
Declaração de Interesse Pontos MIS 2023 

O Pontos MIS é o programa de difusão cultural do Museu da Imagem do Som de São Paulo que 

objetiva fomentar a democratização cultural e a formação de público. Há 10 anos, o programa 

firma parcerias com municípios do Estado de São Paulo para promover o acesso e a 

descentralização da cultura, através da circulação de obras pelo Estado de São Paulo, formação na 

área audiovisual, fortalecimento das redes municipais de trabalho na cultura e a promoção de 

novos talentos com suas vozes diversas. 

O programa estabelece ações culturais regulares e contínuas junto aos municípios parceiros, 

como programações de sessões de cinema, oficinas, palestras, exposições e formação em gestão 

cultural.  

Toda a programação constituída pelo Programa Pontos MIS é um desdobramento dos conteúdos 

que possuem a chancela do MIS-SP, em diálogo com as demandas específicas dos municípios 

parceiros, seja para legitimar as tendências culturais dos municípios ou para abrir um leque de 

conteúdos que não há acesso no território. 

Os conteúdos disponíveis para as itinerâncias são permeados pelas discussões urgentes da 

sociedade, como questões raciais e suas vozes, a equidade de gênero, a diversidade de pautas na 

bandeira LGBTQIA+ e a legitimidade da cultura fora do eixo da capital. 

As parcerias realizadas pelo Programa, entre MIS e municípios, são constituídas de forma 

transparente e intuitiva, por meio do formulário, anual e disponível para todo o Estado de SP, para 

a declaração de interesse na parceria. Para as parcerias de 2023, o formulário de Declaração de 

Interesse estará disponível a partir de segunda, 20/12/2022 até 31/01/2023. 

Observação importante: 

• O preenchimento deste formulário deve ser realizado pelos representantes das pastas 

municipais da Cultura e afins. 

• Caso a Secretaria de Cultura (ou outra pasta responsável pela área de cultura) tenha 

autonomia para celebrar parcerias institucionais pode substituir o nome do prefeito 

(solicitado abaixo) pelo titular da pasta. 

• Este formulário está disponível para os municípios do Estado de São Paulo declararem 

interesse na parceria com o programa de difusão do MIS-SP, o Pontos MIS, de 20/12/2022 

até 31/01/2023. 

• A Declaração de Interesse não configura parceria automática entre município e Pontos 

MIS. 

• A inclusão no Programa Pontos MIS será analisada a partir da viabilidade técnica e 

logística, além da adequação estratégica do município. 

• As Declarações de Interesse não aceitas irão compor uma lista de espera e os 

responsáveis pelo seu envio serão eventualmente contactados em caso de vagas 

remanescentes ao longo do ano de 2023. 

• A lista de cidades contempladas no Programa Pontos MIS será publicada no site 

www.mis-sp.org.br. 

• Acesso formulário: https://forms.office.com/r/966mrrvazf  

http://www.mis-sp.org.br/
https://forms.office.com/r/966mrrvazf

