
O EDITAL FAC DIGITAL RS é um edital da Secretaria de Estado da
Cultura, em parceria com a Universidade Feevale, que vai
selecionar 1.940 projetos, que desenvolvam conteúdos culturais
digitais, com financiamento de R$ 1,5 mil cada.
 
O investimento é de R$ 3 milhões, por meio do Pró-cultura RS/FAC
(Fundo de Apoio à Cultura).
 
Podem participar artistas, técnicos, produtores e demais agentes
culturais que atuem no Estado do Rio Grande do Sul.
 
Os conteúdos digitais inéditos, que serão produzidos a partir da
seleção dos projetos, deverão ser disponibilizados em qualquer
plataforma da internet e devem estar relacionados aos seguintes
setores culturais:
 
Artes visuais
Audiovisual
Artesanato
Culturas Populares 
Cultura Viva
Circo
Diversidade Linguística
Dança
Livro, Leitura e Literatura
Memória e Patrimônio
Museus
Música
Teatro

EDITAL FAC DIGITAL RS
Inscrições de 08/06/2020 a 18/06/2020 

Informações em procultura.rs.gov.br e feevale.br/facdigitalrs

http://www.procultura.rs.gov.br/
http://procultura.rs.gov.br/
http://feevale.br/facdigitalrs


Obs.:
 
Os projetos que se enquadram em mais de um setor,
desenvolvendo conteúdos integrados e/ou transversais, devem
estar relacionados na categoria Transversal.
 
Serão asseguradas vagas para 100 (cem) projetos culturais de
cada uma das 13 (treze) áreas citadas acima.
 
Serão asseguradas vagas para proponentes do interior do Estado,
na proporção de 70% (setenta por cento) para cada setor e para a
categoria Transversal.
 
Podem ser criados vídeos, seminários online, lives, podcasts,
exposições virtuais, livros, fanzines, aulas sobre saberes, tutoriais
ou outras ideias que possam ser executadas individual ou
coletivamente, de forma segura, em ambiente virtual, respeitando
as medidas de prevenção à Covid-19.
 
Objetivos do edital:
 
- Gerar oportunidade de trabalho para artistas, técnicos,
produtores e agentes culturais;
- Estimular processos criativos e inovadores para conectar
pessoas em ambiente virtual durante o período de
distanciamento social;
- Disponibilizar conteúdos culturais relevantes para a reflexão
social;
- Criar formatos para pesquisa, criação, produção, circulação e
fruição de bens e serviços culturais;
- Desenvolver atividades de formação e capacitação;
- Compreender o cenário cultural contemporâneo, estimulando o
pensamento sobre novas formas de produção e consumo.
 
 



Podem participar:
 
- Pessoas físicas que exerçam atividades remuneradas na área da
cultura há pelo menos um ano e estejam domiciliadas no Rio
Grande do Sul;
- É necessário possuir CPF (Cadastro de Pessoa Física) e conta
bancária individual;
- A inscrição fica limitada a um projeto por CPF.
 
Projetos contemplados:
 
Os projetos serão selecionados por ordem de inscrição;
Os projetos deverão ser realizados até 60 (sessenta) dias após a
contratação;
A liberação dos recursos financeiros ocorrerá em até 10 (dez) dias
após a conferência das comprovações enviadas.
 
-  Acesse aqui o edital completo.
 

https://www.feevale.br/Comum/midias/5dd81c17-1d17-46a7-a4ba-d642e3fe7134/EDITAL%2001_2020%20FAC%20DIGITAL%20RS.pdf

