala(;;Ses que ja passaram por Tequio, Barcelona, Cidade do Mexico,

Moscou, Montreal, Sidney, Londres, Los Angeles e outras.

Clipes de •llbuns como "Vulnicura" e "Biophilia", transformados em experiencias completas de pura imers•o,

foram dirigidos por Andrew Thomas Huang, artista de Los Angeles e comissionado pelo Museu de Arte

Moderna de Nova Iorque. Outros clipes na mostra tem dire(;•o do cineasta Michel Gondry e roteirista e produtor

Spike Jonze.

MI•S DA FOTOGRAFIA NO MIS 2019 1 24 de aqosto a 06 de outubro

Espa£:o na agenda de programa•:•o anual do MIS para ocupa(;;&o de suas galerias corn exposi£:ees de

fotografias com obras de artistas nacionais e internacionais, com destaque especial para uma exposi(;&o
/

exclusiva, com curadoria inedita, com itens do Acervo do museu. /
/
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Em 2019, a mostra apresenta as exposic;Oes "Todos iguais, todos diferentes", do fot6grafo frances Pierre

Verger, com uma sele£•o de 200 retratos realizados entre as decadas de 1930 e 1970 na Bahia; "A primeira",

remontagem da primeira exposi£:•o individual do fotografo Thomaz Farkas e primeira exposi(;;•o de fotografia

realizada num museu de arte no Brasil, realizada no MASP em 1948; "Caretas de Maragojipe", de Jo•o Farkas,

sobre o carnaval como patrim5nio imaterial do rec•ncavo baiano; "Mulheres do Mar", de Luciano Candisani,

que retrata a vida das Haenyeos, grupo de mulheres que vivem na Coreia do Sul e seguem a tradi(;;&o secular

de mergulhar utilizando apenas o ar de seus pulmSes, para colher produtos marinhos.

Alem destas, a edk;•o ainda apresenta um dos seis trabalhos escolhidos no programa Nova Fotografia -

sele(;;•o de novos fot6grafos escolhidos pela inova(;•o de seus trabalhos para uma exposi(;•o individual,

atraves de convocat6ria anual.

O destaque da exposk;•o fica por conta de uma curadoria exclusivamente desenvolvida por um pesquisador

convidado a promover junto com a equipe de pesquisa do MIS uma investiga(;&o explorat6ria ao acervo do

museu.

MARTIN SCORSESE I 23 de outubro de 2019 a 26 de janeiro de 2020

A exposi£&o "Martin Posese" destaca as fontes de pesquisa e inspira(;•o do diretor e apresenta um claro

quadro pict6rico de seu estreito relacionamento entre vida e trabalho. A mostra inclui fragmentos dos seus mais

importantes filmes em grandes telas, acompanha mais de 400 objetos e documentos, incluindo fotografias,

cenarios e storyboards do arquivo pessoal de Scorsese e de Robert De Niro que nunca antes tinham sido

exibidos ao peblico. Ha tamb6m croquis de cenografia de Dante Ferretti, figurinos de Sandy Powell e fotos

originais dos bastidores das filmagens de Brigitte Lacombe. Cenas de mais de 30 filmes de Scorsese est•o

presentes no percurso da exposi(;•lo em diversas instala(;;Ses.

Alem disso, a exposi(;•o inclui cenas de documentarios que Scorsese fez sobre a hist6ria do cinema, e trechos

em audio onde ele e sua editora de som, e parceira por Iongos anos, Thelma Schoonmaker, comentam o que 6

exibido. Um setor 6 destinado amplamente a mesica, que sempre exerceu um dos pap6is principais no trabalho

de Scorsese. Ele colaborou intensamente com compositores fundamentais na hist6ria do cinema como Bernard

Herrmann e Philip Glass, e tambem dirigiu classicos documentarios sobre a banda Rolling Stones e o cantor

Bob Dylan. A exposi£;&o se divide em diversos segmentos e temas que s•o recorrentes na obra de Scorsese:

Familia, Irmaos, Homem e Mulher, Herois Solitarios, Nova Iorque, Cinema, Cinematografia, Edi£;•o e MQsica.

A mostra ja passou por diversas cidades como Berlim, Paris, Nova Iorque, Monterey, Amsterd• e Sydney

exibida pela primeira vez no Brasil. Alem de contar com todo o conteedo dos acervos pessoais que integram a

curadoria, exclusivamente em S&o Paulo ser&o integrados itens do acervo do MIS na exibk;•o. A exposi£:&o

conta corn larga programa(;;•o paralela em desenvolvimento em parceria com a Cinemateca Alem&,

organizadora da exposi£:&o, a partir de sugest5es, influencias e preferencias do pr6prio Martin Scorsese. /
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PROGRAMAQAO CULTURAL 2019 - DESCRITIVO Mf=S A M#S
AI6m das atividades destacadas abaixo, constam tamb6m os eventos sist•micos mensais descritos no

"Programa de ExposigSes e Programag•o Cultural"

JANEIRO

Estedio ao Vivo - Thonv Silas } 05 de j.aneiro

Ativa(•o da instala(•&o "estL•dio do artista", parte integrante da exposi•o "Quadrinhos", na area terrea do

museu, onde um convidado passa o dia demonstrando ao vivo os detalhes de seu trabalho desenhando junto

ao pL•blico e contando sobre sua carreira e obra, numa atividade de contato ao vivo com a rotina de trabalho e

cria(•o do quadrinista. Thony Silas e pernambucano e possui um estilo inconfundivel, seus desenhos s•o
din&micos e cineticos. Tem trabalhos publicados em grandes editoras como Marvel Comics e DC Comics e

passagem pela Valiant Comics, desenhando diversas capas. Recentemente foi o responsavel pelo desenho do

Captain Marvel.

Estedio ao Vivo - Roq_• AntSnio 106 de ianeiro
Ativag&o da instala•:•o "est6dio do artista", parte integrante da exposi•o "Quadrinhos", na area terrea do

museu, onde um convidado passa o dia demonstrando ao vivo os detalhes de seu trabalho desenhando junto

ao pL•blico e contando sobre sua carreira e obra, numa atividade de contato ao vivo com a rotina de trabalho e

cria•&o do quadrinista. Rog6 Ant6nio trabalha com quadrinhos e ilustra(•o para o mercado nacional e

internacional h& 10 anos, 6 coatutor da HQ "Pontomorto", feita em parceria com Rafael Corr•a. Entre seus

trabalhos mais recentes destacam-se Nightwing e Batgirl and the birds ofprey para a DC Comics.

Estedio ao Vivo - Adriana Melo 1 12 de Dneiro
Ativa(•o da instala•:•o "estedio do artista", parte integrante da exposi•o "Quadrinhos", na •rea terrea do

museu, onde um convidado passa o dia demonstrando ao vivo os detalhes de seu trabalho desenhando junto

ao peblico e contando sobre sua carreira e obra, numa atividade de contato ao vivo corn a rotina de trabalho e

cria•&o do quadrinista. Adriana Melo 6 uma artista bastante conhecida por seu estilo original e exuberante. J&

trabalhou para grandes editoras como Marvel Comics, DC Comics e Image Comics. Em 2016 tornou-se

desenhista da revista New Adventures of the Ninth Doctor, inspirada na serie de TV "Doctor Who", e no

seguinte estreou como co-roteirista ao lado do escritor regular da serie, Cavan Scott.

Estl3dio ao Vivo - Allan Jeff I 13 de ianeiro
Ativa(•o da instalag&o "est•Jdio do artista", parte integrante da exposig•o "Quadrinhos", na area terrea do

museu, onde um convidado passa o dia demonstrando ao vivo os detalhes de seu trabalho desenhando junto

ao pL•blico e contando sobre sua carreira e obra, numa atividade de contato ao vivo corn a rotina de trabalho e

cria(;•o do quadrinista. Allan Jeff • ilustrador e quadrinista de Minas Gerais. Iniciou sua carreira com anos
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fazendo charges e logo passou a desenhar HQs independentes em um estBdio de Belo Horizonte. Ha 12 anos
estreou na DC Comics e desde ent•o ja teve trabalhos publicados em diversas editoras americanas.

Estedio ao Vivo- Bruno Oliveira [ 19 de janeiro

Ativa(;&o da instala(;•lo "estedio do artista", parte integrante da exposi(;&o "Quadrinhos", na •rea terrea do

museu, onde um convidado passa o dia demonstrando ao vivo os detalhes de seu trabalho desenhando junto

ao pQblico e contando sobre sua carreira e obra, numa atividade de contato ao vivo corn a rotina de trabalho e

cria(;•o do quadrinista. Bruno Oliveira come£ou sua carreira aos 16 anos ilustrando para as revistas Nintendo

World e Clube Magazine. Depois de trabalhar com anima(;&o, produziu sua primeira HQ para a editora

dinamarquesa Kool Comics. Desde 2016 trabalha para a Marvel Comics na revista Deadpool.

Aniversario do POPEYE- "Popeye Day" [ 19 de janeiro

Evento de celebra(;•o de 90 anos de nascimento do personagem Popeye. O marinheiro foi criado pelo

cartunista norte-americano Elzie Crisler Segar em 17 de janeiro de 1929, e publicado na tira do jornal Thimble

Theatre em 1933. O evento contar& com exibi(;•o de epis6dios cl&ssicos da serie animada de TV, exibi(;&o do

filme "Popeye", de Robert Altman, de 1980, diversas oficinas de desenho e coloriza(;&o dos personagens,

presen£:a de five characters para fotos e atividades infantis, entre outros.

Estadio ao Vivo - Cris Bolson I 20 de ianeiro
Ativa(;&o da instala(;•o "estQdio do artista", parte integrante da exposi£&o "Quadrinhos", na area terrea do

museu, onde um convidado passa o dia demonstrando ao vivo os detalhes de seu trabalho desenhando junto

ao pQblico e contando sobre sua carreira e obra, numa atividade de contato ao vivo com a rotina de trabalho e

criac;•o do quadrinista. Cris Bolson produz HQs independentes no Brasil e no exterior desde os anos 1990,

atua como desenhista, arte-finalista e ilustrador no mercado internacional de quadrinhos desde 2000 com

trabalhos publicados pela Dynamite Entertainment, Radical Comics e Marvel Comics. Atualmente suas obras

s•o publicadas na editora inglesa Titan Books, na serie Doctor Who: The Ninth Doctor.

Conex•o Cultural J 25 de janeiro

Atraves de uma completa programa(;&o multicultural que inclui exibi(;Ses de cinema, oficinas, feira

gastronOmica, exposi£:&o, concurso cultural, atividades infantis e outras. O projeto procura sublinhar as

rela£:6es e influencias de culturas externas presentes no dia-a-dia da cidade de S•o Paulo, j•l tendo tido

edi£Ses dedicadas & presen£:a nordestina, japonesa e francesa na cidade. O CEMIS, em parceria com o

Necleo Educativo, oferece para este dia uma visita guiada especial ao acervo do museu fazendo um destaque

de itens relacionados com a cultura influente escolhida como protagonista.

EstDdio ao Vivo - Eduardo Feriqato J 26 de j.aneiro

Ativa£:•o da instala(;&o "estBdio do artista", parte integrante da exposi£:•o "Quadrinhos", na area terrea do
i

museu, onde um convidado passa o dia demonstrando ao vivo os detalhes de seu trabalho desenhan(• junto

/¯
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ao p0blico e contando sobre sua carreira e obra, numa atividade de contato ao vivo com a rotina de trabalho e

cria£•o do quadrinista. Eduardo Ferigato trabalha com quadrinhos desde 2004, foi artista regular na HQ The

Last Phantom por 12 edi£Ses e foi vencedor do trof6u HQMIX em 2013 e 2015. Em 2016 lan£ou sua graphic

novel atual, "Opala 76".

Est0dio ao Vivo - Di6qenes Neves J 27 de j_aneiro

Ativa£&o da instala£•o "estedio do artista", parte integrante da exposi£•o "Quadrinhos", na area terrea do

museu, onde um convidado passa o dia demonstrando ao vivo os detalhes de seu trabalho desenhando junto

ao peblico e contando sobre sua carreira e obra, numa atividade de contato ao vivo com a rotina de trabalho e

cria£&o do quadrinista. Di6genes Neves tem estilo claro e din&mico. Estreou como desenhista de quadrinhos

em 2006 com Road to Hell para IDW Publishing, desde ent&o j& desenhou titulos notaveis para Marvel Comics

e DC Comics, como Lanterna Verde, Batman e Superman. Atualmente se dedica ao titulo Deathstroke.

25 anos de "A lista de Schindler" e Dia Internacional da Lembranga do Holocausto J 24 a 27 dejaneiro

Em comemora£&o aos 25 anos de lan£amento no Brasil do filme "A lista de Schindler", de Steven Spielberg, e

em referencia e homenagem ao 'Dia Internacional da Lembran£a do Holocausto' (27/01), o MIS apresenta uma

sess•o especial do filme em c6pia restaurada e remasterizada. O tratamento tecnico foi desenvolvido pela

Universal Studios exclusivamente para esta ocasi&o que contar& com exibi£Ses simult&neas em diversos

lugares do mundo.

FEVEREIRO

Estedio ao Vivo - Daniel HDR J. 02 de fevereiro

Ativa£&o da instala£&o "estQdio do artista", parte integrante da exposk•o "Quadrinhos", na area terrea do

museu, onde um convidado passa o dia demonstrando ao vivo os detalhes de seu trabalho desenhando junto

ao peblico e contando sobre sua carreira e obra, numa atividade de contato ao vivo corn a rotina de trabalho e

cria£•o do quadrinista. Daniel HDR tern trabalhos publicados nos Estados Unidos desde 1995, tendo passado

por editoras como Image Comics, Marvel Comics, Dark House Comics e Dynamite Entertainment. Come£ou a

ser publicado pela DC Comics em 2010.

Estt•dio ao Vivo - Eduardo Pansica [ 03 de fevereiro

Ativa£&o da instala£&o "estedio do artista", parte integrante da exposig•o "Quadrinhos", na area terrea do

museu, onde um convidado passa o dia demonstrando ao vivo os detalhes de seu trabalho desenhando junto

ao pQblico e contando sobre sua carreira e obra, numa atividade de contato ao vivo com a rotina de trabalho e

cria£&o do quadrinista. Eduardo Pansica estreou no mercado internacional em 2003 e desde 2009 desenha

para a DC Comics, editora para a qual produziu, entre outras obras: Blackest Night JSA, Superman, Wonder

Woman Odyssey, Teen Titans e Superboy. Atualmente 6 um dos desenhistas regulares da revista/Green
Lanterns.

/
/
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Estt)dio ao Vivo - Marcio Fioritol 09 de fevereiro

Ativa£&o da instala£•o "estt•dio do artista", parte integrante da exposi£&o "Quadrinhos", na area terrea do

museu, onde um convidado passa o dia demonstrando ao vivo os detalhes de seu trabalho desenhando junto

ao pQblico e contando sobre sua carreira e obra, numa atividade de contato ao vivo com a rotina de trabalho e

cria£•o do quadrinista. Marcio Fiorito trabalha ha mais de 16 anos como ilustrador profissional, produzindo

artes para livros, jogos de RPG, publicidade e muitas outras midias. Iniciou sai carreira nos quadrinhos como

artista exclusivo da Dynamite Entertainment e ja trabalhou tamb6m para a Titan Comics e Lion Forge Comics.

Estedio ao Vivo - Geraldo Boreg_•J 10 de fevereiro

Ativa£•o da instala£•o "estQdio do artista", parte integrante da exposi£&o "Quadrinhos", na area terrea do

museu, onde um convidado passa o dia demonstrando ao vivo os detalhes de seu trabalho desenhando junto

ao pQblico e contando sobre sua carreira e obra, numa atividade de contato ao vivo com a rotina de trabalho e

cria£•o do quadrinista. Geraldo Borges 6 cearense e come£ou sua carreira produzindo HQs independentes e

fanzines. Atua no mercado internacional desde 2007, onde j& teve seus trabalhos publicados pela DC Comics,

Marvel, Image Comics, entre outras.

EstQdio ao Vivo - Lucas Werneck [ 16 de fevereiro

Ativa£&o da instala£•o "estQdio do artista", parte integrante da exposi£&o "Quadrinhos", na area terrea do

museu, onde um convidado passa o dia demonstrando ao vivo os detalhes de seu trabalho desenhando junto

ao pQblico e contando sobre sua carreira e obra, numa atividade de contato ao vivo com a rotina de trabalho e

cria£•o do quadrinista. Lucas Werneck estreou no mercado internacional ha dois anos e ja tem trabalhos

publicados em importantes editoras americanas, bem como uma HQ independente publicada no Brasil.

Atualmente desenha uma HQ original baseada na s6rie de TV "Sons of Anarchy", publicada pela BOOM!

Studios.

EstQdio ao Vivo - Felipe Watanabe 117 de fevereiro

Ativa£•o da instala£•&o "estQdio do artista", parte integrante da exposi£&o "Quadrinhos", na area terrea do

museu, onde um convidado passa o dia demonstrando ao vivo os detalhes de seu trabalho desenhando junto

ao pQblico e contando sobre sua carreira e obra, numa atividade de contato ao vivo com a rotina de trabalho e

cria?•o do quadrinista. Felipe Watanabe e designer grafico, ilustrador, quadrinista e professor de arte. Em

atividade no mercado criativo desde 2003, ja teve seus trabalhos publicados pela Marvel e pela DC Comics.

Em 2016 publicou seu projeto autoral "JINN: FQria".

EstQdio ao Vivo - Leonardo Romero J. 23 de fevereiro

Ativa£•o da instalag•o "estQdio do artista", parte integrante da exposi£•o "Quadrinhos", na &rea terrea do

museu, onde um convidado passa o dia demonstrando ao vivo os detalhes de seu trabalho desenhando junto

ao pDblico e contando sobre sua carreira e obra, numa atividade de contato ao vivo com a rotina de trabalho e
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criag&o do quadrinista. Leonardo Romero tem estilo arrojado com visuais que remetem a Alex Toth e Wally

Wood. Seu trabalho mais recente foi a revista Hawkeye, para a Marvel Comics.

Estt•dio ao Vivo - Marcelo Costa I 24 de fevereiro

AtJvag•o da instalag&o "estedio do artista", parte integrante da exposig&o "Quadrinhos", na &rea terrea do

museu, onde um convidado passa o dia demonstrando ao vivo os detalhes de seu trabalho desenhando junto

ao pt•blico e contando sobre sua carreira e obra, numa atividade de contato ao vivo corn a rotina de trabalho e
criag&o do quadrinista. Marcelo Costa foi vencedor do Premio HQMIX na categoria 'Desenhista Revela£•o' de

2011. Coloriu diversas artes, incluindo dos Estt•dios Mauricio de Sousa, de Ivan Reis, e o poster oficial da

CCXP de 2014.

MARCO

Abertura Nova Fotog.rafia PROJETO #1 [ 01 de marco
Recepg&o de abertura do primeiro projeto da temporada 2019 do programa "Nova Fotografia". Atraves de uma

convocatoria para novos fot6grafos, 6 projetos s&o escolhidos para ocupar uma galeria no t6rreo do museu

numa exposig&o individual, alem da serie ser incorporada ao acervo do MIS.

Est0dio ao Vivo - Ivan ReisJ 02 de marcg_

AtJva£&o da instalag•o "estt•dio do artista", parte integrante da exposi£•o "Quadrinhos", na area terrea do

museu, onde um convidado passa o dia demonstrando ao vivo os detalhes de seu trabalho desenhando junto

ao pt3blico e contando sobre sua carreira e obra, numa atividade de contato ao vivo com a rotina de trabalho e

cria£•o do quadrinista. Ivan Reis trabalha no mercado de quadrinhos ha mais de 25 anos. I• artista exclusivo da

DC Comics e atualmente 6 o desenhista oficial da "Liga da Justiga da America", um dos principais titulos da

editora.

Estedio ao Vivo - Jt•lio Brilha I 03 de marco
Ativag&o da instalag•o "est0dio do artista", parte integrante da exposig•o "Quadrinhos", na area terrea do

museu, onde um convidado passa o dia demonstrando ao vivo os detalhes de seu trabalho desenhando junto

ao pQblico e contando sobre sua carreira e obra, numa atividade de contato ao vivo com a rotina de trabalho e

criag&o do quadrinista. Jt31io Brilha 6 designer grafico, ilustrador e quadrinista. Produz HQs principalmente na

cena independente e em a95es publicit:•rias. Estreou no mercado internacional em 2010 na Image Comics.

Atualmente dedica-se a sua HQ autoral.

Mostra Juliette Binoche - Dia Internacional da Mulher [ 05 a 08 de marco

Mostra em comemorag•o ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de margo, homenageando a atriz

francesa Juliette Binoche que comemora 55 anos no dia 9 de marco. A sele•&o de filmes contempla o mais
t

significativo da obra da atriz, incluindo "O Paciente Ingles", de Anthony Minghella, que Ihe rendeu o O•ar de
/ - 52
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Melhor Atriz Coadjuvante em 1997, "C6pia Fier', de Abbas Kiorastami, onde sua interpreta(;•o a elegeu como
Melhor Atriz no Festival de Cannes, e outros como "A insustentavel leveza do ser", de Philip Kaufman, "Cach6"

e "C6digo Desconhecido", de Michael Haneke, "Perdas e Danos", de Louis Malle, alem dos filmes "A igualdade

branca", "A liberdade 6 azur' e "A fraternidade 6 vermelha", conhecidos como 'a trilogia das cores' de

Krzysztof Kielowski.

Estedio ao Vivo - Marcelo Di Chiara l 09 de marco
Ativa(;;•lo da instala(;•o "estedio do artista", parte integrante da exposi(;;•o "Quadrinhos", na area terrea do

museu, onde um convidado passa o dia demonstrando ao vivo os detalhes de seu trabalho desenhando junto

ao peblico e contando sobre sua carreira e obra, numa atividade de contato ao vivo com a rotina de trabalho e

cria£;&o do quadrinista. Marcelo Di Chiara come£;ou ilustrando para a editora francesa Semic. Em 2006 estreou

no mercado americano na Marvel Comics. E desenhista regular da s6rie Teen Titans GO!,baseada na

anima£&o do Cartoon Network.

Estedio ao Vivo - Ronan Cliuq9__•l 10 de marco_

Ativa£:&o da instala(;;&o "est0dio do artista", parte integrante da exposk;•o "Quadrinhos", na area t6rrea do

museu, onde um convidado passa o dia demonstrando ao vivo os detalhes de seu trabalho desenhando junto

ao pL•blico e contando sobre sua carreira e obra, numa atividade de contato ao vivo com a rotina de trabalho e

cria£•o do quadrinista. Ronan Cliquet nasceu em Santos e come£•ou sua carreira, aos 17 anos, na Marvel

Comics. Em 2016 lan£:ou sua HQ autoral: "A Fonte". Atualmente 6 um dos desenhistas regulares da revista

Green Lanterns.

EstQdio ao Vivo - Wilton Santos J 16 de marc_0_

Ativa(;&o da instalag&o "estLidio do artista", parte integrante da exposi(;;&o "Quadrinhos", na area t6rrea do

museu, onde um convidado passa o dia demonstrando ao vivo os detalhes de seu trabalho desenhando junto

ao pQblico e contando sobre sua carreira e obra, numa atividade de contato ao vivo com a rotina de trabalho e

cria£:&o do quadrinista. Wilton Santos trabalha desde 2011 no mercado independente de quadrinhos tendo

participado como desenhista do album The Lost Kiss: Seeking Samarkand, do Coletivo 321 Fast Comics, e do

livro Steampunk Ladies: Vinganga a vapor, da Editora Draco.

Estedio ao Vivo - Ricardo Jaime J 17 de maroo
Ativa(;;&o da instala(;•o "estQdio do artista", parte integrante da exposi£•o "Quadrinhos", na area terrea do

museu, onde um convidado passa o dia demonstrando ao vivo os detalhes de seu trabalho desenhando junto

ao p0blico e contando sobre sua carreira e obra, numa atividade de contato ao vivo com a rotina de trabalho e

cria£:•o do quadrinista. Ricardo Jaime trabalha na ind•stria d:o qua:•isnh:• h• m:• :e :: az•c,•op•desenhista, arte-finalista e colorista, teve trabalhos publicados r " "

t s, r I a

Entertainment.
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Estedio ao Vivo - Robson Rocha [ 23 de marco
Ativa(•o da instala£•&o "estedio do artista", parte integrante da exposig&o "Quadrinhos", na area t6rrea do

museu, onde um convidado passa o dia demonstrando ao vivo os detalhes de seu trabalho desenhando junto

ao peblico e contando sobre sua carreira e obra, nurna atividade de contato ao vivo com a rotina de trabalho e

cria£•o do quadrinista. Robson Rocha produz HQs desde 2010 para a DC Comics, onde se tornou artista

exclusivo ha 2 anos, gra£as a sua versatilidade. Atualmente 6 o principal desenhista da revista Green Lanterns.

Estedio ao Vivo - Rafael Gramp___• J. 24 de mar0o

Ativag&o da instala£•o "estedio do artista", parte integrante da exposig&o "Quadrinhos", na area terrea do

museu, onde um convidado passa o dia demonstrando ao vivo os detalhes de seu trabalho desenhando junto

ao pt•blico e contando sobre sua carreira e obra, numa atividade de contato ao vivo com a rotina de trabalho e
criag&o do quadrinista. Rafael Grampa e roteirista, ilustrador e quadrinista. Algado a fama com sua HQ "Mesmo

Delivery", ganhou o Eisner Awards e se tornou um dos artistas mais celebrados de sua gerag•o.

Estedio ao Vivo - RB Silva 1 30 de marco

Ativa£&o da instala£•o "estt•dio do artista", parte integrante da exposi£;&o "Quadrinhos", na area terrea do

museu, onde um convidado passa o dia demonstrando ao vivo os detalhes de seu trabalho desenhando junto

ao peblico e contando sobre sua carreira e obra, numa atividade de contato ao vivo com a rotina de trabalho e

cria£•o do quadrinista. RB Silva atua no mercado internacional de quadrinhos ha 10 anos j& tendo publicado

trabalhos em diversas editoras americanas como DC Comics, Marvel Comics e Dark Horse Comics.

EsttJdio ao Vivo - Rodney_ Buchemi [ 31 de marco

Ativa£&o da instala£•o "estedio do artista", parte integrante da exposi£&o "Quadrinhos", na area terrea do

museu, onde um convidado passa o dia demonstrando ao vivo os detalhes de seu trabalho desenhando junto

ao pQblico e contando sobre sua carreira e obra, numa atividade de contato ao vivo corn a rotina de trabalho e

cria(•&o do quadrinista. Rodney Buchemi tem trabalhos publicados no Brasil e no exterior por diversas editoras

como Marvel Comics e DC Comics. Seu trabalho mais recente foi Death of Hawkman, pela DC Comics.

ABRIL

Record Store Day_J_ 20 de abril

Celebra£&o internacional que comemora a cultura da Ioja independe de discos. O evento reQne feira de

com6rcio e exibi£•o de discos de vinil raros, vitrolas e demais aparatos relacionados ao tema, programag&o de

palestras e bate-papos com convidados, alem de pocket shows de artistas independentes.

Abertura Nova Fotoqrafia PROJETO #2 ] 21 de abril

Recepg•o de abertura do segundo projeto da temporada 2019 do programa "Nova Fotografia". Atrav6s d•uma
/

convocat6ria para novos fot6grafos, 6 projetos s•o escolhidos para ocupar uma galeria no terreo d/o/museu
numa exposi£•&o individual, al6m da s6rie ser incorporada ao acervo do MIS.
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MAIO

Abertura da ex• e• "MOBGRAFIA 2019" [ 03 de maio

Recep(•o de abertura da exposi£&o que destaca os melhores do ano de 2018 no formato de fotografia feita

com aparelhos celulares. Alem da mostra fotografica, acontece a cerim6nia de premia(•o que conta com

diversas categorias como arte em mobgrafia, documental, paisagem, preto e branco, retrato e street.

Abertura da exposi•&o "BRASIL PROFUNDO" 1 04 de maio

Recep(•&o de abertura da Mostra "Brasil Profundo", parceria do MIS com Festival de Arte da Serrinha, com

instala£•Ses, performances e obras criadas a partir da expedi£•o realizada na Serra da Moeda (MG), Zona da

Mata (PE), Ilha de Maraj6 (PA) e Serrinha (SP) pelos seguintes artistas de diferentes areas Hugo Fran£a,

Di6genes Moura, Neca Mena Barreto, Lu Brites, Ronaldo Fraga, Beto Brant, Fabio Delduque, Laura Vinci,

Benjamin Taubkin e Luiz Braga.

Abertura da exposi¢•o "CIDADE OCULTA" I 09 de maio

Recep£•o de abertura da exposi(•o "Cidade Oculta", da fot6grafa Lecia Adverse, onde o expressionismo

alem•o 6 a principal inspira£&o para uma releitura da paisagem urbana das cidades de S&o Paulo, Nova Iorque

e Berlim. Lecia Adverse dedica-se ao estudo da rela£•o entre o cinema noir e a arquitetura contempor&nea,

usando de suas referencias do design, das artes plasticas e da decora£;&o.

Mostra Audrey H_•pburn 90 anos J 09 a 12 de maio

Comemora£•o dos 90 anos da atriz Audrey Hepburn com mostra de cinema culminando com exibi£&o especial

no Dia das M•es de "Bonequinha de Luxo", de Blake Edwards, filme pelo qual a atriz mais e reconhecida.

Audrey Hepburn foi a quinta artista, e a terceira mulher, ganhar os quatro principais premios do entretenimento

norte-americano: Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Sua obra integram filmes de diferentes generos, mas que

sempre sublinham a delicadeza e a atua•o precisa da atriz. A sele•o de filmes contara com a exibi£•o, entre

outros titulos, de "Minha querida dama", de George Cukor, "Cinderela em Paris", de Stanley Donen, "lnf•mia",

de William Wyler e "Sabrina", de Billy Wilder.

Esquenta Virada Cultural 2019 [ 18 de maio

Show na area externa do museu antecipando as atividades da programa£&o da Virada Cultural 2019. As

atra£;Ses do MIS funcionam como uma previa das atividades culturais que ocupam toda a cidade, oferecendo

ao publico a possibilidade de aproveitar por mais tempo a gratuidade nos eventos artisticos.

17a Semana Nacional de Museus I 14 a 20 de maio

Programa£ao a ser definida em sintonia com o tema da 17a Semana Nacional de Museus./•m comemora£•o
/

ao dia Internacional dos Museus, 18 de maio, todas as exposi£6es tem entrada gratuita. / .
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Retros.pectiva Wes Anderson 50 anos I a definir

Mostra retrospectiva da obra completa do diretor norte-americano Wesley Wales Anderson, conhecido como

Wes Anderson, que completa em maio 50 anos. Vencedor de diversos premios de cinema, e conhecido por um

tra£o estetico Qnico nas telas que o distingue largamente dos demais diretores de sua gera£•o. Desde os

primeiros filmes de sua carreira, passando pelo que o deixou conhecido mundialmente "Os excentricos

Tenenbaums", ate o filme pelo qual recebeu duas indica£Ses ao Oscar, de Melhor Dire£•o e Melhor Filme, "O

Grande Hotel Budapeste" passando por anima£ees como "O Fantastico Sr. Raposo" e "A Ilha dos Cachorros",

seu Qltimo filme, ser&o exibidos.

Aniversario do MIS 49 anos [ 31 de maio

Happy Hour de aniversario de 49 anos do MIS com pocket show na area externa, instala£&o audiovisual

mapeada na entrada do museu e DJ set de artistas convidados da cena independente paulistana.

JUNHO

Abertura da ex•osic&o "BJORK DIGITAL" J21 de j_unho

Recep•o de abertura da exposi•&o-instala•&o "BjOrk Digital". Atrav•s de setores e galerias onde a tecnologia

e a arte se unem para ilustrar de forma contempor•nea e artistica as imagens poeticas das ml]sicas da cantora

islandesa BjOrk, a mostra multi-sensorial "BjOrk Digital" convida o visitante a um mergulho profundo que une

inovag&o, imagem, som e arte.

Abertura Nova Fotog_rafia PROJETO #3 [ 25 de junho

Recep•&o de abertura do terceiro projeto da temporada 2019 do programa "Nova Fotografia". Atraves de uma

convocateria para novos fotegrafos, 6 projetos s•o escolhidos para ocupar uma galeria no terreo do museu

numa exposi•&o individual, alem da serie ser incorporada ao acervo do MIS.

Festival de Finos Filmes I a definir

Festival de cinema desenvolvido a partir de curadoria que busca destacar o mais inovador e autoral da cena

cinematografica brasileira. Alem de propor debates e palestras sobre os novos modos de realiza•o de cinema

na contemporaneidade e as ml•ltiplas formas de financiamento para projetos,

especialistas com realizadores iniciantes.

JULHO

promove encontros de

/
Conex•o Cultural J 09 de j.ulho
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Atraves de uma completa programa£•o multicultural que inclui exibi£Ses de cinema, oficinas, feira
gastron6mica, exposi£;•o, concurso cultural, atividades infantis e outras. O projeto procura sublinhar as

rela£Ses e influencias de culturas externas presentes no dia-a-dia da cidade de S•o Paulo, ja tendo tido

edi£;6es dedicadas a presen(•a nordestina, japonesa e francesa na cidade. O CEMIS, em parceria com o

NQcleo Educativo, oferece para este dia uma visita guiada especial ao acervo do museu fazendo um destaque

de itens relacionados com a cultura influente escolhida como protagonista.

Ferias no MIS - "Primavera.• te amo" 1 20 de.i.ulho
O projeto Ferias no MIS recebe o aniversario de 5 anos do Festival "Primavera, te amo". Com uma

programa£&o que integra feira de produtores independentes, discotecagem em vinil, bate-papos sobre

diversidade, atividades infantis, oficinas e shows colaborativos na area externa do museu.

Cine Music BI0rk [ a definir

Sele(•o de clipes ic(Snicos, inspiradores e que se inspiraram na estetica da cantora islandesa Bj0rk. Com

curadoria do jornalista e pesquisador Duda Leite, a mostra contar• com bate-papos e palestras sobre a obra da

artista. A atividade integra a programa£•o paralela da exposi£•o "BjOrk Digital".

AGOSTO

Festival de Cinema Judaico I a definir

Mostra de cinema com sele£•o de titulos de tem•tica judaica em seus mais diversos aspectos. N&o apenas

incluindo cineastas judeus, o festival busca filmes que tratam da quest•o judaica desde formas bastante sutis.

Fazem parte da curadoria filmes de fic(•o e documentarios, alem de sessSes especiais retratando o panorama

de algum pais selecionado.

Abertura da exo•o "MI•S DA FOTOGRAFIA NO MIS 2019" L 24 de a_gosto

Recep£•&o de abertura do projeto anual de exposi£•o fotografica do MIS, criado em 2012, onde todos os

espa£os expositivos s&o ocupados corn mostras de fotografia. Na curadoria de 2019 destacam-se as

exposi£Ses "Todos Iguais, Todos Diferentes", do frances Pierre Verger; "Caretas de Maragojipe", de Jo&o

Farkas; "A primeria vez" [titulo provis6rio], de Thomaz Farkas; "Mulheres do mar", de Luciano Candisani; e uma

colet&nea fruto de curadoria e investiga£;•o inedita e original do Acervo MIS.

30° Festival Internacional de Curtas-metraqens de S&o Paulo [ 15 a 31 de agosto

Edi£•o de 30 anos do Festival Internacional de Curtas-metragens de S•o Paulo que acontece desde a primeira

edi£•&o no MIS. Corn programa£;&o repleta de curtas de diversas partes do mundo o festival conta com mostras
7

competitivas e retrospectivas e se destaca por ser um dos poucos a dar a I I
"

d •/fil dan£ar uz no umverso os i mes e

curta dura£•o. /
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SETEMBRO

Abertura Nova Fotoqrafia PROJETO #4 ] 06 de setembro

Recep£•o de abertura do quarto projeto da temporada 2019 do programa "Nova Fotografia". Atraves de uma

convocat6ria para novos fot6grafos, 6 projetos s&o escolhidos para ocupar uma galeria no terreo do museu

numa exposi£•o individual, alem da serie ser incorporada ao acervo do MIS.

Foto-feira Cavalete J_ 07 de setembro

Evento que oferece todo e qualquer objeto fotogr•fico, como impressSes, fotozines, livros de artista, livros de

fotografia, caixas de fotografias, filmes, fotos soltas, roupas, objetos de decora£•o entre outros. A busca e por

estimular o colecionismo e culto a fotografia tanto em sua forma comercial como fonte de aprecia£•o e

pesquisa de generos e linguagens visuais. A atividade integra a exposi(•o "Mes da Fotografia no MIS 2019"

com visitas especiais guiadas a exposig&o do Acervo.

14° Festival de Cinema Italiano J a definir

Mostra retrospectiva de algum icone da cultura italiana escolhida pela curadoria que marca o preview do 14°

Festival de Cinema Italiano. J& tendo passado em edi£6es anteriores nomes como Giancarlo Giannini, Marcello

Mastroianni e Sophia Loren, o festival acompanha a fala de um especialista na obra do homenageado.

Sexta-feira 13 no MIS J_ 13 de setembro

Maratona de filmes de terror na madrugada que ocupa sempre as noites de sexta-feira 13 no MIS. A edi£•o de

setembro conta com uma sele£&o de tres filmes onde o misterio fica por conta de zumbis! Mortos-vivos sempre

estiveram presentes na hist6ria do cinema de horror e ganharam destaque na contemporaneidade corn series,

livros e telefilmes. Para embarcarmos na onda convidamos o pQblico a conhecer os classicos incontornaveis do

genero.

Aniversario ESTI•REO MIS J 14 de setembro

Anivers&rio do programa "Estereo MIS" que completa 8 anos em 2019. O projeto recebe mensalmente uma

banda ou cantor autoral expoente da nova safra da mQsica brasileira para um show intimista no audit6rio do

museu. Na edi£&o especial de aniversario, a apresenta£&o acontece gratuitamente na area externa.

Primavera dos Museus 117 a 23 de setembro

Visitas diarias guiadas especialmente desenvolvidas pelo NQcleo Educativo em parceria com o Centro de

Mem6ria e Informa£&o do MIS. As visitas procuram fazer uma abordagem e apresenta£•o do acervo do museu,

apresentando os caminhos e pesquisas que conduziram a curadoria que gerou a exposi£ao do acervo em

cartaz no contexto da mostra "M•s da Fotografia no MIS 2019". /
/Retrospectiva Pedro Almod6var 70 anos [ 18 a 23 de setembro
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Mostra retrospectiva da obra completa do cineasta espanhol Pedro Almod6var que completa 70 anos em
setembro de 2019. Com organiza(;&o e programa•:•o do pesquisador e jornalista Breno Lira Gomes as sess6es

contam com toda a filmografia em Ionga-metragem do diretor aclamado por filmes como "Tudo sobre minha

m&e", "M•l Educa(:;•o", "Fale com ela", "Carne Tremula" ate seu eltimo filme, lan•ado em 206, "Julieta". A

mostra conta ainda com palestras, cursos sobre a obra do cineasta e a exibi(;&o de tres documentarios, alem

de uma masterclass com a pesquisadora Silvia Oroz, uma das especialistas brasileiras na trajet6ria profissional

de Almod6var.

Music Video Festival 128 e 29 de setembro

Festival anual que celebra a produ•o e realiza•;•lo de videoclipes no Brasil. O evento inclui palestras, oficinas,

talks com especialistas, instala•x3es imersivas de arte e tecnologias sonoras, pocket shows, convidados

internacionais e a premia(;•lo anual dos melhores videoclipes lan(:;ados.

OUTUBRO

Mostra de Cinema Atual Espanhol J a definir

Mostra de cinema que exibe o mais significativo da produ(;•lo contempor&nea do cinema espanhol. S&o

escolhidos pela curadoria filmes de destaque na cena espanhola produzidos e lan•ados em 2018 e 2019, em

geral com reconhecimento de festivals internacionais e pelo peblico local.

Abertura Nova Fotoqrafia PROJETO #5 J 25 de outubro

Recep•o de abertura do quinto projeto da temporada 2019 do programa "Nova Fotografia". Atraves de uma

convocat6ria para novos fot6grafos, 6 projetos s&o escolhidos para ocupar uma galeria no terreo do museu

numa exposig•lo individual, alem da s6rie ser incorporada ao acervo do MIS.

43a Mostra Internacional de Cinema de S&o Paulo J 18 a 31 de outubro

O MIS e anualmente um dos pontos de exibi(;&o da tradicional Mostra Internacional de Cinema de S•lo Paulo

que e um festival cinematografico realizado desde 1976. Concebido e organizado desde sua primeira edi(;•o

pelo crftico de cinema Leon Cakoff, hoje segue capitaneado pela produtora de cinema Renata de Almeida,

sendo um dos mais relevantes festivais de cinema do America Latina.

Abertura da exposi•o "MARTIN SCORSESE" [23 de outubro

Recep(;•lo de abertura da exposi•;•o "Martin Scorsese", organizada pela Cinemateca Alem•l, pela primeira vez
no Brasil. Atraves de uma curadoria que re6ne mais de 400 itens originais, a maioria proveniente da cole•:•o
particular do pr6prio diretor, a mostra retrata vida e obra de um dos cineastas mais premiados e reconhecidos

da contemporaneidade. A exposi•o ja passou por diversas cidades como Paris, Nova Iorque, Monterrey,

Amsterd& e conta corn urea grande variedade de itens que incluem fotos de bastidores, fig,u{inos
Y

Sydney,
/

originais, objetos de cena, storyboards, cartas, m6veis, entre outros, j -
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Kleztival - Festival Internacional de M0sica Judaica J a definir

Festival musical que ocupa diversos Iocais e traz A cidade de SAo Paulo companhias, grupos, corais e cantores

de cultura judaica de varias pares do mundo. Com apresenta£Ses que incluem filmes musicais, fanfarras

tematicas, workshops e debates o evento celebra um grande intercAmbio cultural.

NOVEMBRO

Feira Des.Grafica [ 02 e 03 de novembro

Feira anual de exposi£Ses e comercio de publica£Ses independentes na area da literatura e artes visuais.

Concentram-se diversas editoras, grAficas e artistas autorais que promovem debates, oficinas e falas sobre os
temas correlacionados. Celebra-se tambem o lan£amento das publica£6es fruto da convocat6ria organizada

pelo MIS que seleciona 5 projetos in6ditos, atraves de jeri especializado.

"lnspirando Martin Scorsese", mostra de cinema J a definir

Mostra de cinema com exibi£&o dos filmes que inspiraram o diretor Martin Scorsese. A partir de curadoria

desenvolvida exclusivamente pelo cineasta para o MIS, as sess6es contam corn os filmes que pautaram o

imaginario do diretor sobre cinema de vanguarda, cinema europeu e cinema hollywoodiano.

Dia da Consciencia Neq_• no MIS J 20 de novembro

Programa£•lo musical, gastron5mica e cinematogr•fica que destaca da presen(;a afro-brasileira e exalta a
consciencia negra em S•o Paulo. Com edi£Oes que se dedicaram ao samba, chorinho e ao hip hop, o evento

tamb6m conta corn a exibi(;;&o de uma pequena mostra de cinema homenageando uma figura emblematica da

cultura audiovisual nacional.

Virada Nerd I 23 e 34 de novembro

Maratona de 32 horas onde diversos espa(;;os do museu sAo ocupados com tematica geek. Ha palestras, feira

de objetos colecionAveis, livros e revistas, oficinas, competi£;Ses de RPG, exibi(;&o de filmes, lan(;amentos de

jogos de videogame, atividades interativas de arte e tecnologia e uma pequena exposi£&o.

DEZEMBRO

Premio de Cria£:•o "Residencia Danc._a no MIS" J 30 de novembro e 1 de dezembro

Apresenta(;Ao do resultado do projeto para artistas-dan(;arinos desenvolverem uma obra inedita em algum dos

espa£os do museu. A partir de uma convocat6ria anual o artista escolhido recebe apoio financeir9 para a
/

cria(;;•o no periodo de tres meses, com orienta£:Ao de um profissional consagrado da dan•;a. A cu/r'adoria do

/
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projeto 6 da Natalia Mallo. Ao final do processo, ha um bate-papo do artista e seu orientador com o pQblico

sobre o processo.

Feira de Discos e Vitrolas J. 07 de dezembro

Festival de exalta£•o do colecionismo popular atrav6s de feira de exibi£&o e comercio de discos de vinil e
objetos relacionados ao universo musical. Participam diversos colecionadores e aficionados pela tradi•o dos

long-plays.

Abertura Nova Fotoqrafia PROJETO #6 1 13 de dezembro

Recep£•o de abertura do sexto e Qltimo projeto da temporada 2019 do programa "Nova Fotografia". Atraves de

uma convocat6ria para novos fot6grafos projetos s&o escolhidos para ocupar uma galeria no terreo do museu
numa exposi£•o individual, alem da serie ser incorporada ao acervo do MIS.

Sexta-feira 13 no MISJ 13 de dezembro

Maratona de filmes de terror na madrugada que ocupa sempre as noites de sexta-feira 13 no MIS. A edi£•o de

dezembro traz ao pQblico uma sele£&o de filmes protagonizados por crian£as aterrorizantes que sempre

fizeram todos os adultos tremerem de p•nico. Desde os filmes classicos aos mais atuais do g•nero, semp•e
s&o encontradas algumas crian£as sensitivas, palidas e com olhos penetrantes que desconsertam as platei•.

/

/-
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ANEXO DO PLANO DE TRABALHO: A(•6ES E MENSURA(•6ES

PROPOSTA DE POLiTICA DE EXPOSI(•6ES E POLiTICA DEPROGRAMA(•AO CULTURAL DO MIS

Ao entendermos a exposi£•o como a principal forma que os museus se apresentam para a sociedade e afirmam a
sua miss•o institucional I

, em conson&ncia com o planejamento estrategico tra£;ado para os anos compreendidos

entre 2019 e 2023, s•o eixos norteadores da Politica de Exposi£6es aqui apresentada:

Exposi£;•o de acervos museol6gico e arquivfstico do MIS;Conex&o dos acervos do MIS e seus
temas com cole£6es paralelas- particulares ou p0blicas;Realiza£•o de parcerias com institui£Ses
brasileiras e estrageiras para produ£&o de exposi£Ses;Panoramiza£•o da maior maneira possfvel

de todos os temas relacionados a imagem e som;Equilfbrio entre as tematicas desenvolvidas ao

Iongo de periodos anuais;Promo£•o, simult•nea, de mais de uma exposi£•o no museu;Concep£&o

de exposi£;6es que possuam, n•o necessariamente em sua totalidade, ineditismo;Aplicag•o do

conceito imersivo expositivo a qualquer mostra realizada;Adapta£&o de exposi£Ses provenientes

de parcerias nacionais e internacionais para a realidade do MIS e seu carater sensorial;Busca por

temas que se aproximem de todas as faixas etarias e classes sociais; Promo£•o do espa£o

expositivo a um lugar de heterogeneidade de pQblico; Conex•o corn pQblicos iniciantes ou ineditos

em espa£;os museol6gicos;Desenvolvimento de exposi£;Ses itinerantes;Promo•o e encorajamento

de produ£•Ses in6ditas, especialmente no &mbito da fotografia;

¯ Fomento a pesquisa em curadoria e exposi£Ses;Desenvolvimento de exposi(•Ses virtuais.

Tais eixos encontram suas bases nos principios que nortearam a cria£•o e a funda£•o do MIS. Partindo do
preceito da multidisciplinaridade de temas correlatos ao universo de imagem e som, desenvolveram-se e

desenvolvem-se diversas atividades que buscam integrar todas as esferas culturais com claros objetivos de

expans&o de p0blico, democratiza£;&o de acesso ao ambiente museol6gico, comunica£•o direta com a sociedade

CURY, Marilia Xavier. Exposig&o: concepg•o, montagem e avaliag#o. S•o Paulo: Annablume, 0p.
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e possibilidade de interligar diversas areas do conhecimento cultural pautadas pela cole£•o do museu e seus
temas subsequentes.

Sabemos que o MIS fundamenta sua voca(•o museol6gica nas principais diretrizes da teoria da museologia
contempor•nea. Conceitualmente definido como um espa£o museol6gico hibrido, cuja tipologia s6 existe no Brasil,
atualmente o Museu da Imagem e do Som de S&o Paulo e constituido por espa£os expositivos, reservas tecnicas,
laborat6rios, audit6rio e midiateca, al6m de apresentar uma intensa programa(•o cultural com exposi£(Ses, cursos,
debates, seminarios e festivais de cinema, arte e mDsica.

Assim como a sua defini£;•o tecnico-conceitual, a tipologia de acervos de Imagem e Som 6 meltipla e pode ir alem
de "sons gravados, produ(•6es radiofSnicas, cinematograficas, televisivas, videograficas, digitais e outras que

contenham imagens em movimento e/ou sons gravados, destinados prioritariamente ou n•o a veicula£&o peblica".

2No •mbito desta pluralidade, os Museus da Imagem e do Som (MISEs) reivindicam como acervo museol6gico a
multipluralidade das linguagens artisticas do cinema, fotografia, mt)sica, radio, televis&o, teatro, design e arte

contempor&nea.

Dentro do panorama proposto de conex•o de diversas linguagens relacionadas ao audiovisual no Brasil e no
mundo a Politica de Exposi£6es do MIS tem por principio basico o protagonismo de sua estrutura conceitual
propondo-se a pensar na maior capacidade de conex•o das tematicas com interesses da comunidade e na

demonstra£•o da amplitude de seus horizontes.

Frente & multipluralidade das linguagens artisticas que perpassam os acervos museol6gico, arquivistico e
bibliografico do MIS, o conceito geral que permeia as linhas curatoriais da Politica de Exposi£6es n•o se

limitara & tematicas, mas sim a um Processo Museologico que possibilite oferecer ao visitante uma experiencia

sensorial e imersiva que extrapole os limites fisicos do museu.

Ser•o elementos propiciadores da realiza£&o pratica dos principios da Politica de Exposi£Ses e Programa£•o

Cultural aqui expressos a cria(•o e a atuag&o do Centro de Pesquisa e Refer6ncia em Audiovisual (CPRA-MIS)

e a reformula£•o do NECMIS.

Sabe-se que os Centros de Pesquisa e Referencia possuem suas bases na interdisciplinaridade e na

integra£•o dos diferentes setores e nQcleos que comp6e as &reas fins das institui£Ses. No &mbito da Politica

de Exposi£Ses e Prograrna£•o Cultural isso n•o sera diferente; o CPRA-MIS sera uma iniciativa que agregara
diferentes areas do Museu - formado por profissionais que atuam no CEMIS, na Programa£;•o Cultural, no

2

de/EDMONDSON, Ray. Filosofia e pnncipios da arquivisfica audiovisual. Trad. Carlos Roberto de Souza. Rio
Janeiro: Associa£•o Brasileira de Preserva£•o Audiovisual/Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeir• 2013.
224p. / 63
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Educativo, na Comunica£•o - com o objetivo comum de pesquisar, expor e produzir conhecimento a partir dos
acervos do MIS.

Tambem cabe destacar que o NECMIS sera reformulado com o prop6sito de vincular as pesquisas produzidas
por seus residentes ao acervo do Museu. Com o intuito de operar de forma integrada e participativa, tem-se
como um dos eixos da Politica de Exposi£6es a atua£&o em conjunto da equipe de Programa£&o Cultural
com o CPRA-MIS e os residentes do NECMIS - NQcleo de Estudos Contemporaneos do MIS. Para Tanto, as
linhas curatoriais das convocat6rias anuais do NECMIS estar&o em pleno dialogo com as principais tematicas
tra(•adas para as exposi£6es temporarias (de acervos de terceiros) e de Ionga dura£;•o (acervo MIS),

considerando a diversidade das tipologias de acervo em imagem e som (MQsica, Cinema, Teatro, Opera,
Radio, Fotografia, Design, Novas Midias, Jogos eletr6nicos, etc.).

No piano pratico, sabe-se que nos pr6ximos anos, possivelmente entre 2019 e 2020, o Pa£o das Artes voltara
a ter uma sede pr6pria, com area de 537,37 m2, Iocalizada dentro do 'Casar•o de Carlos Le6ncio de
Magalh•es', no bairro de Higien6polis. Conforme ja exposto, esse sera um momento de reinven£&o da

institui£•o e do adensamento de suas pr•ticas. Ao Iongo de mais de dois anos - com a perda da sua sede em
2016 - o Pa£•o das Artes ocupa um espa£•o significativo do predio do MIS, no que se refere tanto as salas

administrativas como aos espa£•os expositivos. Com a futura mudanga do Pa£o das Artes para sua sede

definitiva, o MIS podera explorar, ainda mais, a exibi£•o do seu acervo com a cria£•o da GALERIA ACERVO
MIS.

A GALERIA ACERVO MIS ser• um importante passo na consolida£•o do acervo do museu como fonte fixa e
inesgotavel de pesquisa, cultura e conhecimento. Atraves de um espa(•o expositivo situado no pavimento terreo -

e, portanto, com acesso gratuito em todos os dias da semana, entrada livre de classifica£&o indicativa ou qualquer

limita£;&o arquitet(•nica - o p•blico tera acesso & mostras de Ionga dura£&o com o acervo permanente da cole£•o
do MIS. A proposta 6 criar uma area, apos a ocupa£•o do Pa£•o das Artes em sua nova sede, onde o pQblico possa

se conectar primeiramente com o acervo do museu, antes de acessar as exposi£;Ses temporarias, criando e
consolidando a imagem da institui£;&o e de seu contet)do acervistico e museol6gico multi-linguagem.

Em complemento a estes, salienta-se que todas as a£Ses destacadas est•o condicionadas a implanta£•o do

CPRA-MIS (Centro de Pesquisa e Refer6ncia do Audiovisual do MIS). Alem de servir como polo propulsor e
gerador de pesquisa, reflexao e estudos no ambito da imagem e som, o CPRA-MIS se tornara responsavel

tambem pela gera£•o de novas exposi£;Ses e recortes a partir do acervo do MIS. Os resultados dos processos

explorat6rios de investiga£;•o e debate resultar&o em exposi£Ses fisicas para o espa£o expositivo do MIS, mas

tambem poder&o ser voltadas para a alimenta£•o mais constante da plataforma de exposi£;Ses virtuaisyampliando
/a capacidade de comunica£•8o do acervo e dos resultados de curto e medio prazos do CPRA-MIS./
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A Politica de Programa•:•o Cultural do MIS, paralela a de exposi•Ses, e, atraves de diversas a95es
multidisciplinares e multiculturais, intensificar a comunica(;•o das mostras em cartaz e buscar contemplar o major

nemero possivel de temas subsequentes do signo "imagem e som". Alem disso, busca-se explorar ao maximo a
arquitetura e a oferta de espa•os dentro da pr6pria institui•o.

O museu dispSe, em seu &mbito arquitet5nico, de diversos espa£os que permitem o alargamento do

desenvolvimento de atividades fora das salas de exibi£:&o e galerias. Preservando esta qualidade do MIS, busca-
se constantemente encorajar o uso desses ambientes, criando mais oportunidades de contato e acesso ao espa(;o

museal do que exclusivamente para exposi(;6es.

Atraves dessa pluralidade de a(;6es, que a pr6pria natureza do museu prop(Se, a manuten(;&o de eventos variados

associados diretamente ou indiretamente &s exposi(;Ses em cartaz, congrega um peblico que desvenda o museu
de modos paralelos. Desta maneira concentra-se ao mesmo tempo o alargamento de horizontes do pOblico que
procura um museu ciente de suas exposi•6es, como tambem um pQblico que 6 levado a elas atrav6s de outras

atividades distintas.

A busca constante de transcender os limites fisicos do museu, impregnada em sua programa£:•o complementar,

transforma o espa£o do MIS num local onde se permite muito mais possibilidades de intera(;;&o e de contato do
pQblico com seus contet•dos. I• neste ambiente de intensa diversidade que reside uma enorme ades&o de pQblico

que congra£a interesses diversos no museu. Torna-se o museu um ponto de convergencia cultural onde as mais

variadas audiencias encontram referencia de seus assuntos de interesse.Seguindo esta proposta e formato o MIS
desenvolve uma s6rie de programas fixos mensais, sazonais e anuais, descritos em seu programa.

Os objetos da Politica de Programa(;•o Cultural incluem:

¯ Explora(•&o dos mais diversos espa£os do museu;

¯ Apoio e complemento ao conteOdo e aos temas das exposi£Oes em cartaz;

¯ Maior oferta de possibilidades de acesso de novos pQblicos ao espa(:;o museal;

¯ Desenvolvimento de projetos fixos que ajudem a cumprir a fun(;&o de dar visibilidade aos temas do museu;

¯ Desenvolvimento de projetos esporadicos tematicos;

¯ Expans•io dos limites do museu, tornando-o um espa•;o museal de congra£amento cultural;

Cria£&o de identifica£•o do pt•blico com temas do museu;

Fideliza(;•o do pQblico para a manuten(:;&o da presen(;a em suas a(;Ses futuras; /
/

''
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¯ Realiza£•o de parcerias com produtoras e institui£;6es externas para o desenvolvimento de a£6es e
projetos;

¯ Concess•o ao espa£:o do museu local de sede de eventos, mostras e festivais que estejam em sintonia
com a curadoria interna; Fomento constante a pesquisa em programa£;&o cultural.

DESCRITIVO RESUMIDO DA PROGRAMA(•AO CULTURAL DE 2019 - PAQO DAS ARTES

PROGRAMA DE EXPOSIQOES E PROGRAMA•AO CULTURAL (PEPC)

A fim de dar continuidade a sua programa£&o de qualidade e seguindo com o compromisso institucional de
difus&o, fortalecimento e expans&o dos campos de atua£:•o em torno das artes contempor•neas o Pa£o das
Artes, para 2019, propSe a seguinte programa£&o:

1. Temporada de Projetos

Data prevista para as aberturas: Ao Iongo do ano de 2019

A voca£•o experimental do Pa(•o das Artes e constatada, principalmente, por meio da Temporada de Projetos,
que foi criada com o objetivo de abrir espa£•o b produ£;•o, fomento e difus•o da pratica artistica jovem.

Concebida em 1996, a Temporada de Projetos teve sua primeira exposig•o realizada em 1997 e se tornou, ao
Iongo dos anos, um rico celeiro para a cena da jovem arte contempor•nea brasileira. Anualmente, a
Temporada abre uma convocat6ria nacional selecionando nove projetos artisticos e um projeto de curadoria
para serem desenvolvidos e produzidos com o respaldo do Pa£o das Artes. Os selecionados recebem

acompanhamento crftico, a publica£;•o de um catalogo sobre suas obras e um cache de exibi•o. Desde seu

surgimento, quando ainda era bienal (tornando-se anual em 2009), o programa possibilita a emergencia de
inQmeros artistas, curadores e cdticos, muitos deles presentes na cena art[stica atual.

2. Exposiq•es Tempor&rias

2.1 - Mulheres Resistentes (Parceria Memorial da Resist6ncia/Esta•o Pinacoteca) - Meta Condicionada
Data prevista para abertura: Maio

Curadoria: Priscila Arantes

A curadoria, em parceria com o Memorial da Resistencia/Esta•o Pinacoteca, preve uma mostra de jovens

artistas mulheres, que dialogam com o contexto da arte contempor•nea e cujo enfoque do trabalho esteja na
resistencia - seja de genero, politica, 6tica ou estetica. Contar& com nomes como: Barbara Wagner, Virgfnia de

Medeiros, Berna Reale, Ana Hupe, Regina Parra, Rosana Paulino, Ros&ngela Renn6, Cinthia M/ercelle, Rosa
Luz, Raquel Kogan, La[s Myrrha, S(•nia Gugsberg, Kara Walker, Guerrilha Girls, dentre outros/

/
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2.2 -Pr• produ•o da Exposig•o Limiares de Regina Silveira
Data prevista para abertura: Inaugura•o da nova sede em janeiro/2020

Curadora: Priscila Arantes

A mostra, que se dara na inaugura(;•o da sede nova, prev• uma retrospectiva do trabalho da artista Regina

Silveira, nome central da arte contempor•nea mundial, juntamente com a possivel inaugura(•o da nova sede

do Museu Pa(;o das Artes que est& prevista para janeiro de 2020. Regina Silveira 6 uma das artistas brasileiras
contempor&neas de maior renome internacional e sua produ•:•o transita por diferentes linguagens e mfdias,

contando com instala(•Ses, objetos e obras bidimensionais. Participou de diversas bienais internacionais, dentre
elas: Xll Bienal de La Habana (2015); Bienal de Poznan (2012); Xl Bienal de Cuenca (2011); Bienal do
Mercosul (2011 e 2001); Bienal de Taipei (2006); Bienal de S&o Paulo (1983 e 1998). Ganhadora de diversos
premios e residencias, foi contemplada corn bolsas da John Simon Guggenheim Foundation, Fulbright

Foundation e Funda•&o Civitella Ranieri. Figura nas coleg6es do Blanton Museum of Art (EUA), MAM - Museu
de Arte Moderna de S&o Paulo e Bahia, e do Museu de Arte de Santa Catarina, entre outras.

3. Eventos

3.1 - Sonora Pa(;o - Meta Condicionada

Data Prevista: Abertura da Sede

Um programa de mt•sica contempor•nea com apresenta(;Ses musicais, que teve sua primeira edi•o em 2012,

e que ser• reeditado para a nova sede do Paso das Artes, abrindo espa(;o para jovens compositores e mesicos
contempor•neos.

3.2 - Palestras OU Oficinas OU Cursos Relativos a Tematica do Museu

Data Prevista: Ao Iongo de 2019

A tim de propiciar uma aproxima•o entre a tematica do Museu e o peblico do Paso das Artes, a institui•&o
prop6e a realiza•o de palestras, oficinas e cursos ao Iongo do ano.

3.3 - F•rias no Museu

Data Prevista: Julho

Sinopse: A atividade propSe a realizag&o de programa•o voltada para o peblico infantil no periodo das ferias.

3.4 - M•s da Consci•ncia Negra

Data Prevista: Novembro

Sinopse: A atividade propSe a realiza•o de programa•:•o para a m•s do dia da Consci6ncia Negra/

/ ""

4 - Lan•amento de Convocatbrias

4.1 - Convocatbria Temporada de Projetos
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Data Prevista: Agosto

Lan•amento da Convocat6ria da Temporada de Projetos que selecionara 10 projetos - 9 de artistas e 1

curadoria - para exposi£&o em 2020.

de

4.2 - Convocatbria ResidOncia Pa¢o das Artes

Data Prevista: Setembro

Lan•amento da Convocat6ria da Resid•ncia Pago das Artes que selecionara urn artista nacional e urn artista

intemacional para resid•ncia e exposi•&o em 2020.

PROGRAMA SISEM (PSISEM)

1. Itiner&ncia de Exposi()6es

Data prevista: Segundo e quarto trirnestres de 2019

A realiza(;•o dessas a•6es de dar& a partir de estrategias que visem a descentraliza•&o, a democratiza•;&o e

diversifica(;•o do acesso ao patrirnSnio museol6gico da popula•:•o do interior, do litoral, da regi&o metropolitana

e das regiSes perifericas da capital paulista. Para tal a institui•&o atuara trav6s de urea programa(;&o que

privilegie as mostras de arte contempor•nea, corn a sele(;&o de alguns trabalhos apresentados has

Temporadas de Projetos.

2. Realiza()&o de Palestras OU Cursos OU Oficinas - INTERCAMBIO ENTRE INSTITUI(•6ES - (Meta

Condicionada)

Data prevista: Segundo e quarto trimestres de 2019

Prev•-se ainda a implanta•;&o do Prqjeto Interc•mbio Pa•, corn a acolhida de profissionais de Museus

do SISEM no Pa•:o alas Artes, para troca de ideias e realiza(;•o de oficinas corn profissionais da institui•:&o, seja

na area de acervo, gest•o cultural, educativo, produg&o e/ou comunica•o institucional. Profissionais dos

diferentes necleos do Paso das Artes poder•o, tarnbem, participar de debates e oficinas em outras instituigSes

museais.

PLANO DO NUCLEO DE ACERVO: CATALOGA(•AO, DOCUMENTA(•AO E PESQUISA (PA)

Prestes a comernorar 50 anos, e consciente da diversidade de tipologias de museus surgidos no s6culo XXl, o

Pa•:o das Artes esta comprometido corn a implanta(;•o de urn Ndcleo de Acervo: Cataloga(;•o,

Documenta(;•o e Pesquisa, corn a contrata•:&o de dois funcionarios especializados, para atuag&o na area. O

rnuse61ogo contratado pela Organiza•:&o Social e os novos profissionais da instituk;•o, estabelece•o, em
/

2019, as diretrizes para urea Politica de Acervo do Pa(;o das Artes, bern como aquelas para urea P.)61itica de

Preservag•o Digital. / ¯
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Este nScleo sera estruturado em tres setores: Acervo Documental, Acervo Artistico e Pesquisa que para
2019 se propSem a:

ACERVO DOCUMENTAL: Este setor sera respons•lvel pelo registro, ordena(;&o, cataloga(;&o, descri(;•lo,

conserva•:•o e disponibiliza(;•o dos documentos institucionais produzidos em torno das exposi•:6es do Pa£o
das ARes, conforme os par&metros da Arquivologia.
- MaPA: em 2019 a plataforma MaPA sera continuadamente alimentada, conforme novas exposi(;Ses do
programa Temporada de Proietos sejam realizadas. Preve-se, como novidade, disponibilizar nesta plataforma

os projetos dos artistas selecionados.

Catalogag•o e Documenta•:•o: Inicio do processo de descri(;•o arquivistica dos documentos produzidos

pelos nQcleos da institui£&o (pe£as graficas, folders, livros, catalogos, materiais educativos, registros em video,
fotografias, dentre outros).

- Sistematiza•:•o da Informa•:•o: Em 2019 ser•lo estabelecidas as diretrizes de sistematiza(;•o dos
documentos.

ACERVO ARTiSTICO: Em 2019, ser&o desenvolvidas as seguintes a96es:
- Elaborar e desenvolver junto ao muse61ogo da OS a Politica de Acervo Artistico em conson•ncia corn os
pressupostos da UPPM e especificidades do Pago das Artes.
- Estabelecimento de uma Politica de Preserva•Qo Digital do Acervo Artistico, que sera formado por meio
de Doa96es e de obras em midias digitais participantes da Temporada de Projetos.
- ColaboragQo na escrita das diretrizes conceituais e t•cnicas, a serem inseridas do Edital da Temporada

de Projetos, para a composi(;Qo de um Acervo de obras artisticas no Pago das Artes (em 2019).
- Pesquisa e indicag•lo das midias adequadas para conservag•lo das obras que ser•lo acondicionadas no
Acervo Artistico do Pago das Artes.

PESQUISA: Em 2019 ser&o desenvolvidas as seguintes a£:Ses:
-Curadoria de Acervo Artistico e Documental:Disponibiliza(;•lo de conte•ldo e aux{lio no desenvolvimento de
projetos curatoriais autOnomos e em parcerias corn outras institui(;(3es.

PROGRAMA EDUCATIVO (PE)

A A•:&o Educativa do Pa(;o das Artes, nomeada Pa(;o Educativo, promove processos educacionais n•lo formais
relacionados a recep•lo, viv6ncia, reflex&o, descoberta e aprendizagem da arte contempor•nea. Planeja-se,

para 2019, a contrata(;•o de mais um educador a fim do pleno desenvolvimento das seguintes

atividades,estruturadas em tres grandes eixos de atua(;•o:

PROGRAMA DE MEDIA(•AO: Este programa comporta projetos e a(;Ses considerados basais dentro

de urn modelo tradicional de atendimento de peblico, sobretudo escolar, bern como a pesquisa de
/

novos formatos considera•&o do repert6rio dos peblicos e de suas/e/scutas s&ode acolhimento. A
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valores na rela£•o dial6gica que se planeja estabelecer em face das exposi£Ses e dos objetos
museais.

- Projeto de Atendimento de Pdblico Escolar: pesquisa, planejamento e agenciamento das demandas
escolares, sobretudo pOblicas, e das Secretarias de Educa•o e Cultura, no atendimento de estudantes e
professores.

- Ser&o atendidos grupos de estudantes em visitas mediadas nas exposi£Ses da "Temporada de Projetos"
realizadas ao Iongo do ano em salas expositivas no MIS e na "Retrospectiva Regina Silveira: do analbgico
ao digital", condicionada a abertura da nova sede do Pa£o das ARes.
- Caso mantenha-se o projeto "Cultura Ensina", ofertado pela Funda£&o para o Desenvolvimento da
Educa£•o/FDE, 6rg•o ligado & Secretaria de Educag&o do Governo do Estado, a amplia£&o da capacidade de
atendimento de escolares se ampliar& consideravelmente, estabelecendo par&metros para uma Meta
Condicionada.
- Pesquisas de Satisfa•o do Pdblico Escolar corn as Visitas Mediadas ser&o feitas corn todos os
professores acompanhantes dos grupos e corn os estudantes participantes, e seus resultados monitorados
sistematicamente;

- Projeto de Atendimento de Pdblico n•o escolar:
- Atendimento & demanda do p•blico espont&neo para visitas mediadas as exposi•6es da Temporada de
Projetos e na exposi•o Retrospectiva Regina Silveira: do analbgico ao digital", condicionada a abertura
da nova sede ;
- Atendimento de outros grupos, n•o escolares, em visitas mediadas agendadas;
- Pesquisas de Satisfa•&o do Peblico n&o escolar com as Visitas Mediadas ser•o feitas, e seus resultados
monitorados sistematicamente.

PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE E SOCIOCULTURAL: focado nos peblicos com maior dificuldade

de acesso as exposi;Ses, este programa prev0 o trabalho corn (e n&o para) sujeitos periferizados na

din&mica da arte contempor&nea. Diante da nova Iocaliza•:•o do Pa•:o das Artes, uma primeira

iniciativa deste programa, a ser iniciada em 2019, 6 a realizag&o de um diagn6stico do novo contexto.

S•o projetos deste programa:

- Pago Comunidade: Sera dada continuidade a este projeto, criado em 2013, visando ao apoio as
necessidades e aos interesses culturais, esteticos e/ou artisticos das populag6es Iocais identificadas como em
situa(•o de vulnerabilidade e/ou de risco social.

Est•o sendo feitas articula;Ses para que a 8a Edi(j.•o do Pa(;o Comunidade, a ser realizado em 20t9, seja
7

feito em parceria com o Museu Afro Brasil. (Em setembro de 2018 foi realizada a primeira reu•&o com o
Museu Afro Brasil). ,/
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- Acessa Pa(jo: Ag6es voltadas para.o mais adequado acolhimento das pessoas com defici¢ncias.

- Em 2019 ser•o feitas prospecg6es de instituigSes, sobretudo no entorno da futura sede do Pago das Artes,
para o estabelecimento de parcerias para o atendimento de pQblico a partir de 2020.

- Ser•o feitas consultorias para as adequa(;6es prediais e de sinaliza(;•o do novo predio para a recep(•&o
de pessoas corn defici•ncias.

- O atendimento deste peblico, ja em 2019, esta condicionado a mudan£;a para nova sede e a capta•&o de
recursos.

- Projeto +60 Patrimonial: Atividades focadas no pOblico idoso.

Em 2019 sera feito um levantamento, no entorno da nova sede do Pa£•o das Artes, das institui£Ses
especializadas no atendimento do pQblico.

- O atendimento deste peblico, ja em 2019, esta condicionado a mudan£;a para nova sede e capta£•o de
recursos.

- Pa£o Crian()a: atividades educativas e/ou recreativas mensais, voltadas para crian£as de 05 a 12 anos,
acompanhadas de seus familiares.
- Em 2019 ser• oferecida uma oficina dentro do projeto Pago Crian£•a.

- A oferta de outra oficina, vinculada conceitualmente & exposi£•o "Retrospectiva Regina Silveira: do
analbgico ao digital", est• condicionada a abertura da nova sede do Paso das Artes e a capta£&o de
recursos.

PROGRAMA DE FORMA(•AO: atividades aut5nomas, paralelas e em dialogo com as exposi96es do
Pa£;o das Artes, necessariamente vinculadas & arte, educa(•o, museu e cultura contempor•neas:

-Cursos, oficinas, palestras: oferta de aulas te6ricas e/ou te6rico-praticas relacionadas a critic& curadoria,
arte e cultura contempor•neas, oferecidas pelos profissionais do Paso das Artes, pelos artistas participantes

das exposi96es e por docentes convidados.
- Prev•-se a realiza•o, em maio, de um curso, em parceria corn o Programa de Acervo, em dialogo com a
exposk•o "Mulheres Resistentes (Parceria Memorial da Resist•ncia/Esta•o Pinacoteca) -& capt/a•&o de

recursos para a realiza£•o da exposi#•o. (Observa£&o: Caso a exposi£:&o n&o acontega, sera/necessario/
programar outro curso do Programa de Acervo). / 7!
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- Sera realizado um Curso para Professores, junto ao Programa de Acervo (PA), alicer•ado no acervo do
Pago das Artes que ser& exposto na mostra "Mulheres Resistentes (Parceria Memorial da Resist•ncia/Estag•o
Pinacoteca) - Meta Condicionada a capta•&o de recursos para a realiza•o da exposi•&o.

- Sera oferecido um Curso para Professoressobre a artista Regina Silveira, a tim de prepara-los para a
exposi•o "Retrospectiva Regina Silveira: do anal6gico ao digital".

- Ser&o realizadas Pesquisas de Satisfa•c.•_0_ do• participante das atividades formativas e seus dados
ser•o monitorados para as necessarias adequa•;Ses.

-Est•gios Supervisionados:Em 2019 sera feito um levantamento de institui•6es de ensino superior e tecnico
que possam vir a serem parceiras na oferta de estagios.

-Equipago:Reativa•o do projeto Equipa•o, de recepg&o dos funcionarios e prestadores de servi•o do Pa£;o
das Artes nas exposk•Oes da institui£:&o. Em 2019, as exposi•Ses do Pa£•o das Artes ser&o visitadas pelo
projeto.

NUCLEO DE COMUNICA•AO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PCDI)

Em 2019 ser•o desenvolvidas as seguintes a£•6es:

- Elabora£&o, implementa£•o e difus&o de um novo website
- Desenvolvimento do projeto institucional "Pa£o Amigo", de fideliza£;&o de peblico;
- Desenvolvimento e implementa£&o do "Canal Pa£•o", inicialmente para o novo website
- Ampla divulga£•o da nova sede do Pa£o das Artes na grande midia e em midias especializadas por meio de
assessoria de imprensa, boletins, site e midias sociais;
- Divulga£•&o da Temporada de Projetos 2019 (assessoria de imprensa, site e redes sociais);
- Produ£&o e difus&o das entrevistas corn os artistas loarticipantes da Temporada de Projetos 2019 no "Canal

Pago" e nas redes sociais;
- Divulga£•o (assessoria de imprensa, site e redes sociais) do edital de abertura da Residencia Pa£o das Artes
2020;

- Fortalecimento e difus•o da cole(;•o "ArteHoje!";
- Desenvolvimento de pesquisa de reconhecimento e de satisfa£•o de pQblico
- Cria£•o de identidade visual, desenvolvimento e produ£:•o de comunica£&o visual e divulga£:•/o (assessoria de

imprensa, site e redes sociais) de todos os eventos e programa£&o institucional. /1

72



÷

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secret•rio

ANEXO TECNICO V

APAF - ASSOClA(;AO DO PA(;O DAS ARTES FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO

ORGANIZA(•AO SOCIAL DE CULTURA

CONTRATO DE GESTAO N° 03/2018

PERiODO: 0110112019 - 30/06/2023

UGE: UPPM - UNIDADE DE PRESERVA(;AO DO PATRIMONIO MUSEOLOGICO

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM/Referente ao(s) PA(•O DAS ARTES
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SISTEMA DE PAGAMENTO / CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

A Secretaria da Cultura se obriga por esse contrato a repassar a Organiza£•&o Social Associa(2•o do Pa£;o

das Artes Francisco Matarazzo Sobrinho, o montante de R$ 60.550.220,94 para o desenvolvimento das

metas e obriga£•6es previstas neste contrato de gest&o, entre o periodo de 2019 e 2023, obedecendo ao

cronograma de desembolso abaixo. Sendo que, o montante de R$ 60.208.767,00 onera a rubrica

or£amentaria do Programa 1214 - Gest&o de Museus e o valor de R$ 341.453,94 corresponde a revers•o
do saldo do Fundo de Contingencia e capta£&o de recursos operacionais do Contrato de Gest;•o n°

06/2013 que ser•o transferidos para o Contrato de Gest•o n ° 03/2018.

Ano Total Ano (R$)

2019 20.986.978,0(

Programa Trabalho

13.391.121,457.320.00C

13.391.121.457.320.00C
13.391.121.457.320.00C
13.391.121.457.320.00C
13.391.121.457.320.00C
13.391.121.457.320.00C
13.391.121.457.320.00C
13,391.121.457.320.00C

13.391.121.457.320.00[

13.391.121.457.320.00[

13.391.121.457.320.00[

13.391.121.457.320.00[

Natureza Despesa

33.90.39-75
33.90.39-75
33.90.39-75
33.90.39-75

33.90.39-75
33.90.39-75
33.90.39-75

33.90.39-75
33.90.39-75
33.90.39-75
33.90.39-75
33.90,39-75

Fonta Data Limita Parcela Total Parcela (R$
r•cv•l •av uv:) :)aluu• uu

Fundo de Conting•ncia e
Conta de Repasse do
contrato de gest•o no •1o 1o dia de vig•ncia
06/2013 :ontratual* 341.453,94
Fonte 1 - Tesouro 20/0112019 1 2.100.000,00

Fonte 1- Tesouro 20/02/2019 2 1.100.000,00
Fonte 1- Tesouro 2010312019 3 1.100.000,00
Fonte 1 - Tesouro 2010412019 4 1.100.000,00
Fonte 1 - Tesouro 2010512019 5 1.100.000,00
Fonte 1 - Tesouro 20/06/2019 6 2.100.000,00

Fonte 1 - Tesouro 2010712019 7 1.100.000,00
Fonte 1- Tesouro 20/08/2019 8 1.100.000,00
Fonte 1- Tesouro 2010912019 9 1.100.000,00
Fonte 1- Tesouro 20/10/2019 10 800.000,00
Fonte 1- Tesouro 2011112019 11 305.500,00
Fonte 1- Tesouro 3011212019 12 1.684.017,00

TOTAL GERAL: R$ 14.689.517,00
* Trata-se de saldos de recursos de captag@o do CG n o 06/2013 que n@o devo sersomado como valorre •assado em 2018, pois n#o onerar# a rubdca orgament•da, por4m 4 contratualizado
no montante global do valor do Contrato de Gest#o.

Ano
2020

Total Ano (R$)

20.986.978,00

ProgramaTrabalho

13.391.121.457.320.00C

13.391.121.457.320.00C
13.391.121.457.320.00[

13.391.121.457.320.00[

13.391.121.457.320.00[

13.391.121.457.320.00(

13.391.121.457.320.00(

13.391.121.457.320.00[

13.391.121.457.320.00[

13.391.121.457.320.00[

13.391.121.457.320.00[

13.391.121.457.320.00(

Natureza Despesa

33.90.39-75

33.90.39-75
33.90.39-75

33.90.39-75
33.90.39-75

33.90.39-75
33.90.39-75
33.90.39-75

33.90.39-75
33.90.39-75

3330.39-75
33.90.39-75

Fonte
Fonte i - Tesouro

Fonte i- Tesouro

Fonte 1 - Tesouro

Fonte i - Tesouro

Fonte i - Tesouro

Fonte i - Tesouro

Fonte i - Tesouro

Fonte i - Tesouro

Fonte i - Tesouro
Fonte i- Tesouro

Fonte i- Tesouro
Fonte i- Tesouro

Data Limite Parcela Total Parcela (R$)

2010112020 1 1.100.000,00

20/02/2020 2 1.100.000,00

20/03/2020 3 1.100.000,00

20/04/2020 4 1.100.000,00

20/05/2020 5 1.100.000,00

20/06/2020 6 1.100.000,00

20/07/2020 7 1.100.000,00

20/08/2020 8 1.100.000,00

20109/2020 9 1.100.000,00

2011012020 i0 i.i00.000,00

20/II/202C ii 1.100.000,00
20/12/202C 12 1.205.500,00

TOTALGERAL: 13.005.500,00

/
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Gabinete do Secret•rio

•o 1 Total Ano (R$)

20211 20,986.978,00

ProgramaTrabalho

13,391,121,457.320.00C

13.391.121.457.320.00C
13.391.121.457,320,00C

13.391.121.457,320,00[

13.391.121.457.320,00C

13.391.121.457.320,00C

13.391.121.457.320,00C

13.391.121.457.320.00C
13.391.121.457,320,00{

13.391.121,457.320.00{

13.391.121.457.320.00C

13.391.121.457.320.00C

Natureza Despe•

33.90.39-75
33,90.39-75

33.90.39-75

33.90.39-75

33.90.39-75

33.90.39-75

33.90.39-75
33.90.39-75
33.90,39-75

33.90,39-75

33.90,39-75

33.90,39-75

Fonta

Fonte i- Tesouro

Fonte i - Tesouro

Fonte i- Tesouro
Fonte I - TeSOUFO
Fonte i - Tesouro
Fonte i - Tesouro

Fonte i- Tesouro
Fonte i - TesouFo

Fonte i - Tesouro

Fonte i- Tesouro

Fonte i- TesouFo
Fonte i- Tesouro

Data Umita

20/0112021
20/0212021
20103/2021
20104/2021
20/05/2021
20/06/2021
20/07/2021

2010812021
20/09/2021
20/10/2021
20/11/2021
20/12/2021

Parcela
1

2

3

4

5

6
7

8
9

10
11

12

TOTAL GERAL:

Ano | Total Ano (R$)

2022[ 20.986.978,00

ProgramaTrabalho

13.391,121.457,320.00C

13.391.121.457.320.00[

13.391.121,457.320,00[

13.391.121,457.320.00[

13.391.121,457.320,00[

13.391.121.457.320,00[

13.391.121,457.320.00[

13.391.121,457.320.00[

13.391.121,457.320.00[

13.391.121,457.320,00[

13.391.121.457.320.00[

13.391,121.457.320.00[

Natureza Despesa

33.90.39-75
33,90.39-75

33.90,39-75

33,90,39-75

33.90,39-75

33,90,39-75

33.90.39-75
33.90,39-75

33.90.39-75
33.90,39-75

33.90,39-75

33.90.39-75

Fonte
Fonte 1- Tesouro
Fonte 1- Tesouro
Fonte 1- Tesouro

Fonte 1- Tesouro

Fonte 1- Tesouro

Fonte 1- Tesouro

Fonte 1- Tesouro
Fonte 1- Tesouro

Fonte 1- Tesouro

Fonte 1- Tesouro
Fonte 1- Tesouro

Fonte 1- Tesouro

Data Limite Parcela
20/01/2022 1

20/02/2022 2

20/03/2022 3

20/04/2022 4

2010512022 5

20/06/2022 6

20/07/2022 7

20/08/2022 8

20/09/2022 9

20/10/2022 10

20/1112022 11

20/12/2022 12

TOTAL GERAL:

Total Parcela(R$)

1,100.000,00

1,100,000,00
1,100.000,00

1.100.000,00
1.100,000,00
1.100.000,00
1,100.000,00

1,100.000,00
1,100.000,00
1.100.000,00
1,100.000,00
1.205.500,00

R$ 13.005.500,00

Total Parcela(R$)
1.100.000,00

1.100.000,00
1.100.000,00

1,100,000,00
1.100,000,00
1.100,000,00
1.100.000,00

1.100.000,00
1.100.000,00
1,100.000,00

1.100.000,00
1.205.500,00

R$ 13.005.500,00

Ano 3t TotalAno(R$)

202 10,493.489,00

ProgramaTrabalho

13.391.121,457.320,00C

13.391.121.457.320.00C
13.391.121.457,320.00C

13,391,121,457,320.00[

13,391.121.457.320.00C 33,90,39-75

Natureza Despesa
33.90,39-75

33.90.39-75
33,90,39-75

33.90.39-75

Fonte
Fonte I - Tesoum
Fonte i - Tesouro

Fonte i - Tesouro

Fonte i- Tesouro
Fonte i- Tesouro

Data Umita Parcela

201011202• i

20/02/202.• 2

20/0312022 3

20/04/202! 4

Total Parcela (R$)

1.300.000,00
1,300,000,00
1.300.000,00
1,300.000,00

20/05/202.• 5

TOTAL 6ERAL: R•" 6.502.750,00

/
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[ TERMO DE CIISNCIA E DE NOTIFICA(•AO 1
CONTRATO DE GESTAO

Contratante
Contratada

N° do Ajuste na Origem

SECRETARIA DA CULTURA
Associag&o Pa9o das Artes Francisco Matarazzo Sobrinho

03/2018

Fomento, operacionalizag&o da gest•o e a execug&o,Objeto pela
CONTRATADA, das atividades na area cultural referentes ao Museu da

i Imagem e do Som e Pago das Artes.
Advogado(s) •'J

"•Facultativo. Indicar quando ja constituido.

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do
seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrug•o e julgamento,
damo-nos pot CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitag•o processual,
ate julgamento final e sua publicag&o e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas
formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decis6es que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, ser•o publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de S•o Paulo, de conformidade com o artigo
90 da Lei Complementar Estadual n ° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem
eletr6nica aos interessados.

LOCAL e DATA: S•o Paulo, :z,• de 1-),•-•2¢ ,¢'•)-'•>. de 2019

ORGAO PUBLICO CONTRATANTE
Nome e cargo: Sergio Sa Leit&o - Secretario da Secretaria de Cultura
Email: sergio.saleitao@sp.gov.br

shslf@mac.com

Assinatura: •,} •.• ,j• (.___.j J
ORGANIZA(•AO SOCIAL CONTRATADA
Nome e cargo: Jacques Kann - Diretor de Gest•o e Finan•as - Associag•o do Paso das Artes
Francisco Matarazzo Sobrinho
E-mail institucional:•.br

  s,n  ura:

Rua Mau•, 51 - Luz - Scfio Paulo/SP PABX: (11) 3339-8135
CEP: 01028-900 www.cultu ra.sp.gov.br


