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#EditalAudiovisual – Quase R$ 2 milhões serão investidos na Categoria F –
Série de TV - Ficção
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As obras serão exibidas, prioritariamente, em canais brasileiros de televisão

O Edital Setorial de Audiovisual da Funceb vai selecionar pelo menos 24 projetos em nove
categorias este ano. Para isso, o Governo do Estado através da Secretaria de Cultura investiu cerca
de R$ 20 milhões no edital. Uma delas é a Categoria F - Série de TV - Ficção.
Quem deseja inscrever proposta de Série de TV - Ficção deve produzir uma proposta de obra
televisiva produzida em capítulos ou episódios, com matriz de captação em HDV, HDTV ou formato
tecnologicamente superior, destinadas, prioritariamente, à exibição em canais de televisão
brasileiros.
A Série de TV - Documentário precisa ser elaborada seguindo estratégias de abordagem da
realidade, ou com roteiro de forma discursiva por meio de narração, texto escrito ou depoimentos de
personagens reais.
Serão contempladas ao menos duas obras nesta categoria, com no mínimo 8 episódios de pelo
menos 13 minutos. Nesta categoria será investido R$ 920 mil por projeto, totalizando investimento
total da Categoria F de R$ 1.920 milhão. O prazo máximo de execução da obra é de 24 meses.
Para inscrição das propostas e o envio de documentos obrigatórios, o interessado precisará
acessar o Sistema de Informações e Indicadores em Cultura - Clique Fomento (SIIC/Clique
Fomento), disponível em www.siic.ba.gov.braté 2 de maio de 2019.
A proposta precisa ser feita por pessoas jurídicas com fins lucrativos, não sendo validados micro
empreendedores individuais, pessoas físicas, associações sem fins lucrativos, instituições religiosas,
etc. As empresas solicitantes precisam ser estabelecidas no Estado da Bahia há pelo menos um
ano, tendo como referência a data de encerramento da apresentação de propostas.
Outras categorias também estão disponíveis no edital, são elas: Longa Metragem, com
documentário, ficção e animação. Telefime vai selecionar apenas documentário. Em série de Tv
podem inscrever também documentário e animação. E Distribuição, que tem mais detalhes no edital
ou no hotsite da Funceb.
Serviço:
Edital Setorial Audiovisual
Inscrições: até 2 de maio
Mais informações no edital!
http://www.fundacaocultural.ba.gov.br
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