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      FAC 2013/2014: 
10 MILHÕES PARA   
          DESENVOLVER 
   A CULTURA DO RS.



PROCESSOS

Edital FAC – R$ 500 mil

Um dos editais mais inovadores lançados pela 
Secretaria de Estado da Cultura vai selecionar 
5 projetos de pessoas jurídicas, com ou sem fi ns 
lucrativos, para a formação de redes de agentes 
culturais e articulação de processos culturais 
colaborativos que contemplem alternativas 
criativas e inovadoras de produção, distribuição 
e formação cultural; promovendo conexões 
entre manifestações de diferentes áreas culturais 
e/ou diferentes regiões do Estado, do Brasil e do 
Mercosul e estimulando a sustentabilidade dos 
processos, fortalecendo uma malha de agentes 
culturais capaz de favorecer a sua continuidade.

A Secretaria de Estado da Cultura aposta no crescimento do Fundo 
de Apoio à Cultura (FAC), mecanismo de fomento direto e democrático 
do Pró-cultura RS, para estimular todos os setores e as etapas que 
envolvem os processos criativos nas diversas regiões do Estado. 
Por isso, lança, em 2013, mais sete editais que repetem a fórmula de 
sucesso de 2012 e somam R$ 10 milhões de investimento em cultura. 

Os editais do FAC contemplam a diversidade cultural, a formação 
de plateias, o desenvolvimento de competências, a economia 
da cultura e as artes em geral, além de estimular a programação 
continuada em espaços municipais \e a pesquisa. Artistas, produtores, 
pesquisadores, ativistas culturais e gestores públicos podem mais uma 
vez acessar o fi nanciamento do FAC e tirar suas ideias do papel.

Não se esqueça que para acessar o FAC é necessário estar cadastrado 
no Pró-cultura RS. Agora, o Cadastro Estadual de Produtor Cultural é 
totalmente eletrônico. É também pela página da Cultura na internet 
que você deve acompanhar prazos, documentação necessária 
e prorrogações. E, se você é do interior do Estado, mais um estímulo: 
os editais do FAC priorizam a distribuição dos recursos por todo o 
estado do RS. 

Cadastro, período de inscrições e tramitação dos projetos 
em www.procultura.rs.gov.br

SECRETARIA DA CULTURA APRESENTA: 
FAC 2013/2014 R$ 10 MILHÕES
Cultura como fator de desenvolvimento 
econômico e social para o Estado

colaborativos

Edital FAC prefeituras – R$ 800 mil

Aqui, são selecionados projetos de prefeituras 
para qualifi car instituições museológicas que 
receberão fi nanciamento do Pró-cultura RS. 
Esses museus devem estar inscritos no Sistema 
Estadual de Museus. Serão apoiados projetos que 
se destinem a realizar ações que visem qualifi car 
a instituição; desenvolver e/ou manter programações 
culturais regulares; preservar, conservar e/ou 
documentar acervos; realizar atividade editorial 
e/ou curatorial; capacitar funcionários e monitores; 
adaptar, reaparelhar (compra de móveis e 
equipamentos) e modernizar museus; adaptar 
espaços e serviços para acessibilidade; difundir, 
divulgar e promover a instituição. 

Edital FAC Sociedade Civil – R$ 4 milhões
Edital FAC Prefeituras – R$ 1 milhão

Projetos culturais envolvendo artistas, grupos, coletivos, de uma ou mais áreas de 
expressão artística e do pensamento, podem participar destes editais. Compreendendo 
a complexidade dos processos criativos, os editais estimulam a refl exão sobre as etapas 
destes processos, a dimensão econômica envolvida e seus propósitos, possibilitando 
a inscrição do projeto de acordo com as suas fi nalidades, independente da área ou do 
segmento cultural ou mesmo do produto cultural resultante. Participe desses editais
que já selecionaram mais de uma centena de projetos em 2012. 

Veja as fi nalidades: 
• Apoio à Produção e Inovação: seleção de projetos que desenvolvam novos bens 
culturais (produtos ou serviços inéditos e prontos para fruição), estimulando propostas 
inovadoras.
• Apoio ao Registro e à Memória: seleção de projetos que visem ao registro de processos 
e bens culturais relevantes, fomentando suas práticas e estimulando a sua preservação e 
divulgação 
• Apoio à Difusão e à Circulação: para projetos que façam circular bens culturais (produtos 
e serviços) – tais como espetáculos, exposições, dentre outros – já produzidos e prontos 
para fruição.
•  Apoio à Programação Continuada em Espaços Culturais: seleção de projetos de 
programação cultural a ser desenvolvida regularmente por pelo menos 4 (quatro) meses, 
em um ou mais espaços públicos e/ou privados, favorecendo a formação do hábito da 
frequência a espaços culturais.
•  Indicadores, Pesquisa e Capacitação: seleção de projetos que envolvam ações de 
formação, capacitação, levantamentos de dados e mapeamento, possibilitando promover 
conhecimentos e experiências.  

Edital FAC – R$ 1,26 milhão

Buscando estimular a produção de conteúdos
para TV e ao mesmo tempo garantir a janela 
de exibição, o edital vai selecionar projetos inéditos 
que irão compor a programação da TVE.

RS POLO AUDIOVISUAL

Histórias do Sul – 4 minisséries 
e 10 documentários para TV

historias do sul

ECONOMIA

da cultura

MODERNIZAÇÃO DOS

museus

Edital FAC – R$ 1 milhão

Mais 10 novos longas-metragens estarão 
aptos a participar do circuito de exibição. 
Os projetos selecionados deverão ser inscritos 
em 5 festivais de cinema no Brasil e 5 no exterior, 
impulsionando o cinema gaúcho nos cenários 
nacional e internacional.

RS POLO AUDIOVISUAL

finalizacao de longas

Edital FAC – R$ 1,6 milhão

Destinado à produção de curtas-metragens, 
novas produções em circo, dança e teatro, 
projetos artes visuais e música. O edital visa 
fomentar o desenvolvimento de atividades 
artísticas e promover experiências estéticas 
criativas e inovadoras e a pesquisa autoral, 
incentivar o desenvolvimento de novas 
linguagens, o intercâmbio de ideias, a inovação e 
a convergência entre arte e tecnologia e valorizar 
a diversidade artística do Rio Grande do Sul, 
bem como os talentos locais e regionais.
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Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul: Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 19º andar – 90119-900 – Porto Alegre / RS
Telefone: 55 51 3288 7523 |• Horário de atendimento ao produtor cultural sobre editais do FAC: de segunda a sexta-feira, das 11h às 12h e das 15h às 17h.


