Programa de Intercâmbio e Difusão Cultural – Edital Nº 1/2010
O programa destina-se a custear viagens de artistas, técnicos e estudiosos da área cultural objetivando promover a difusão da cultura brasileira e a troca de conhecimentos.
Podem participar pessoas físicas, grupos informais e entidades privadas sem fins lucrativos.
Para viagens em junho.
Inscrições até 02 de maio.
Saiba mais.
Edital Microprojetos
Amazônia Legal

Mais

Cultura

na

Prêmio Cultura Hip Hop 2010 – Edição
Preto Ghóez

Seleção de 772 iniciativas culturais de fomento
e incentivo aos artistas, produtores, grupos,
expressões, e projetos artísticos e culturais,
voltadas para jovens de 17 a 29 anos
residentes em regiões e municípios da
Amazônia Legal.
Podem participar pessoas físicas ou jurídicas
sem fins lucrativos.
Inscrições até 11 de junho 2010.
Saiba mais.

Premiação
de
134
iniciativas
de
fortalecimento das expressões Hip Hop,
contribuindo para sua continuidade e para o
fomento de artistas, grupos e comunidades
praticantes dos diferentes gêneros no Brasil.
Cada iniciativa selecionada receberá o
prêmio no valor de R$ 13 mil.
Podem participar pessoas físicas, grupos ou
comunidades envolvidas em expressões da
cultura Hip Hop.
Inscrições até 12 de julho 2010.
Saiba mais.

Prêmio Culturas Ciganas 2010
Premiação de 30 iniciativas que envolvam
trabalhos, individuais ou coletivos, que
fortaleçam as expressões culturais ciganas,
contribuindo para sua continuidade e para
manutenção das identidades dos diferentes
clãs e povos presentes no Brasil. Cada
iniciativa selecionada receberá o prêmio no
valor de R$ 10 mil.
Podem participar pessoas físicas, grupos ou
comunidades pertencentes a qualquer clã ou
etnia cigana.
Inscrições até 12 de julho.
Saiba mais.

Prêmio Cultura Viva – 3º Edição 2010
Seleção de iniciativas que desenvolvam
práticas culturais em território brasileiro que
favoreçam
e
estimulam
situações
comunicativas com conteúdos culturais
ligados às artes ou ao patrimônio cultural.
Prêmios no valor de até R$ 40 mil.
Podem participar gestores públicos, grupos
informais, organizações, instituições de
ensino com ou sem fins lucrativos, pontões
e/ou redes de pontos de cultura.
Inscrições até 31 de maio de 2010.
Saiba mais.

Prêmio Inclusão Cultural da Pessoa Idosa
2010 – Edição Inezita Barroso

Edital Nossa Onda 2010

Premiação de 40 iniciativas culturais voltadas
para as categorias de teatro, dança, música,
literatura, artes visuais, e outras formas de
expressão artística, e também, para o
desenvolvimento de produtos, ações e espaços
culturais destinados às pessoas idosas. Cada
iniciativa selecionada receberá o prêmio no
valor de R$ 20 mil.
Podem participar pessoas físicas, grupos ou
comunidades envolvidas em expressões
culturais voltadas para pessoas idosas.
Inscrições até 31 de maio de 2010.
Saiba mais.

Apoio a produção de até 52 obras
radiofônicas inéditas sobre o tema
“Diversidade Cultural”, com duração de 15
minutos,
a
serem
difundidas,
preferencialmente, para jovens de 17 a 29
anos integrantes ou egressos de projetos
sociais do Programa Territórios da
Cidadania ou do Programa Nacional de
Inclusão de Jovens.
Podem participar pessoas físicas que se
apresentem como diretor ou diretor e
roteirista.
Inscrições até 28 de abril de 2010.
Saiba mais.

Edital de Coprodução Brasil-Portugal 2010

Prêmio VivaLeitura 2010

Seleção de 2 projetos audiovisuais de
coprodução de longa-metragem luso-brasileiro,
nos gêneros ficção, documentário ou
animação,
apresentados
por
empresas
produtoras. Cada projeto selecionado receberá
a importância em reais de US$ 150 mil.
Podem participar empresas em regime de
coprodução luso-brasileira.
Inscrições até 24 de maio de 2010.
Saiba mais.

Seleção de iniciativas em prol da leitura, no
qual os trabalhos desenvolvidos poderão ser
inscritos em três categorias: Bibliotecas
públicas, privadas e comunitárias; Escolas
públicas e privadas; e Sociedade: empresas,
ONGs, pessoas físicas, universidades e
instituições sociais. O prêmio será no valor
de R$ 30 mil.
Podem participar pessoas físicas e jurídicas
com seus trabalhos em andamento ou
concluídos.
Inscrições até 2 de julho de 2010.
Saiba mais.

Prêmio Adicional de Renda 2010
Edital de premiação de empresas produtoras
referenciadas no desempenho de mercado de
obras cinematográficas de longa-metragem
brasileiras de produção independente. O valor
da premiação é de R$ 3,1milhões para cada
categoria selecionada.
Podem
participar
empresas
brasileiras
produtoras, distribuidoras e exibidoras de obras
cinematográficas.
Inscrições até 10 de maio de 2010.
Saiba mais.
Programa Ancine de Incentivo à Qualidade
do Cinema Brasileiro
Apoio financeiro a empresas brasileiras com
base no desempenho de suas obras
cinematográficas em festivais nacionais e
internacionais. A execução deve complementar
projetos de desenvolvimento de obras de
longa-metragem de produção independente
nos gêneros ficção, documentário, animação
ou ensaio experimental. O programa concederá
o apoio financeiro de R$ 100 mil para cada
uma das 7 produtoras selecionadas.
Podem participar toda empresa produtora de
obras cinematográficas, conforme item 4 do
edital.
Inscrições até 21 de maio de 2010.
Saiba mais.

Prêmio Casa de Rui Barbosa 2010
Concurso de monografias que visa premiar
trabalhos realizados a partir dos acervos
bibliográficos depositados na Fundação
Casa de Rui Barbosa. Os prêmios no valor
de R$ 9 mil e R$ 6 mil serão concedidos aos
classificados em primeiro e em segundo
lugar, respectivamente.
Podem participar pessoas físicas brasileiras
ou estrangeiras, individualmente ou em
grupo com apenas uma monografia, com
conclusão comprovada em graduação
superior.
Inscrições até 30 de julho de 2010.
Saiba mais.
Prêmio Roquette-Pinto – I Concurso de
Fomento à Produção de Programas
Radiofônicos
Seleção de 40 iniciativas que visa apoiar a
produção
independente
de
obras
radiofônicas e estimular a diversidade
regional na produção de programas de rádio.
A premiação será no valor de R$ 20 mil.
Podem
participar
rádios
públicas,
educativas,
culturais,
comunitárias
e
universitárias, devidamente registradas, bem
como entidades culturais sem fins lucrativos,
produtoras independentes e instituições de
ensino públicas e privadas.
Inscrições até 14 de maio de 2010.
Saiba mais.

Programa de Extensão Universitária Proext 2010
– MEC/SESu

Bolsa Funarte de Reflexão Crítica e
Produção Cultural para Internet

Apoio financeiro a programas e projetos de
extensão universitária, no âmbito das instituições
federais e estaduais de ensino superior, voltados à
inclusão social e que contribuam para a
implementação de políticas públicas. Apoio
financeiro de até R$ 6 milhões.
Podem participar instituições de ensino superior
federais, estaduais e federais de educação, ciência
e tecnologia.
Inscrições até 16 de maio de 2010.
Saiba mais.

Seleção de 10 iniciativas inéditas que
contemplam a reflexão crítica em mídias
digitais e 50 iniciativas inéditas que
contemplam a produção cultural para a
internet. Bolsas no valor de R$ 30 mil cada.
Podem participar pessoas físicas, brasileiros
natos ou naturalizados e estrangeiros
residentes no país.
Inscrições até 27 de maio de 2010.
Saiba mais.

Programa de Incentivo à Produção do
Conhecimento Técnico e Científico na Área da
Cultura 2010

Seleção de no mínimo 16 iniciativas para a
realização de concertos didáticos em
escolas da rede pública, por duos, trios,
quartetos ou quintetos vocais e/ou
instrumentais de músicos brasileiros ou
radicados no país há no mínimo 2 anos. O
valor da premiação é de até R$ 20 mil.
Podem participar pessoas jurídicas com ou
sem fins lucrativos.
Inscrições até 28 de maio de 2010.
Saiba mais.

Concessão de bolsas para formar, treinar e
capacitar recursos humanos em programas, projetos
e atividades de pesquisa, desenvolvimento
institucional, tecnológico e de referência em
preservação e tratamento técnico de acervos
museológicos,
arquivístico,
bibliográfico
e
arquitetônico da Fundação Casa de Rui Barbosa,
assim como nas áreas de pesquisa em história,
direito, filologia, estudos ruianos e políticas culturais,
de modo a fortalecer sua missão institucional. Bolsa
mensal no valor de até R$ 1.394,00, durante 1 ano.
Podem participar pesquisadores, estudantes,
profissionais técnicos e tecnologistas.
Inscrições até 24 de maio de 2010.
Saiba mais.
Bolsa Funarte de Circulação Literária
Seleção de 50 iniciativas voltadas para o
desenvolvimento de atividades de fomento na área
literária, como oficinas, cursos, palestras e
programas de contos. As ações devem acontecer
nos municípios atendidos pelo programa Territórios
da Cidadania. O valor da bolsa é de R$ 40 mil cada.
Podem participar pessoas físicas, brasileiros natos
ou naturalizados e estrangeiros residentes no país.
Inscrições até 27 de maio de 2010.
Saiba mais.
Bolsa Funarte de Criação Literária
Seleção de 60 iniciativas de criação literária que
promovam a produção inédita de textos nas
categorias correspondentes aos gêneros lírico e
narrativo. O valor da bolsa é R$ 30 mil cada.
Podem participar pessoas físicas, brasileiros natos
ou naturalizados e estrangeiros residentes no país.
Inscrições até 27 de maio de 2010.
Saiba mais.

Prêmio Funarte de Concertos Didáticos

Prêmio Circuito
Clássica

Funarte

de

Música

Seleção de no mínimo 12 iniciativas para a
realização de recitais de música de concerto
por duos, trios, quartetos ou quintetos
vocais e/ou instrumentais, formados por
músicos brasileiros ou radicados no país há
no mínimo 2 anos. O valor da premiação é
de até 75 mil.
Podem participar pessoas jurídicas com ou
sem fins lucrativos.
Inscrições até 27 de maio de 2010.
Saiba mais.
Bolsa Funarte de Produção Crítica em
Culturas Populares e Tradicionais
Seleção de 30 iniciativas que visam a
reflexão e o pensamento crítico e teórico
sobre cultura popular e tradicional a partir da
concessão de bolsas em âmbito nacional. O
valor do prêmio é de R$ 30 mil cada.
Podem participar pessoas físicas, brasileiros
natos ou naturalizados e estrangeiros
residentes no país.
Inscrições até 27 de maio de 2010.
Saiba mais.

Conexão Artes Visuais 2010
Seleção de 30 iniciativas que visem à difusão, ao
fomento, à reflexão e à produção artística, à
profissionalização dos processos de gestão cultural
em todos os estados por meio da circulação e do
intercâmbio entre todos agentes que compõem o
campo das artes visuais. O repasse financeiro será
no valor de R$ 55 mil a cada selecionado.
Podem participar pessoas físicas e jurídicas com ou
sem fins lucrativos.
Inscrições até 8 de maio de 2010.
Saiba mais.
Bolsa Funarte de Estímulo à Criação Artística em
Artes Visuais
Seleção de 10 iniciativas de criação e de pesquisa
em artes visuais, que resultem em ações, obras ou
processos inéditos para apresentação ou exposição
pública. O valor da bolsa é de R$ 30 mil cada.
Podem participar pessoas físicas – indivíduo ou
representante de artistas
Inscrições até 27 de maio de 2010.
Saiba mais.
Programa Rede Nacional de Artes Visuais
O programa visa fomentar a reflexão e o debate
através da seleção de 40 iniciativas que promovam
um conjunto amplo de atividades ligadas às artes
visuais, como oficinas artísticas e de qualificação,
workshops, palestras, seminários, exposições,
atividades pedagógicas e atividades integradas. A
premiação é no valor de até R$ 30 mil.
Podem participar físicas ou jurídicas, públicas ou
privadas, com ou sem fins lucrativos.
Inscrições até 24 de maio 2010.
Saiba mais.
Bolsa Funarte de Estímulo à Produção Crítica
em Artes Visuais
Seleção de 10 iniciativas de produção crítica em
artes visuais que resultem em ações, obras ou
processos inéditos para apresentação ou exposição
pública, visando a reflexão crítica e teórica acerca
da atual arte brasileira. Bolsas no valor de R$ 30 mil
cada.
Podem participar pessoas físicas envolvidas com
artes visuais.
Inscrições até 24 de maio 2010.
Saiba mais.

Apoio a Festivais de Fotografia,
Performances e Salões Regionais, na
categoria Artes Visuais
Seleção de 15 iniciativas voltadas para a
realização de festivais de fotografia e/ou
performances e de salões regionais. O
apoio visa estimular a produção artística
regional, a divulgação nos diversos estados
da região e o intercâmbio entre as demais
regiões. Apoio no valor de até R$ 260 mil.
Podem participar pessoas jurídicas, públicas
ou privadas, com ou sem fins lucrativos.
Inscrições até 24 de maio 2010.
Saiba mais.
XI Prêmio
Fotografia

Funarte

Marc

Ferrez

de

Seleção de 36 iniciativas inéditas no campo
da fotografia para as categorias: projetos de
pesquisa, experimentação e criação em
linguagem
fotográfica;
documentação
fotográfica/registro das transformações do
cotidiano na sociedade; e produção de
conhecimento por meio de apoio ao
pensamento crítico e teórico no campo da
fotografia. Prêmios no valor de até R$ 40
mil.
Podem participar pessoas físicas envolvidas
com artes visuais.
Inscrições até 24 de maio 2010.
Saiba mais.
Prêmio Funarte de Produção Crítica em
Música
Premiação de 10 iniciativas inéditas
(monografias, dissertações, teses ou
investigações jornalísticas) que abordem
aspectos relativos à música brasileira nos
campos erudito e/ou popular. O valor da
premiação é de R$ 15 mil cada.
Podem participar autores brasileiros, natos
ou naturalizados.
Inscrições até 26 de maio de 2010.
Saiba mais.

Prêmio Funarte de Composição Clássica
Seleção de 70 obras inéditas, vocais ou
instrumentais, para estréia na XIX Bienal de Música
Brasileira Contemporânea, a ser realizada no
segundo semestre de 2011. Prêmios no valor de até
R$ 30 mil.
Podem participar compositores brasileiros ou
radicados no país no mínimo três anos.
Inscrições até 30 de setembro de 2010.
Saiba mais.
Prêmio Circuito Funarte de Música Popular 2010
Seleção de 12 projetos que visam a produção e a
realização de turnês de espetáculos de música
popular no território nacional. A premiação será no
valor de R$ 65 mil.
Podem participar pessoas jurídicas com ou sem fins
lucrativos.
Inscrições até 26 de maio de 2010.
Saiba mais.
Prêmio de Apoio à Gravação de Música Popular
Seleção de 20 projetos destinados à gravação de
CDs, cujas obras situam no universo da música
popular brasileira (canção e/ou instrumental). A
premiação será no valor de R$ 35 mil.
Podem participar pessoas jurídicas com ou sem fins
lucrativos.
Inscrições até 26 de maio 2010.
Saiba mais.
Prêmio Funarte Artes Cênicas na Rua 2010
Seleção de 63 projetos que viabilizam a montagem
ou circulação de espetáculos, performances cênicas
ou intervenções, que busquem, nas apresentações
de rua, um novo significado para espaço público,
assim como o registro e memória de suas
atividades. O valor da premiação é de até R$ 50 mil.
Podem
participar
associações
companhias,
empresas, grupos, coletivos ou trupes, com ou sem
fins lucrativos, de natureza cultural.
Inscrições até 24 de maio 2010.
Saiba mais.
Prêmio Funarte de Dança Klaus Vianna 2010
Seleção de 40 iniciativas que visam o
desenvolvimento de atividades artísticas de dança,
em todas as suas modalidades. O valor da
premiação é de até R$ 100 mil.
Podem participar pessoas físicas ou jurídicas com
ou sem fins lucrativos, de natureza cultural.
Inscrições até 27 de maio de 2010.
Saiba mais.

Bolsa Funarte de Residências em Artes
Cênicas 2010
Seleção de 43 iniciativas de residência que
promovam o intercâmbio entre artistas ou a
especialização de artistas ou técnicos de
artes cênicas, no Brasil ou no exterior, por
um período de 6 a 8 meses. Bolsa no valor
de R$ 45 mil cada.
Podem participar profissionais brasileiros,
das áreas artísticas contempladas.
Inscrições até 24 de maio 2010.
Saiba mais.
Prêmio Funarte Carequinha de Estímulo
ao Circo 2010
Apoio de 103 iniciativas de circos,
companhias, trupes ou grupos circenses,
por meio da destinação de recursos que
viabilizam montagens e aquisição de
materiais, investimento em circulação de
espetáculos, organização de programas de
formação, realização de pesquisas ou
homenagens de artistas. A premiação é de
até R$ 40 mil.
Podem participar pessoas físicas ou
jurídicas com ou sem fins lucrativos, de
natureza cultural.
Inscrições até 24 de maio 2010.
Saiba mais.
Bolsa Funarte para Formação em Artes
Circenses 2010
Concessão de 15 bolsas para estudantes de
todo território nacional interessados em
formação em artes circenses da Escola
Nacional de Circos, situada no Rio de
Janeiro. Bolsas no valor de R$ 20 mil cada.
Podem participar pessoas físicas com idade
mínima de 18 e máxima de 25 anos.
Inscrições até 24 de maio 2010.
Saiba mais.

Prêmio Funarte de Teatro Myriam Muniz 2010
Seleção de 70 iniciativas, em âmbito nacional, que
viabilizam o desenvolvimento de atividades
artísticas de teatro, nas modalidades circulação de
espetáculos e montagem de espetáculos. A
premiação será de até R$ 150 mil.
Podem
participar
artistas
e
produtores
independentes, associações, cooperativas, grupos
ou empresas, com ou sem fins lucrativos, de
natureza cultural.
Inscrições até 24 de maio de 2010.
Saiba mais.
Prêmio Funarte Festivais de Artes Cênicas 2010
Seleção de 36 iniciativas para a realização de
festivais nacionais e internacionais de circo, dança e
teatro, que promovam mostras de espetáculos e
outras atividades de formação, difusão e reflexão
artística. A premiação é no valor de até R$ 100 mil.
Podem participar associações, cooperativas,
companhias, trupes, coletivos, grupos ou empresas,
com ou sem fins lucrativos, de natureza cultural.
Inscrições até 24 de maio de 2010.
Saiba mais.
Editais de Ocupação das Salas da Funarte 2010
Processo seletivo de ocupação das salas Sidney
Miller (RJ), Guiomar Novaes (SP) e Cássia Eller
(DF) para produção de espetáculos musicais e
outras atividades de fomento à música brasileira. O
valor do prêmio é de R$ 400 mil cada.
Podem participar pessoas jurídicas com ou sem fins
lucrativos.
Inscrições até 26 de maio de 2010.
Saiba mais.
Ocupação do Teatro Funarte Plínio Marcos
Seleção de 3 projetos de artes cênicas para ocupar
o teatro Plínio Marcos, entre julho e dezembro, com
apresentação de espetáculos, realização de
seminários, palestras debates, cursos, oficinas,
entre outras atividades que promovam a reflexão e a
difusão do teatro. Cada projeto será contemplado
com o valor de R$ 80 mil.
Podem participar companhias, grupos ou empresas,
com ou sem fins lucrativos, de natureza cultural.
Inscrições até 24 de maio 2010.
Saiba mais.

Ocupação do Teatro de Arena Eugênio
Kusnet – Teatro Infantil
O edital de ocupação visa selecionar 1
projeto voltado para atividades infantil de
teatro. Deverão ser realizadas, no período
de 19 de junho a 8 de agosto de 2010, 16
apresentações. O projeto selecionado
poderá receber a importância de até R$ 48
mil, dependendo da localidade.
Podem participar companhias, grupos ou
empresas, com ou sem fins lucrativos, de
natureza cultural
Inscrições até 14 de maio de 2010.
Saiba mais.
Ocupação do Teatro de Arena Eugênio
Kusnet – 2010
O edital de ocupação visa selecionar 1
projeto voltado para artes cênicas de textos
da dramaturgia brasileira ou latinoamericana. Deverão ser realizadas, no
período de 18 de junho a 8 de agosto de
2010, 24 apresentações. O projeto
selecionado poderá receber a importância
de até R$ 72 mil, dependendo da localidade.
Podem participar companhias, grupos ou
empresas, com ou sem fins lucrativos, de
natureza cultural
Inscrições até 14 de maio de 2010.
Saiba mais.
Ocupação da Sala Carlos Miranda (SP) –
Teatro Infantil
O edital de ocupação visa selecionar 1
projeto voltado para atividades infantil de
teatro. Deverão ser realizadas, no período
de 12 de junho a 1º de agosto de 2010, 16
apresentações. O projeto selecionado
poderá receber a importância de até R$ 48
mil, dependendo da localidade.
Podem participar companhias, grupos ou
empresas, com ou sem fins lucrativos, de
natureza cultural
Inscrições até 14 de maio de 2010.
Saiba mais.

Ocupação da Sala Carlos Miranda (SP) – 2010
O edital de ocupação visa selecionar 1 projeto
voltado para artes cênicas. Deverão ser realizadas,
no período de 11 de junho a 1º de agosto de 2010,
24 apresentações. O projeto selecionado poderá
receber a importância de até R$ 72 mil, dependendo
da localidade.
Podem participar companhias, grupos ou empresas,
com ou sem fins lucrativos, de natureza cultural
Inscrições até 14 de maio de 2010.
Saiba mais.
Ocupação da Sala Renée Gumiel (SP) – 2010
O edital de ocupação visa selecionar 1 projeto
voltado para artes cênicas. Deverão ser realizadas,
no período de 12 de junho a 1º de agosto de 2010,
24 apresentações. O projeto selecionado poderá
receber a importância de até R$ 72 mil, dependendo
da localidade.
Podem participar companhias, grupos ou empresas,
com ou sem fins lucrativos, de natureza cultural
Inscrições até 14 de maio de 2010.
Saiba mais.
Ocupação do Teatro Glauce Rocha – 2010
O edital de ocupação visa selecionar 2 projetos
voltados para atividades de teatro. Cada projeto
contemplará a importância de R$ 80 mil e terá um
período de 3 meses de ocupação.
Podem participar companhias, grupos ou empresas,
com ou sem fins lucrativos, de natureza cultural,
com pelo menos 2 anos de atividades comprovadas.
Inscrições até 14 de maio de 2010.
Saiba mais.

Ocupação do Teatro Cacilda Becker –
2010
Seleção de 3 projetos de ocupação que
deverão
propor
ações,
tais
como
apresentação de espetáculos, realização de
seminários, palestras, debates, cursos,
oficinas, entre outras atividades que
promovam a reflexão e a difusão da dança.
Cada
selecionado
contemplará
a
importância de R$ 50 mil de acordo com os
módulos.
Podem participar companhias, grupos ou
empresas, com ou sem fins lucrativos, de
natureza cultural, com pelo menos 2 anos
de atividades comprovadas.
Inscrições até 14 de maio de 2010.
Saiba mais.
Prêmio Funarte de Arte Contemporânea
2010 – Ocupação dos Espaços Funarte
Seleção de 15 iniciativas, para ocupação de
espaços da Funarte nas cidades de Belo
Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São
Paulo, que visam a difusão, o fomento, a
produção artística e o intercâmbio entre
todos aqueles que compõem o campo das
artes visuais. O valor do prêmio é de até R$
80 mil.
Podem participar pessoas físicas ou
jurídicas com ou sem fins lucrativos, de
natureza cultural.
Inscrições até 27 de maio de 2010.
Saiba mais.

Caso não queira receber nosso informativo, envie um e-mail para editais@cultura.gov.br com assunto CANCELAR.

Secretaria de Políticas Culturais
Observatório dos Editais
Fale conosco: 61 2024-2230
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editais@cultura.gov.br

