EDITAL DE SELEÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO DE CULTURA
POPULAR E PERIFÉRICA

O Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura
(SEDAC) e da produtora cultural Ânima Assessoria de Eventos e Comunicação, torna
público o presente Edital de seleção para formação (curso) e fomento do Circuito de
Cultura Popular e Periférica, destinado pela Lei Aldir Blanc nº 14.017, de 29 de junho
de 2020, nos termos do Decreto Federal 10.464, de 17 de agosto de 2020, do Decreto
Estadual 55.478, de 11 de setembro de 2020, e no Edital da SEDAC nº 09/2020, nas
exigências estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO
1.1 Este edital tem por objetivo a seleção para a formação, o fomento e a
democratização ao acesso do conhecimento para novos e atuais produtores culturais de
diversos segmentos e áreas, abrangendo territórios periféricos de todas as regiões do
Estado. A proposta busca promover a formação teórica e prática em economia da
cultura, a partir da pluralidade de saberes, provocando reflexões sobre cultura e políticas
culturais.
1.2 Serão selecionados 400 agentes culturais, seguindo as regiões dos Conselhos
Regionais de Desenvolvimento do Estado (Coredes) para participação do curso em
plataforma digital, gratuitamente, num total de 40h/aula.
1.3 Serão selecionados 40 projetos que terão acesso a fomento de R$ 2.500,00 (dois mil
e quinhentos reais cada) para a realização de microprojeto cultural e participação em
seminário presencial de capacitação e avaliação, a ser realizado em abril.

2. DAS INSCRIÇÕES PARA O CURSO POLÍTICAS CULTURAIS E ECONOMIA DA
CULTURA
Será realizada a formação em plataforma digital do curso Políticas Culturais e
Economia da Cultura, ofertada em 400 vagas, com um total de 40h/aula, entre os meses
de março a abril de 2021. O curso abordará os principais temas de políticas culturais e
economia da cultura e é destinado, principalmente, a agentes culturais das culturas
populares, povos e comunidades tradicionais, jovens, mulheres, negros e negras, agentes

culturais LGBTQIA+, agentes culturais das periferias e bairros vulneráveis do Programa
RS Seguro de todo o estado.
A

inscrição

será

realizada

gratuitamente

no

site

http://animacc.com.br/index.php/circuitodecultura/, entre os dias 25 de fevereiro e 12 de
março, através de preenchimento do formulário de inscrição.
Não serão aceitas inscrições fora do prazo e não haverá prorrogação de prazo.

3. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA O CURSO POLÍTICAS CULTURAIS E
ECONOMIA DA CULTURA
O Curso busca contemplar os agentes culturais de culturas populares, povos e
comunidades tradicionais, jovens, mulheres, negros e negras, agentes culturais
LGBTQIA+, agentes culturais das periferias e bairros vulneráveis do Programa RS
Seguro, mas será aberto a todos os agentes culturais do RS.
Os primeiros 400 inscritos que se enquadrem na especificação do público-alvo e que
não tenham executado projetos da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) e da Lei Rouanet
como proponentes nos anos de 2019 e 2020, serão automaticamente selecionados.
Caso os primeiros 400 inscritos não contemplem algum dos públicos listados acima, as
vagas remanescentes serão distribuídas para o restante dos inscritos, respeitando um
critério regional de presença das 33 regiões dos Coredes do Estado. No caso de ainda
sobrarem vagas, elas poderão ser preenchidas por indicações de entidades e redes
estaduais de cultura encaminhadas para avaliação da Coordenação do Curso até o dia 18
de março de 2021.

3.2 DA SELEÇÃO DOS MICROPROJETOS, FOMENTO E CAPACITAÇÃO E
AVALIAÇÃO PRESENCIAL
Será feita a seleção dos 40 agentes culturais para o fomento dos microprojetos culturais,
com o valor bruto de R$ 2500,00 para cada projeto e participação no Seminário de
Capacitação e Avaliação presencial, a ser realizado em São Leopoldo nos dias 24 e 25
de abril de 2021.
3.2.1 Público-alvo
Serão selecionados 40 microprojetos de agentes culturais de culturas populares, povos e
comunidades tradicionais, jovens, mulheres, negros e negras, agentes culturais
LGBTQIA+, agentes culturais das periferias e bairros vulneráveis do Programa RS

Seguro, para execução nos seguintes municípios: São Leopoldo, Novo Hamburgo,
Sapucaia, Esteio, Canoas, Viamão, Gravataí, Alvorada, Pelotas, Rio Grande, Santa
Maria, Caxias, Jaguarão, Venâncio Aires, Uruguaiana, Alegrete, Ijuí, Cruz Alta, Santa
Rosa e Vacaria.
Os proponentes devem ser participantes do CURSO POLÍTICAS CULTURAIS E
ECONOMIA DA CULTURA e serão orientados a escrever uma proposta de
microprojeto cultural a ser executado até 23 de abril de 2021 em seu território de
atuação. As 40 propostas mais inovadoras, colaborativas e inclusivas serão selecionadas
e financiadas com o valor de R$ 2.500,00 e terão direito a participar do Seminário
Presencial em São Leopoldo, com duração 12 horas.

3.2.2 Critérios de Avaliação
Os projetos serão selecionados a partir de três critérios, através das respostas das três
perguntas abaixo listadas e receberão uma pontuação de até 10 pontos.
a) Como o seu projeto contribui para a inovação e a criação de novas soluções para o
campo cultural em seu município ou território?
b) Como seu projeto articulará parceiras e permutas? Com quem? Com qual objetivo?
c) Quem é o público alvo do seu projeto? Como seu projeto inclui os públicos que
menos acessam a cultura no seu município ou território?

Critérios de avaliação
Critérios

Pontuação

Inovação - propostas que propõem novos Até 2 pontos
formatos, plataformas, métodos de realizar
projetos culturais, a partir da realidade
imposta pela pandemia.
Colaboração

-

propostas

que Até 4 pontos

demonstrarem preocupação e capacidade
de realizar o projeto em colaboração com
outros agentes, empresas, parcerias e
permutas para a sua viabilização.

Inclusão

cultural

-

propostas

que Até 4 pontos

promovam o envolvimento, direto ou
indireto, de públicos com mais dificuldade
de acessar a produção cultural, como
jovens, mulheres e pessoas negras, povos
e comunidades tradicionais e artistas e
fazedores de cultura popular.

Serão selecionados os dois projetos que obtiverem a melhor pontuação de cada um dos
20 municípios listados no edital.

Será aplicada a cota de 50% de mulheres e 20% para negros e negras, de povos e
comunidades tradicionais e povos indígenas. No caso do número de inscritos com
direito a cotas ser menor do que as cotas estabelecidas, as vagas restantes serão
distribuídas entre os que obtiverem as notas mais altas. Não haverá lista de suplentes e
nem direito a recurso a comissão de seleção, em razão do prazo exíguo de execução.

3.3 DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
A Comissão de seleção dos integrantes do curso e dos 40 contemplados com microprojetos culturais será composta por 6 pessoas, com experiência na área da cultura,
gestores públicos de cultura, especialistas em gestão cultural e em comunicação social.

3. DO CRONOGRAMA
3.1. Os prazos de cada etapa do processo de seleção seguirão o cronograma a
seguir:
Etapa
1

Inscrição (15 dias)

Prazo
Do dia 25 de fevereiro ao dia 12 de
março

2

Avaliação e seleção

5 dias corridos

3

Início do curso

19 de março de 2021

4

Apresentação de microprojetos De 22 a 25 de março de 2021.
culturais

5

Seleção dos 40 microprojetos De 26 a 29 de março de 2021.
culturais

6

Divulgação

dos

40 29 de março de 2021.

microprojetos selecionados
7

Pagamentos

dos

40 Dias 30 e 31 de março de 2021.

microprojetos
8

Execução dos microprojetos

9

Seminário

presencial

Até 23 de abril de 2021.
de 24 e 25 de abril de 2021.

capacitação e avaliação

4. DA DIVULGAÇÃO, DO RESULTADO E DA VIGÊNCIA,
4.1 Todas as informações contidas neste edital serão divulgadas no site oficial
http://animacc.com.br/index.php/circuitodecultura/

e

no

site

da

SEDAC-RS:

www.cultura.rs.gov.br.
4.2 Os candidatos receberão a confirmação de inscrição e todas as informações sobre o
andamento da seleção por e-mail.
4.3 O presente edital entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência de 02
(dois) meses, sem a possibilidade de prorrogação deste prazo.
ANEXO I – Ficha de inscrição
Nome completo:
e-mail:
Telefone:
CPF:
Endereço:
Cidade:
Bairro:
CEP:
Qual a linguagem artística e/ou expressão cultural que atua:
Onde você desenvolve seus projetos culturais (cidade/bairro):
Identidade de gênero:
Você se autodeclara:
(

) negra/o

(

) quilombola (

(

) indígena

(

) mulher

(

) Pessoa com deficiência. Anexar laudo

) LGBTQUIA+

Justifique porque você quer participar do curso (até 2000 caracteres):

