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A Fundação Cultural do Estado da Bahia divulgou neste sábado (20) o resultado da 8ª edição do
edital Calendário das Artes. Foram selecionadas 200 propostas artísticas oriundas de todos os seis
macroterritórios do estado. As propostas se dividem entre as linguagens: Artes Visuais, Audiovisual,
Circo, Dança, Literatura, Música, Teatro e Artes Integradas (propostas que envolvem mais de uma
destas áreas artísticas).
O próximo passo do concurso é a habilitação: os selecionados e os suplentes (substitutos)
deverão enviar para a FUNCEB via e-mail, (calendario.artes@funceb.ba.gov.br) em, no
máximo, 05 (cinco) dias corridos, a partir da data da publicação do resultado de seleção no Diário
Oficial do Estado da Bahia, os documentos listados no Anexo II do edital.
Em razão do isolamento social devido à pandemia de Covid-19, esta edição do edital foi lançada
de forma totalmente virtual. O recurso total disponível para esse edital é de R$ 500 mil, e cada
proposta será premiada com o valor de R$ 2.500,00.
Serão premiadas 28 propostas por Macroterritório da Bahia, sendo que de Salvador 32 serão
selecionadas. Ao total, 200 propostas artísticas serão premiadas pela Fundação Cultural,
disponibilizando o valor total de recursos para o edital de R$ 500 mil. Cada proposta será premiada
no valor de R$ 2.500,00.
O resultado final da produção artística premiada será entregue no formato de conteúdo digital,
registrados em vídeos que podem ser realizados com qualquer tipo de equipamento (celulares e/ou
filmadoras). Os mesmos serão publicados nas plataformas virtuais institucionais da Funceb
(Youtube, Redes Sociais), nas redes sociais da TVE, e em plataformas pessoais dos proponentes,
de modo a ampliar a divulgação artística. Nas sete edições do Calendário das Artes, a FUNCEB já
disponibilizou mais de R$4 milhões para a execução de 317 projetos, contemplando todos os 27
Territórios de Identidade do estado. Serviço: Calendário das Artes - Habilitação Quando: até 5 dias
corridos após o resultado da publicação Como: envio de documentos do anexo II para o e-mail
calendario.artes@funceb.ba.gov.br
ACESSE AQUI O RESULTADO!

http://www.fundacaocultural.ba.gov.br
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