


O QUE SÃO EQUIPAMENTOS CULTURAIS?

Segundo Teixeira Coelho (1997, p.164) o termo equipamento cultural se refere a 
“edificações destinadas a práticas culturais”, servindo para designar 
organizações culturais das mais diversas tipologias como teatros, cinemas, 
bibliotecas, arquivos, galerias, espaços polivalentes, salas de concerto, museus, 
dentre outros. Serve de sinônimo para termos como casa de cultura, espaço 
cultural, complexo cultural, conjunto cultural, centro de cultura ou ponto de 
cultura (COELHO, 2012).cultura (COELHO, 2012).

Portanto, são considerados equipamentos culturais todo e qualquer espaço, 
coberto ou aberto, de utilização pública permanente, destinados à produção, 
guarda, gestão e exibição de produtos culturais de diversas áreas.  Podem ser  
mantidos pelo poder público ou pelo setor privado.

COELHO, Teixeira. Dicionário crítico de política cultural. São Paulo: Iluminuras, 1997. 



QUAIS OS TIPOS DE ESPAÇOS POSSO CADASTRAR COMO 
EQUIPAMENTOS CULTURAIS?
O Gestor municipal pode cadastrar espaços culturais – como museus, teatros, 
salas de espetáculos, arquivos públicos, centros de documentação, cinemas e 
centros culturais, afinal estes são locais de trocas e de disseminação da cultura. 

QUAL A IMPORTÂNCIA DE CADASTRAR O EQUIPAMENTO CULTURAL?
Ao registrar o equipamento a sociedade terá acesso ao modo de funcionamento 
do equipamento, de sua programação, das possibilidades de uso de suas 
respectivas estruturas, inclusive para o possível proponente poder solicitar a respectivas estruturas, inclusive para o possível proponente poder solicitar a 
cessão e/ou ocupação do espaço. Além dos Gestores Municipais saberem 
quantos e quais equipamentos existem em seu município.



Para cadastrar ou  atualizar os Equipamentos Culturais do 
município:

Acesse: 
http://www.sic.cultura.pr.gov.br/

Clique em ENTRAR NO SISTEMA.Clique em ENTRAR NO SISTEMA.



Para entrar no sistema o Gestor de Cultura do município deve utilizar como 

usuário o E-mail e senha cadastrados: 



Clique no botão “Esqueci minha 

senha”

Caso tenha esquecido a senha:

Caso não saiba o e-mail cadastrado, entre em contato com a equipe responsável:  

contatosic@secc.pr.gov.br ou (41) 3321-4700

Insira o e-mail cadastrado.

Após inserir o e-mail cadastrado, será 

enviado para o endereço informado 

um e-mail de recuperação de senha.





Níveis de acesso:

Gestor: Visualiza e edita os dados de todos os equipamentos culturais do seu município.

Gestor de Departamento: Visualiza e edita os dados apenas do seu departamento.Gestor de Departamento: Visualiza e edita os dados apenas do seu departamento.

Gestor Privado: Visualiza e edita os dados apenas do seu equipamento cultural.



Equipamentos Ativos: Possibilita visualizar 

todos os equipamentos que estão acessíveis 

ao realizar  busca no Sic Cultura.



Para verificação, 

selecione o município 

desejado e clique em 

pesquisar.

Importante, antes de cadastrar novo equipamento, verifique os 

equipamentos existentes nas opções ativos e inativos.

Para cadastrar um novo 

equipamento, basta clicar 

em Cadastrar novo 

Equipamento Cultural.



Para verificação, 

selecione o município 

desejado e clique em 

pesquisar.

Importante, antes de cadastrar novo equipamento, verifique os 

equipamentos existentes nas opções ativos e inativos.



Clicando em Pesquisar, aparecerá desta forma.



O sistema permite exportar a lista dos 

equipamentos ativos em diversas extensões.

Opções disponíveis.

Possibilita ordenar a lista de equipamentos, conforme o cabeçalho 

(Código, Nome, Tipo, Município, Mantenedor(a), Pediu Subsídio e 

Recebeu Subsídio).

Lupa exibe os dados do equipamento.



- Inativar

- Este ícone está desativado temporariamente.

- Agenda Cultural

- Este ícone está desativado temporariamente.

- Alterar

- Excluir

- Exibir solicitação de subsídio.



- Inativar

- Este ícone está desativado temporariamente.

- Agenda Cultural

- Este ícone está desativado temporariamente.

- Alterar

- Excluir

- Exibir solicitação de subsídio.



Possibilita adicionar uma nova agenda 

ou  pesquisar a agenda passada.





CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS:

Agenda Permanente – Para eventos de longa duração.

Publicar Agenda – Esta opção é publicada automaticamente assim que for salvo o evento, caso 

tenha informações que precisam ser verificadas antes da publicação sugerimos que clique na opção tenha informações que precisam ser verificadas antes da publicação sugerimos que clique na opção 

“não”. Lembrando que só aparecerá o evento no APP quando for confirmada a publicação.

Colocar em Destaque - Evento que a instituição tem interesse que sobressaía dos demais eventos.

Descrição – Campo que possibilita detalhar, mostrar ou tornar conhecidas as características do 

evento de forma textual. 

Data inicial – Quando inicia o evento, insira no formato data/mês/ano.

Data  final – Quando finaliza o evento, insira no formato data/mês/ano.



Dias da Semana – Assinalar a caixa de seleção correspondente ao dia da semana.

Hora: Informar horário do evento.

Classificação: Os eventos são classificados de acordo com o porte, a abrangência, o perfil dos 

participantes ou período de realização, dentre outras categorias de análise. A classificação vai 

depender da forma que o evento é analisado, pois poderá ter diversas classificações.

Informações: Informar dados e assuntos sobre o evento.

Página da Agenda: Por gentileza deixar em branco, o campo será desativado futuramente.

Ingressos: Informar o preço do ingresso. 

Site de Venda de Ingressos: Informar o site para aquisição do ingresso.

Formas de Pagamento: Informar a forma de pagamento, exemplo: Dinheiro, Cartão

de Débito, etc.



Área Cultural: Poderá selecionar entre as opções: Artes Visuais, Audiovisual/Cinema, Circo, Dança, 

Literatura, Manifestações Populares, Tradicionais e Étnicas da Cultura, Música, Ópera, Patrimônio 

Cultural e Teatro.

Origem da Informação: Responsável por fornecer as informações sobre o evento. Exemplo: 

Assessoria de Comunicação, Imprensa.

Sinopse: Descrição abreviada e/ou resumo do evento em até 3000 caracteres.

Imagem de Divulgação: Poderá ser adicionadas imagens de divulgação. Sugerimos as extensões 

JPG, JPEG, PNG e BMP.



Para verificar agenda passada, realize 

os filtros e clique em pesquisar.



- Inativar

- Este ícone está desativado temporariamente.

- Agenda Cultural

- Este ícone está desativado temporariamente.

- Alterar

- Excluir

- Exibir solicitação de subsídio.



Ao clicar nesta opção aparecerá a 

mensagem se deseja inativar o 

equipamento cultural.



- Inativar

- Este ícone está desativado temporariamente.

- Agenda Cultural

- Este ícone está desativado temporariamente.

- Alterar

- Excluir

- Exibir solicitação de subsídio.



Esta opção apenas o gestor consegue 

acessar a solicitação de subsídio da 

Lei Aldir Blanc (Lei nº14.017/2020). 



- Inativar

- Este ícone está desativado temporariamente.

- Agenda Cultural

- Este ícone está desativado temporariamente.

- Alterar

- Excluir

- Exibir solicitação de subsídio.





Campos que podem ser editados e/ou 

atualizados: IDENTIFICAÇÃO



Campos que podem ser editados e/ou 

atualizados: CONTATOS



Campos que podem ser editados e/ou 

atualizados: ACERVOS



Campos que podem ser editados e/ou 

atualizados: ATIVIDADES



Campos que podem ser editados e/ou 

atualizados: RECURSOS



Campos que podem ser editados e/ou 

atualizados: SERVIÇOS



Campos que podem ser editados e/ou 

atualizados: ESPECIFICAÇÕES



Campos que podem ser visualizado: 

HISTÓRICO



Campos que podem ser editados e/ou 

atualizados: ANEXOS



USUÁRIOS AUTORIZADOS | Sugerimos 

que verifique com a equipe responsável 

pelo Sic Cultura 

(contatosic@secc.pr.gov.br)



- Inativar

- Este ícone está desativado temporariamente.

- Agenda Cultural

- Este ícone está desativado temporariamente.

- Alterar

- Excluir

- Exibir solicitação de subsídio.



Aparecerá os dados do equipamento cultural 

para verificação e confirmação se deseja excluir 

o equipamento cultural.



Aparecerá a mensagem confirmando se 

deseja excluir o equipamento cultural.



Importante, antes de cadastrar novo equipamento, verifique os 

equipamentos existentes nas opções ativos e inativos.

Para cadastrar um novo 

equipamento, basta clicar 

em Cadastrar novo 

Equipamento Cultural.



Clicando em Cadastrar novo Equipamento 

Cultural, possibilitará preencher primeiramente 

a aba: IDENTIFICAÇÃO



IDENTIFICAÇÃO 

CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS:

Campos com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.

Código – Preenchido automaticamente pelo sistema.

Nome – Nome de identificação da instituição.

Tipo – Selecione o tipo dentre as opções listadas no sistema.

CNPJ do Equipamento - Informar o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da instituição.

Tipo de Mantenedor – Selecionar dentre as opções listadas no sistema. 

Nome do Mantenedor  – Informar o nome que quem mantém a instituição. 

CNPJ do Mantenedor  – Informar o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica de quem

mantém a instituição.



CEP* – Informe o CEP da instituição .

Município – Campo  preenchido automaticamente, caso o CEP esteja  correto.

Endereço – Campo  preenchido automaticamente, caso o CEP esteja  correto.

Número - Informar o número da instituição.

Complemento  – Campo para informação adicional para facilitar a localização do endereço. 

Exemplo: bloco, apartamento, casa, fundos, sobrado , etc. 

Bairro  – Campo  preenchido automaticamente, caso o CEP esteja  correto. 

Latitude* – Campo  preenchido automaticamente, caso o CEP esteja correto e o número do 

endereço.

Longitude*  – Campo  preenchido automaticamente, caso o CEP esteja correto.

*Este campo exige que o CEP esteja de acordo com o cadastro nos correios, para auxiliar a encontrar o CEP 

corretamente, sugerimos acessar o site https://buscacepinter.correios.com.br/app/endereco/index.php?t



Data de Criação – Preencher a data de criação no formato dia/mês/ano.

Data de encerramento – Preencher a data no formato dia/mês/ano, caso a instituição tenha 

encerrado suas atividades.

Ano de cadastro – Preenchido automaticamente pelo sistema.

Descrição – Campo que possibilita detalhar, mostrar ou tornar conhecidas as características Descrição – Campo que possibilita detalhar, mostrar ou tornar conhecidas as características 

da instituição de forma textual. 

IMPORTANTE: Após clicar em avançar alguns campos não poderão ser alterados (Tipo, 

Município e Ano de Cadastro).



Clique na aba CONTATOS, selecione o tipo de 

contato a ser informado e preencha no campo 

contato e clique em adicionar.



Clique na aba ACERVOS.

Ao selecionar o tipo de acervo ficará disponível 

o campo quantidade para preenchimento.



Clique na aba ATIVIDADES.

Selecione o tipo de atividade que é promovido 

em seu equipamento cultural.



Clique na aba RECURSOS.

Ao selecionar o tipo de recursos ficará 

disponível o campo quantidade para 

preenchimento.



Clique na aba SERVIÇOS.

Selecione o tipo de serviço disponibilizado em 

seu equipamento cultural.



Clique na aba ESPECIFICAÇÕES.

Ao selecionar o tipo de especificação ficará 

disponível o campo descrição para 

preenchimento.



Clique na aba HISTÓRICO.

Listará o histórico de alterações.



Clique na aba ANEXOS.

Poderão ser adicionados os seguintes tipos: 

Documento, Imagem, Link e Planta; em caso de 

Imagem, existe a opção de definir a  principal.Imagem, existe a opção de definir a  principal.

Possibilita também realizar a descrição do 

arquivo selecionado.

Ao finalizar clique em enviar arquivo.



Nesta aba USUÁRIOS AUTORIZADOS: 

Sugerimos que verifique com a 

equipe responsável pelo Sic Cultura equipe responsável pelo Sic Cultura 

(contatosic@secc.pr.gov.br)



Equipamentos Inativos: Possibilita visualizar todos 

os equipamentos que não estão acessíveis no

Sic Cultura.



Clicando em Pesquisar, aparecerá desta forma.

Para verificação, selecione o município 

desejado e clique em pesquisar.



O sistema permite exportar a lista dos 

equipamentos inativos em diversas extensões.

Para ativar, basta clicar no ícone

Ordena a lista de equipamentos, conforme os itens do cabeçalho.



Aparecerá a mensagem confirmando se 

deseja ativar o equipamento cultural.



Clique em Alterar senha, caso 

precise realizar esta modificação.



Clique em ajuda para acessar os 

manuais do Sic Cultura. 



Clique em sair para encerrar o 

acesso ao Sic Cultura. 



Formas que a comunidade externa pode acessar as informações: Sic Cultura



Formas que a comunidade externa pode acessar as informações: Aplicativo
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