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2019 883594 
Realização da 4ª Exposição Temática Diáspora Africana- Travessias 
Femininas - Passado e Presente. Em Brasília-DF. 

Centro de Estudos para o 
Desenvolvimento da Cidade - 

MARKA 
DF Termo de Fomento R$ 100.000,00 

2019 883290 
Executar o Projeto Vamos Subir a Serra - Realização de uma Feira de 
Empreendedorismo Afro e do Espaço Beleza Negra. 

Centro Cultural e Estudos Étnicos 
ANAJO AL Termo de Fomento R$ 200.000,00 

2019 883156 

BATUCABRUM: Realização do projeto Valorizando a Vida, que visa levar 
arte e cultura de forma gratuita a uma parcela da juventude negra de 
Brumadinho e região, em situação de risco social, por meio de ações e 
estratégicas associadas a realidade local. 

Associação de Desenvolvimento e 
Integração Cultural, Ambiental e 

Social do Vale do Paraopeba. 
MG Termo de Fomento R$ 100.000,00 

2019 883853 

Executar o Projeto Ajeum de rua que consiste em promover um 
conjunto de atividades socioculturais formativas no campo da 
etnogastronomia e suas vertentes (música, moda, literatura) voltadas 
para jovens e mulheres negras, com objetivo de criar novas 
oportunidades no mercado de trabalho, despertando o lado 
profissional deste público com programação teórica e prática, 
estimulando o despertar criativo ancestral dos saberes, valores e 
fazeres da culinária afro-brasileira. 

Instituto Casa da Vila DF Termo de Fomento R$ 100.000,00 

2019 895512 

Execução do Projeto CONHECER PARA RESPEITAR: que se divide em 
quatro metas. A primeira Planejamento e produção de material. A 
segunda o “Circula Afro” –Circuito cultural nas vinte e cinco cidades da 
Micro Região de Ribeirão preto, com apresentações das manifestações 
de Capoeira e Samba de Roda, terminando com um grande festival na 
cidade de Ribeirão Preto. Terceira ação realização de curso de 100 
horas, com os temas relações étnico raciais, introdução a História da 
África e Educação para a Democracia, sendo 36 presencias e 64 a 
distância, realizado a parte presencial na cidade sede –Ribeirão Preto, 
sendo a última ação realização do Seminário: Conhecer para Respeitar: 
Por Uma Cultura de Respeito as Diversidade Religiosa. 

Instituto Plural de Educação e 
Cidadania - Vila Bela 

SP Termo de Fomento R$ 199.294,00 

2020 904366 

Realizar o Projeto Preservação das Culturas Tradicionais, 
Biodiversidade e Saberes Ancestrais Negros. - METAS: • Realizar 
Seminário voltado a povos e comunidades tradicionais de matriz 
africana e quilombolas do Estado do Espírito Santo; e • Formação 
continuada na área cultural, quanto a produção artesanal (colares, 
pulseiras de miçangas em aspiral russa; e chinelos decorativos para 
adolescentes e jovens) com recorte de gêneros, para integrantes das 
comunidades tradicionais de matriz africana do Estado do Espírito 
Santo, de forma a resgatar sua dignidade e sua autoestima. 

Instituto de Tradições e Cultura 
Afro-Brasileira São Judas Tadeu ES Termo de Fomento R$ 150.000,00 
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2020 903861 

Realização da Festa das Yabás como proposta de Ocupação Cultural da 
Praça dos Orixás, Brasília-DF, no calendário das culturas de matrizes 
africanas. Com 1 simpósio de culturas de matrizes africanas, 6 
apresentações culturais, 2 ações formativas, uma Feira Afro, uma Praça 
de Alimentação com temática de comida de matrizes africanas. 

Instituto Rosa dos Ventos de Arte, 
Cultura e Cidadania 

DF Termo de Fomento R$ 100.000,00 

2020 899469 

Realização de um programa de capacitação intitulado Azulim Para 
Todos com oficina gratuita envolvendo 3 linguagens do hip-hop, Música 
(Rap e DJ), dança (Break), artes plásticas (Grafite), mostra de resultados 
da oficina com apresentações de um espetáculo de dança envolvendo 
os alunos da oficina com a temática TRIBUTO AOS HERÓIS NEGROS, 
Carolina Maria de Jesus, Zumbi dos Palmares, Luís Gama, James Brown 
e Nelson Mandela. Qualificação de jovens na sede do grupo em 
Sobradinho II. 

Grupo Cultural Azulim DF Termo de Fomento R$ 118.000,00 

2020 899467 

Executar o Projeto Afro-Obará que objetiva apoiar a realização de aulas 
de dança, percussão e teatro em 03 escolas da rede pública de Ensino 
no Distrito Federal e 02 apresentações finais da Banda Grupo Cultural 
Obará visando a consecução de finalidade de interesse público e 
recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à 
Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações 
estabelecidas no plano de trabalho. 

Associação Carnavalesca Bloco 
Afro Obará 

DF Termo de Fomento R$ 219.740,00 

2020 903002 

Executar o Projeto Circuito Griôs de Cinema do Pará, que visa promover 
a cultura afro-brasileira através de um circuito itinerante de exibição de 
filmes com temática afim, de cineastas e diretores afrodescendentes, 
em 12 (doze) localidades do estado do Pará, visando a consecução de 
finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência 
de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), 
conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho. 

Instituto Casa da Vila DF Termo de Fomento R$ 357.320,00 

2020 902947 

Executar o Projeto Circuito Griôs do Cinema do DF, que visa promover 
a cultura afro-brasileira através de um circuito itinerante de exibição de 
filmes com temática afim, de cineastas e diretores afrodescendentes, 
em 06 (seis) localidades do Distrito Federal, com acesso gratuito, 
visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco 
que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da 
Sociedade Civil (OSC), conforme especificações estabelecidas no plano 
de trabalho. 

Instituto Casa da Vila DF Termo de Fomento R$ 154.580,00 
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2020 899569 
Execução, em Maceió - Alagoas, de uma exposição de empreendedores 
negros, onde serão ofertados serviços e produtos, além de 
capacitações em estética afro. 

Centro Cultural e Estudos Étnicos 
ANAJO 

AL Termo de Fomento R$ 300.000,00 

2020 908153 

Realizar o 1º ENCONTRO DE MESTRES GRIÔS DO AMAPÁ, por meio de 
Seminário para troca de experiências, reconhecimento e valorização de 
pessoas de saber notório, consideradas como mestres Griôs em suas 
respectivas comunidades, além do incentivo e registro de suas 
oralidades. 

Secretaria de Estado da Cultura do 
Amapá AP Convênio R$ 200.400,00 

2020 
907950 

 
Realização do Festival de Cultura Afro-Brasileiro no município de 
Urucurituba. 

Município de Urucurituba AM Convênio R$ 300.500,00 

 


