
MANUAL DE CADASTRO
PESSOA FÍSICA



Acesse o site da Fundação Cultural de Lages 

cultura.lages.sc.gov.br 

Não precisa colocar "www."

Clique no banner do Mapa de
Cultura de Lages para acessar os

cadastros.



Para fazer um novo cadastro, clique
em "Novo por aqui?"



Clique em "Pessoa Física" para
acessar o formulário de cadastro.



Em "Foto", clique em "Escolher arquivo"
para salvar uma foto sua do seu arquivo

de celular ou computador;

Em "Sobre", descreva um pouco sobre a
sua atuação artística;

Em "Área de Atuação", marque os locais
onde você pratica sua arte. Pode marcar

mais de uma opção, e ainda descrever
algum local novo.



"Nome de exibição" é o seu nome
artístico ou nome que você gostaria que

fosse divulgado;

Publique fotos de eventos que você
participou. Não é necessário colocar muitas;

Publique fotos de locais onde você
praticou sua arte;

Salve projetos em pdf que você participou;

Publique seu portfólio, seu registro histórico, 
é opcional (arquivo PDF);

Links de sites ou redes sociais onde seu
trabalho foi divulgado.



Use seu e-mail e crie uma senha diferente
da que você utiliza em outros sites.

Depois é só ir preenchendo os campos
com seus dados como RG, CPF...

É muito importante cadastrar as formas
de contato: telefone e e-mail...

Obs.: Se você for cadastrar também
como pessoa jurídica, é necessário

cadastrar um e-mail diferente.



Depois de preencher dados sociais,
documentos e endereços, preencha os

itens sobre sua atividade artística;

Você pode marcar mais de um item.

Preencha os campos sobre a sua
experiência



Por fim, marque as caixas do "Termo de
Aceite e clique em "Enviar";

Automaticamente você será direcionado
para o Mapa Cultural de Santa Catarina.

Aguarde por um e-mail da nossa equipe!

Dúvidas?
49 3019 7481

mapaculturaldelages@lages.sc.gov.br



Para acessar o seu cadastro, preencha
com o seu e-mail o espaço Usuário e

coloque sua senha.

E clique em "Entrar"

Depois, você pode atualizar ou alterar
seus dados.


