
Editais do Fundo Estadual de Cultura,
Fundação Clóvis Salgado e Bandas de Minas
prorrogam período de inscrição
Qui 04 janeiro

O Governo de Minas Gerais está com oportunidades abertas para artistas de todo o estado em
diversas áreas da cultura, como artes visuais, música, literatura, entre outros. Os editais contribuem
para a democratização da produção cultural em Minas Gerais e para o fomento às mais diversas
manifestações artísticas presentes no território mineiro.

O Fundo Estadual de Cultura (FEC), por exemplo, terá a primeira etapa encerrada em 5 de janeiro e
a segunda fase, do envio do projeto, até 31 de janeiro. Os editais de Ocupação de Artes Visuais e
de Fotografia da Fundação Clóvis Salgado (FCS) estão com as inscrições prorrogadas até 12 de
janeiro.

Os interessados no o Programa Bandas de Minas agora têm até o dia 22 de janeiro. Já o Edital de
Criação de Bibliotecas Públicas Municipais está com inscrições abertas até 10 de fevereiro de
2018.

Veja outras informações e os links de acesso aos editais a seguir.

Fundo Estadual de Cultura

O Fundo Estadual de Cultura (FEC), mecanismo que disponibiliza mais de R$ 9,5 milhões de
fomento às mais diversas manifestações artísticas presentes em Minas Gerais, viabilizado pela
Secretaria de Estado de Cultura (SEC), ampliou o prazo e a primeira etapa deve ser realizada até o
dia 5 de janeiro de 2018. Nesta fase, o proponente deve efetuar seu cadastro na plataforma online.
Após validação, a fase posterior é a inscrição do projeto, que deve ser realizada no período de 3 a
31 de janeiro de 2018. A plataforma digital para cadastro do proponente e a inscrição da proposta
está disponível clicando aqui. Os editais podem ser encontrados clicando neste link.

Ocupação de Artes Visuais e de Fotografia

As inscrições para 11ª edição dos editais de Ocupação de Artes Visuais e de Fotografia da
Fundação Clóvis Salgado (FCS) estão prorrogadas até 12 de janeiro de 2018. O resultado será
divulgado em 7 de fevereiro do ano que vem.

A inciativa pretende estimular a nova produção nas artes visuais em âmbito nacional. Podem se
inscrever artistas e coletivos do Brasil e do exterior, desde que possuam visto de permanência
definitivo no país. A ficha de inscrição e orientações sobre a documentação exigida estão
disponíveis no site da Fundação Clóvis Salgado: www.fcs.mg.gov.br.

Os artistas selecionados receberão R$ 5.500, para cada exposição coletiva, e R$ 4.000 para as
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individuais, além de transporte de obras, montagem e divulgação da exposição pelas equipes de
Artes Visuais e de Comunicação da Fundação Clóvis Salgado. A instituição também garantirá a
publicação de um catálogo das exposições.

Programa Bandas de Minas

O período de inscrições para o Programa Bandas de Minas ficou mais elástico. Os proponentes
ganharam mais tempo para se inscreverem e agora têm até o dia 22 de janeiro de 2018 para
submeterem os projetos à Secretaria de Estado de Cultura (SEC). O edital disponibiliza R$ 1
milhão para a compra de aproximadamente instrumentos para bandas civis de música como forma
de contribuir para a manutenção e o aperfeiçoamento desta importante manifestação artística.

Promovido em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
(Codemig), o edital pode ser acessado clicando aqui. Os projetos devem ser inscritos
presencialmente na SEC ou encaminhado via Correios. Com cerca de 700 bandas de música
espalhadas por seus territórios de desenvolvimento, Minas Gerais é o estado com maior número de
registro de bandas e celeiro de músicos desta tradição.

Criação de Bibliotecas Públicas Municipais

O Edital de Criação de Bibliotecas Públicas Municipais, em sua 3ª edição e benefícios entregues a
15 municípios, está com inscrições abertas até 10 de fevereiro de 2018. Iniciativa da Secretaria de
Estado de Cultura, por meio da Superintendência de Bibliotecas Públicas e Suplemento Literário, o
certame irá selecionar três propostas e cada uma delas vai receber um acervo de, no mínimo, mil
itens, entre livros em impressão comum e Braille, periódicos, CDs, DVDs e audiolivros, totalizando
cerca de R$ 40 mil em recursos por município.

A seleção é destinada prioritariamente às cidades que ainda não possuem uma biblioteca pública.
Os municípios que já possuem o equipamento cultural também estão aptos a participar, desde que
a proposta vise a criação de uma sucursal em distritos ou zona rural. As inscrições devem ser
realizadas presencialmente na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais ou enviadas pelos
correios. Acesse o edital e os formulários neste link.

O acervo selecionado possibilita aos cidadãos o contato com livros informativos e obras literárias
relevantes. Atualmente, Minas Gerais possui 815 bibliotecas, distribuídas em 744 municípios, e é o
estado brasileiro com o maior Sistema de Bibliotecas Públicas.
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