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Eventos, capacitações e 
negócios



Aceleração de startups com 
propostas de soluções em turismo

Programa 056 - Fomento, democratização e acesso à cultura e ao turismo 
Ação 4322 - Apoio a projetos culturais e turísticos executados por meio de 
parcerias

Apoiar e incentivar empresas para a elaboração de

soluções inovadoras em turismo, melhorando a oferta

de serviços e prestação de serviços no mercado.

Contratação de empresa de consultoria para seleção

e treinamento de startups.

Investimento mínimo: R$ 1.100.000
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Estado todo

Estado todoEstado todo



Destinos Turísticos mineiros na prateleira 
de agências e operadoras de viagens

Programa 056 - Fomento, democratização e acesso à cultura e ao turismo 
Ação 4322 - Apoio a projetos culturais e turísticos executados por meio de parcerias

Busca-se apoiar a comercialização do destino Minas

Gerais por meio da contratação de uma agência de

viagens, que viabilize executar viagens de

reconhecimento e famtours a destinos mineiros,

contribuindo com o reconhecimento e

comercialização de destinos, produtos e experiências

turísticas mineiras, fomentando assim o

desenvolvimento socioeconômico dos destinos

turísticos prontos para o turismo.

Investimento mínimo: R$ 300.000
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Estado todoEstado todoEstado todo

Estado todoEstado todo



Capacitação de Gestores de Museus 
Municipais

Programa 056 - Fomento, democratização e acesso à cultura e ao turismo 
Ação 4322 - Apoio a projetos culturais e turísticos executados por meio de parcerias

Desenvolver conteúdo voltado a qualificação

profissional via EaD e presencial para a prestação de

assessorias técnicas com foco nas necessidades dos

profissionais de museus do Estado considerando a

substituição dos encontros regionais.

Investimento mínimo: R$ 108.317
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Estado todoEstado todoEstado todo

Estado todoEstado todo



Desenvolvimento econômico e social: 
capacitação de agentes turísticos e culturais 

no Caminho dos Diamantes/Estrada Real
Programa 056 - Fomento, democratização e acesso à cultura e ao turismo 
Ação 4322 - Apoio a projetos culturais e turísticos executados por meio de parcerias

Busca-se fortalecer o turismo de experiência, o turismo

criativo e sustentável na região do Caminho dos

Diamantes/Estrada Real, no Vale do Jequitinhonha/MG, por

meio da capacitação de agentes da produção associada

local e de agentes culturais para a formatação de

produtos turísticos que evidenciem a cultura local. Com a

execução do projeto se espera a criação de novas rotas e

roteiros turísticos na região dos diamantes.

Investimento mínimo: R$ 400.000
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Região de Teófilo Otoni



Minas Gerais Destino Acessível -
Capacitação e qualificação profissional

Programa 056 - Fomento, democratização e acesso à cultura e ao turismo 
Ação 4322 - Apoio a projetos culturais e turísticos executados por meio de parcerias

Contratação de empresa para desenvolver conteúdo voltado a

qualificação profissional via EaD e presencial para a prestação

de serviços com foco nas necessidades de pessoas com diferentes

tipos de deficiência (física, visual, auditiva e intelectual) e voltados

ao setor de turismo.

O impacto do projeto é proporcionar o atendimento com melhor

qualidade a visitantes e turistas que possuem deficiência,

tornando Minas Gerais um estado referência em atendimento a

pessoas com diferentes necessidades.

Investimento mínimo: R$ 130.000
8
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Estado todo
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Estado todoEstado todo



Capacitações para empreendedores, grupos, 
coletivos, e outros para participação no 

Fundo Estadual e Lei de Incentivo à Cultura
Programa 056 - Fomento, democratização e acesso à cultura e ao turismo 
Ação 4322 - Apoio a projetos culturais e turísticos executados por meio de parcerias

Capacitar empreendedores, grupos, coletivos ou comunidades

culturais de pequeno porte para participação em editais da

Secult do Fundo Estadual de Cultura e da Lei de Incentivo à Cultura,

com foco na elaboração de projetos, processo de inscrição,

readequação, execução e prestação de contas. Com a execução do

projeto se espera ativar a economia de regiões que historicamente

não os acessam por meio da cultura e gerando, por fim, emprego e

renda.

Investimento mínimo: R$ 100.000
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Estado todo



Programa Resgate Cultural
- Via Liberdade

Programa 056 - Fomento, democratização e acesso à cultura e ao turismo
Ação 1027 - Ações de difusão das artes e do patrimônio cultural

Promover pesquisa acerca do patrimônio imaterial, seleção de

manifestação cultural e/ou ofício tradicional em

municípios/localidades, obedecendo aos critérios definidos pelo

Projeto de Resgate Cultural. Por meio de oficinas de sensibilização,

privilegiando os saberes e fazeres dos mestres encontrados e a

difusão desse conhecimento para as comunidades. Registrando

todo o processo e sua documentação histórica para compor uma

publicação.

Investimento mínimo: R$ 500.000
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Regiões de Juiz de Fora, Barbacena, 

Divinópolis, Belo Horizonte e Patos de Minas



Entretempos/Intermundos -
Turismo, Arte e Conhecimento

Programa 056 - Fomento, democratização e acesso à cultura e ao turismo
Ação 1027 - Ações de difusão das artes e do patrimônio cultural

Formação e capacitação profissional de diferentes agentes

artístico-culturais, por meio de ofertas de Bolsas Formativas,

contribuindo para a profissionalização da cadeia produtiva, para

a ativação da economia criativa e o fortalecimento dos

setores turístico e cultural na região.

Investimento mínimo: R$ 1.000.000
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Regiões de Juiz de Fora, Barbacena, 

Divinópolis, Belo Horizonte e Patos de Minas



Programa de Formação inicial e continuada
Programa 056 - Fomento, democratização e acesso à cultura e ao turismo 
Ação 1027 - Ações de difusão das artes e do patrimônio cultural

Formação e qualificação profissional para a atuação na

preservação do patrimônio cultural, da profissionalização

e fortalecimento do setor artesanal, para o cuidado com o

patrimônio edificado e para a formação de agentes e

gestores culturais.

Investimento mínimo: R$ 100.000
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Regiões de BH, Teófilo Otoni, Montes Claros, Governador 
Valadares, Divinópolis, Barbacena, Juiz de Fora, Ipatinga, 
Varginha, Pouso Alegre e Patos de Minas



12º Seminário Patrimônio Cultural e 12º 
Seminário Arte Hoje

Programa 056 - Fomento, democratização e acesso à cultura e ao turismo 
Ação 1027 - Ações de difusão das artes e do patrimônio cultural

Realizar seminários voltados à preservação do patrimônio

histórico e artístico; e desenvolvimento da arte contemporânea,

incentivando a difusão de conhecimento na área cultural.

Investimento mínimo: R$ 100.000
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Região de BH



Faop Itinerante: tenda de todos os ofícios

Programa 061 - Proteção e salvaguarda de acervos culturais
Ação 1028 - Conservação e restauração do patrimônio cultural

Realização de ações de difusão de conhecimento, fomento e

promoção da cultura e da arte em municípios de MG, permitindo

mais acesso a eventos e oportunidades para a população e trazendo

maior democratização à cultura no estado.

Investimento mínimo: R$ 322.196
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Estado todo



Pesquisas e novas tecnologias para a 
preservação do patrimônio cultural

Programa 061 - Proteção e salvaguarda de acervos culturais
Ação 1028 - Conservação e restauração do patrimônio cultural

Aliar os processos de conservação e restauração tradicionais às

tecnologias atuais por meio de pesquisa de novos métodos e

teorias na área da preservação, visando à melhoria na prestação

de serviços na área, assim como para os alunos em formação pelo

curso técnico em Conservação e Restauro da FAOP.

Investimento mínimo: R$ 1.886.800
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Região de BH



Formação de mediadores do patrimônio 
cultural para povos de terreiro de Minas 

Gerais - Treinamento
Programa 061 - Proteção e Salvaguarda de acervos culturais
Ação 4125 - Proteção do patrimônio cultural

Formação de mediadores para o patrimônio cultural junto aos

povos de terreiros de Minas Gerais, buscando promovê-los na

abordagem de seus saberes e experiências. Tal iniciativa é uma

demanda advinda dos próprios detentores, a partir da construção

do projeto "Espaços Sagrados, Territórios de Axé e Fé".

1) Planejamento do curso, criação da metodologia, planos de aula

e materiais didáticos e de apoio; 2) Impressão de material didático

dos participantes e materiais de comunicação; 3) Contratação de

pessoal; 4) Mobilização e divulgação entre redes, coletivos e

movimentos de povos de terreiro e em prefeituras municipais; 5)

Execução do curso nos territórios a serem escolhidos.

Investimento mínimo: R$ 500.000
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Estado todo



Infraestrutura e 
tecnologia



Implantação de rotas de 
cicloturismo na Bacia do Paraopeba
Programa 056 - Fomento, democratização e acesso à cultura e ao turismo 
Ação 4322 - Apoio a projetos culturais e turísticos executados por meio de 
parcerias

Implantação de rotas turísticas em MG, impulsionando a

atividade de cicloturismo no Estado e fomentando melhoria de

renda da população atingida por desastre ocorrido na região

atingida.

Pretende-se a realização de estudo preliminar, diagnóstico

situacional e elaboração de projeto executivo de

cicloturismo na região da Bacia do Paraopeba para futura

implementação.

Espera-se ainda o reposicionamento de Minas Gerais, tendo em

vista os danos causados pelo evento de rompimento das

barragens em Brumadinho.

Investimento mínimo: R$ 300.000 18

Regiões de BH, Divinópolis e Barbacena



Restauração do Espaço Atrium do 
Museu Mineiro – Projetos e Obras

Programa 056 - Fomento, democratização e acesso à cultura e ao turismo 
Ação 4322 - Apoio a projetos culturais e turísticos executados por meio de 
parcerias

Contratação de projetos executivos de arquitetura, elétrica

e de impermeabilização da laje e realização de obras

estruturais e de restauro na edificação denominada Espaço

Atrium, localizada no imóvel que abriga o Museu Mineiro

Investimento mínimo: R$ 211.000
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Região: BHRegião: BH

Região de BH



Iluminação cênica da fachada dos 
edifícios do entorno da Praça da 

Liberdade
Programa 056 - Fomento, democratização e acesso à cultura e ao turismo 
Ação 4322 - Apoio a projetos culturais e turísticos executados por meio de parcerias

Requalificar as fachadas e o entorno de equipamentos

culturais do Estado, valorizando o complexo arquitetônico e o

patrimônio cultural mineiro, promovendo a melhoria das

condições de segurança e fruição cultural daqueles

equipamentos, estimulando também o turismo aos locais.

Investimento mínimo: R$ 1.200.000
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Região: BHRegião: BH

Região de BH



Trilha de Longo Curso 
Transmantiqueira - Pegadas que 

conectam
Programa 056 - Fomento, democratização e acesso à cultura e ao turismo 
Ação 4322 - Apoio a projetos culturais e turísticos executados por meio de 
parcerias

Implementar a Trilha de Longo Curso Transmantiqueira como um

produto turístico sustentável estruturado para o mercado,

visando:

● a realização da estruturação por meio da sinalização turística

● a realização de capacitação daqueles que trabalham no

local, fomentando o desenvolvimento territorial sustentável e

trazendo-o como estratégia de conservação, ordenamento e

estímulo do ecoturismo e turismo de aventura.

Investimento mínimo: R$ 1.850.000
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Regiões de Barbacena, Juiz de Fora 
e Pouso Alegre



Modernização do mobiliário das áreas 
de guarda do Arquivo Público Mineiro

Programa 056 - Fomento, democratização e acesso à cultura e ao turismo 
Ação 4322 - Apoio a projetos culturais e turísticos executados por meio de 
parcerias

Aquisição de estantes deslizantes planejadas e mapotecas

para ampliar a capacidade de armazenamento das áreas de

guarda, otimizar o espaço e garantir o acondicionamento

adequado do acervo textual, fotográfico, filmográfico e

cartográfico.

Investimento mínimo: R$ 180.000
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Região: BHRegião: BHRegião: BHRegião: BH

Região de BH



Minas Gerais Destino Acessível -
Aquisição de equipamentos de 

acessibilidade para atrativos turísticos
Programa 056 - Fomento, democratização e acesso à cultura e ao turismo 
Ação 4322 - Apoio a projetos culturais e turísticos executados por meio de parcerias

O projeto visa a aquisição de equipamentos adaptados,

fomentando a inclusão social por meio da oferta de

acessibilidade em atrativos do estado estimulando a efetiva

utilização desses espaços. Contratação de empresa para

aquisição de equipamentos a definir, de acordo com o

atrativo selecionado, como: cadeira modelo anfíbia, cadeira

de rodas, cadeira jullieti, etc.

Investimento mínimo: R$ 150.000
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Implantação de sistema de identificação 
de bens culturais materiais e imateriais do 

estado de Minas
Programa 061 - Proteção e Salvaguarda de acervos culturais
Ação 4125 - Proteção do patrimônio cultural

24

Estado todo

Viabilizar o acesso online às informações contidas nos, inventários e

dossiês de tombamento e registro produzidos pelo IEPHA. Integrar os

sistemas de informações existentes no IEPHA. Permitir o cadastro de

informações por parte de agentes externos (pesquisadores, detentores,

sociedade civil e turistas). Viabilizar o preenchimento de formulários

eletrônicos por pesquisadores externos e sociedade civil. Viabilizar a

futura integração dos inventários municipais, elaborados no âmbito

do ICMS Patrimônio Cultural. Mapear e sistematizar o conhecimento

produzido pelos diversos agentes envolvidos na proteção e

salvaguarda do patrimônio cultural mineiro.

Investimento mínimo: R$ 500.000



Laboratório de audiovisual 
(Instrumentalização e formação para 

atividades culturais digitais)
Programa 056 - Fomento, democratização e acesso à cultura e ao turismo 
Ação 1027 - Ações de difusão das artes e do patrimônio cultural

Estruturação de laboratório e realização de ações para

democratização do acesso à arte e cultura no Estado,

possibilitando melhoria na qualidade do ensino à distância e

a exploração das potencialidades do audiovisual como

linguagem artística.

Investimento mínimo: R$ 700.006
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Região de BH



Restauração e readequação de imóveis da 
Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOP) de 

natureza cultural
Programa 061 - Proteção e salvaguarda de acervos culturais
Ação 1028 - Conservação e restauração do patrimônio cultural

Realização de projetos de conservação/restauração da

infraestrutura dos imóveis Casa Bernardo Guimarães, a sede

administrativa, o Núcleo de Conservação e Restauração e a

Biblioteca Murilo Rubião; da Casa do Rosário - Galeria de Arte

Nello Nuno e o Laboratório de Conservação e Restauração Jair

Afonso Inácio e da Casa Pedro Aleixo - Núcleo de Arte e Ofícios

com o Memorial Pedro Aleixo visando a preservação do

patrimônio cultural.

Investimento mínimo: R$ 548.304,25
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Região de BH



Rede Minas: Manutenção de programação 
artística

Programa 056 - Fomento, democratização e acesso à cultura e ao turismo
Ação 4291 - Apoio a projetos culturais por meio de editais

Promover a manutenção da Rede Minas de Televisão, de

modo a atender às demandas e à itinerância da programação já

existente na grade, mantendo-a variada e atraente,

colaborando, assim, para ampliar a audiência do canal e

garantir aos cidadãos o acesso à informação, à cultura, e a

conteúdos de qualidade.

Investimento mínimo: R$ 748.999,92
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Estado todo



Impacto social e 
educativo



Atividades culturais para crianças da 
rede pública de ensino na 

Biblioteca Pública Estadual

Democratizar o acesso ao livro, à leitura e à cultura no

Estado, promovendo apresentações artísticas, culturais e

atividades formativas gratuitas, buscando impactar,

assim, no despertar do gosto pela leitura e cultura de

crianças e jovens da rede pública de ensino de Minas.

Investimento mínimo: R$ 250.000
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Região: BHRegião: BHRegião: BHRegião: BHRegião: BH

Região de BHPrograma 056 - Fomento, democratização e acesso à cultura e ao turismo
Ação 4322 - Apoio a projetos culturais e turísticos executados por meio de parcerias



Edital para Bandas de Minas via FEC
Programa 056 - Fomento, democratização e acesso à cultura e ao turismo 
Ação 4291 - Apoio a projetos culturais por meio de editais

Publicação de edital para apoio as bandas de música
de Minas Gerais por meio da concessão de prêmios às
mesmas. As premiações poderão custear por exemplo:
instrumentos, partituras, equipamentos, mobiliário,
capacitações, uniformes, manutenções gerais para as
mais de 800 bandas identificadas pela Funarte em
Minas Gerais. Repasse de premiações para todas as 42
bandas de música cadastradas na Plataforma Digital
de Fomento Incentivo à Cultura.

Investimento mínimo: R$ 200.000,00
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Estado todoEstado todoEstado todo

Estado todo
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Estado todoEstado todo



Minas Gerais Destino Acessível -
plataformas virtuais

Programa 056 - Fomento, democratização e acesso à cultura e ao turismo 
Ação 4322 - Apoio a projetos culturais e turísticos executados por meio de 
parcerias

Adaptação de plataformas virtuais para público com

necessidades especiais. A empresa contratada deverá promover

diagnóstico, propor alterações e executar, junto à Secult,

melhorias nas mídias da secretaria, estruturando digitalmente o

estado com o objetivo de torná-lo um destino turístico acessível

reconhecido nacional e internacionalmente.

Investimento mínimo: R$ 300.000
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Estado todoEstado todoEstado todoEstado todo

Estado todo

Estado todoEstado todoEstado todoEstado todoEstado todoEstado todoEstado todoEstado todo

Estado todoEstado todo



Educação para o turismo nas escolas da 
rede pública

Programa 056 - Fomento, democratização e acesso à cultura e ao turismo 
Ação 4322 - Apoio a projetos culturais e turísticos executados por meio de parcerias

Realização dos 2 projetos, a saber:

● Projeto Vivências de Minas: apresentações teatrais

e viagens pedagógicas em escolas, voltadas a

alunos da rede pública de ensino nas regiões

mineiras, com foco na valorização da cultura e meio

ambiente locais.

● Projeto Escola na Trilha: desenvolvimento da

metodologia do Escola na Trilha que tem por

finalidade sensibilizar e conscientizar jovens do

ensino médio público por meio da vivência

turística.

Investimento mínimo: R$ 100.000 32

Estado todoEstado todoEstado todoEstado todo

Estado todo
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Estado todoEstado todo



Educativo Circuito Liberdade

Programa 056 - Fomento, democratização e acesso à cultura e ao turismo
Ação 4322 - Apoio a projetos culturais e turísticos executados por meio de parcerias

Promover a visitação de alunos de escolas da rede pública

de ensino da Região Metropolitana de Belo Horizonte, com

ênfase no público das escolas situadas em áreas de

vulnerabilidade social.

O projeto tem como impacto pretendido a contribuição para

o desenvolvimento do conhecimento das crianças e

adolescentes sobre história, memória e cultura, de modo que

possam se tornar cidadãs mais preparados e também

despertar novas perspectivas de desenvolvimento

profissional.

Investimento mínimo: R$ 110.480
33

Região de BH



Fiscalização do Patrimônio Cultural de 
Minas Gerais

Programa 061 - Proteção e Salvaguarda de acervos culturais
Ação 4125 - Proteção do patrimônio cultural

Proporcionar meios para conduzir os técnicos aos diversos

municípios do Estado para que possam ser realizadas

fiscalizações de projetos, vistorias de bens culturais,

levantamentos para tombamentos, registros e inventários

de bens, realização de capacitações para o patrimônio

cultural, dentre outras ações da Fundação, ampliando o

acesso da população aos bens culturais em MG.

Investimento mínimo: R$ 569.361
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Estado todo



Reconhecimento da Cultura Tikmũ'ũn-
Maxakali - Registro

Programa 061 - Proteção e Salvaguarda de acervos culturais
Ação 4125 - Proteção do patrimônio cultural

Elaboração de estudos e produtos técnicos para o

reconhecimento da Cultura Tikmũ'ũn-Maxakali como

patrimônio cultural imaterial do estado de Minas Gerais por

meio do instrumento do Registro. Dossiê de

registro; Produção audiovisual do bem cultural e Caderno

técnico de patrimônio elaborado e publicado (tiragem 1000

unidades)

Investimento mínimo: R$ 500.000
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Região de Teófilo Otoni



Reconhecimento das Bandas de Música 
de Minas Gerais - Registro

Programa 061 - Proteção e Salvaguarda de acervos culturais
Ação 4125 - Proteção do patrimônio cultural

Elaboração de estudos e produtos técnicos para o

reconhecimento das Bandas de Música e Agremiações

Musicais de Minas Gerais, juntamente com as expressões

culturais associadas. Dossiê de registro; Produção

audiovisual do bem cultural e Caderno técnico de patrimônio

elaborado e publicado (tiragem 1000 unidades)

Investimento mínimo: R$ 400.000
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Estado todo



Reconhecimento dos Jubileus de Minas 
Gerais - Registro

Programa 061 - Proteção e Salvaguarda de acervos culturais
Ação 4125 - Proteção do patrimônio cultural

Elaboração de estudos e produtos técnicos para o

reconhecimento dos Jubileus de Minas Gerais, expressão

da religiosidade mineira presente em diferentes municípios

do estado, tais como Matozinhos, Congonhas, Caeté e

Conceição do Mato Dentro. Dossiê de registro; Produção

audiovisual do bem cultural e Caderno técnico de patrimônio

elaborado e publicado (tiragem 1000 unidades)

Investimento mínimo: R$ 400.000

37

Região de BH



Modos de fazer e tocar as Flautas 
tradicionais em Minas Gerais – Pífanos e 

Gaitas - Registro
Programa 061 - Proteção e Salvaguarda de acervos culturais
Ação 4125 - Proteção do patrimônio cultural

Elaboração dos estudos e produtos técnicos necessários

para o registro dos modos de fazer e tocar as Flautas

tradicionais em Minas Gerais – Pífanos e Gaitas e expressões

culturais associadas. Dossiê de registro; Produção

audiovisual do bem cultural e Caderno técnico de patrimônio

elaborado e publicado (tiragem 1000 unidades)

Investimento mínimo: R$ 400.000
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Estado todo



Reconhecimento dos quilombos em 
contexto urbano em Minas Gerais e 

expressões culturais associadas
Programa 061 - Proteção e Salvaguarda de acervos culturais
Ação 4125 - Proteção do patrimônio cultural

Elaboração dos estudos e produtos técnicos necessários para o

registro dos quilombos em contexto urbano e expressões

culturais associadas. No estado de Minas Gerais a cultura de

ancestralidade negra e africana está presente nos ofícios, nas artes,

nos ritos religiosos, em cosmovisões e modos de vida, nos saberes

de mestres e mestras, dentre outros elementos, constituindo uma

rica e diversa gama de práticas culturais. Os quilombos urbanos

são territórios ocupados e utilizados por comunidades de

ascendência negra que nascem no interior das cidades ou tem sua

área, inicialmente rural, invadida pelo avanço da urbanização em

grandes ou médios centros urbanos.

Investimento mínimo: R$ 500.000
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Rezas, curas e benzeções: práticas 
culturais associadas à saúde e ao cuidado

Programa 061 - Proteção e Salvaguarda de acervos culturais
Ação 4125 - Proteção do patrimônio cultural

Estudos necessários para o registro saberes e ofícios que

articulam conhecimentos ancestrais, religiosidades e o cuidado

com a saúde e o meio ambiente: benzedeiras, parteiras e

raizeiras. Tais ofícios se encontram em risco iminente de

desaparecimento. Para sua continuidade e sustentabilidade devem

ser executadas ações de mapeamento, identificação e

salvaguarda que perpassem a garantia da diversidade biocultural,

o cultivo e manejo de plantas medicinais, a valorização de mestres

tradicionais e a promoção do desenvolvimento social de

detentoras através da criação de projetos que fortaleçam sua

capacidade de executar, produzir e comercializar os produtos

advindos dos seus conhecimento.

Investimento mínimo: R$ 500.000 40

Estado todo



Reconhecimento como patrimônio 
cultural da Fazenda Guarani, localizada 

em Carmésia/MG
Programa 061 - Proteção e Salvaguarda de acervos culturais
Ação 4125 - Proteção do patrimônio cultural

Elaboração dos estudos e produtos técnicos necessários

para o reconhecimento da Fazenda Guarani, localizada no

município de Carmésia, região do Vale do Rio Doce, como

patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais através do seu

tombamento. Dossiê de tombamento e Caderno técnico de

patrimônio elaborado e publicado (tiragem 1000 unidades)

Investimento mínimo: R$ 400.000
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Complementação do processo de 
tombamento da Serra do Ibitipoca

Programa 061 - Proteção e Salvaguarda de acervos culturais
Ação 4125 - Proteção do patrimônio cultural

Elaboração dos estudos e produtos técnicos necessários

para a complementação do processo de tombamento com

o Dossiê de Tombamento da Serra do Ibitipoca, localizada

nos municípios de Lima Duarte e Santa Rita do Ibitipoca,

patrimônio cultural tombado pela Constituição Estadual de

1989 - ADCT art. 84. Constituem etapas e produtos deste

projeto: Mobilização; Identificação e Pesquisa de

campo; Pesquisa documental; Inventário

participativo; Dossiê de Tombamento com

Georreferenciamento (após deliberação CONEP) e Encontro

para apresentação dos resultados.

Investimento mínimo: R$ 800.000 42

Região de Barbacena e Juiz de Fora



Complementação do processo de 
tombamento do Pico do Ibituruna

Programa 061 - Proteção e Salvaguarda de acervos culturais
Ação 4125 - Proteção do patrimônio cultural

Elaboração dos estudos e produtos técnicos necessários

para a complementação do processo de tombamento com

o Dossiê de Tombamento do Pico do Ibituruna, localizado

no município de Governador Valadares, patrimônio cultural

tombado pela Constituição Estadual de 1989 - ADCT art.

84. Constituem etapas e produtos deste

projeto: Mobilização; Identificação e Pesquisa de

campo; Pesquisa documental; Inventário

participativo; Dossiê de Tombamento com

Georreferenciamento (após deliberação CONEP) e Encontro

para apresentação dos resultados.

Investimento mínimo: R$ 700.000 43

Região de Governador Valadares
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