Edital da Temporada de Arte Cearense (TAC) recebe
propostas até 15 de agosto
O Edital da Temporada de Arte Cearense (TAC), apresentado pela Secretaria da Cultura do
Estado do Ceará (Secult Ceará) e executado pelo Instituto Dragão do Mar (IDM), recebe
inscrições de 26 de julho a 15 de agosto de 2022. A seleção é destinada a projetos que
promovam experiências voltadas para a cultura nos equipamentos da Rede Pública de
Espaços e Equipamentos Culturais do Estado do Ceará (Rece) e em espaços culturais
independentes. O documento está disponível no sítio Editais, da Secult Ceará (no sítio
Editais, da Secult Ceará (http://editais.cultura.ce.gov.br).
Na Categoria 1 do Edital, que selecionará projetos para os palcos e espaços da Rece, as
linguagens contempladas serão: Áreas técnicas; Artes visuais; Circo; Cultura Popular e
Tradicional; Dança; Fotografia; Humor; Literatura, Livro e Leitura; Música, Performance,
Teatro. Serão selecionadas 14 propostas para cada uma dessas 11 linguagens e a cada
uma será destinado R$ 12 mil para execução do projeto. No total, R$ 1.848.000 serão
aplicados nestas iniciativas.
Na categoria 2, que contemplará espaços independentes, o valor do repasse varia de R$
20.500 a R$ 25.500, dependendo do número de pessoas atendidas por mês por cada
proposta. Aqui, serão R$ 460.000 direcionados ao apoio das instituições, espaços, grupos e
coletivos independentes de cultura.
O total de recursos da TAC, em 2022, é de R$ 2.308.000. O edital e as inscrições estão
disponíveis em: http://editais.cultura.ce.gov.br. A candidatura (inscrição) só pode ser feita
por uma pessoa física (mas esta pessoa deverá ser representada por uma pessoa jurídica
para contratação, se for selecionada), sendo obrigatoriamente online e exige cadastro no
Mapa Cultural do Ceará (https://mapacultural.secult.ce.gov.br) ou nos mapas municipais.
Cada pessoa pode representar uma única proposta.
Após a habilitação da inscrição (etapa eliminatória), os projetos serão classificados e
selecionados segundo critérios de pontuação estabelecidos no Item 3 do Edital: cada um
poderá somar até 66 pontos. Entre os critérios está a Acessibilidade, segundo o qual é
avaliada a capacidade da proposta em formar públicos de forma ampla e democrática e as
estratégias apontadas para inclusão de pessoas independente de sua condição física,
intelectual ou comunicacional. Possui peso 2 e 12 pontos máximos podem ser atribuídos a
este critério.
Há reserva de vagas para povos originários/ indígenas, pessoas negras pretas e negras
pardas, pertencentes a comunidades quilombolas, ciganas, com deficiência e/ ou
mobilidade reduzida. Serão 20% das vagas para grupos étnicos-raciais e 10% para pessoas
com deficiência. As pessoas com deficiência deverão apresentar laudo médico
caracterizador da deficiência, emitido há no máximo seis meses. Pessoas indígenas,
quilombolas ou ciganas que desejem concorrer à reserva de vagas deverão, na ficha de
inscrição, anexar a declaração que comprove as informações sobre a etnia/grupo à qual
pertencem.

As pessoas pretas ou pardas que desejarem se candidatar à reserva de vagas deverão
anexar a autodeclaração, de acordo com o quesito de cor ou raça adotado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e passarão ainda por uma Comissão de
Heteroidentificação, cujo objetivo é evitar desvios da finalidade desta ação afirmativa.
Serão analisadas a cor da pele e as características fenotípicas (cabelo, nariz, entre outras)
da pessoa representante da proposta (não serão analisadas características dos familiares).
A desclassificação da pessoa na reserva de vagas a exclui automaticamente de todo o
processo seletivo.
TAC
A Temporada de Arte Cearense - TAC é uma ação da Rede Pública de Espaços e
Equipamentos Culturais do Estado do Ceará - Rece, apresentada pela Secretaria da
Cultura do Estado do Ceará - Secult Ceará e executada pelo Instituto Dragão do Mar - IDM.
O que é a Rece
A Rede Pública de Espaços e Equipamentos Culturais do Estado do Ceará - Rece é
formada pelos espaços mantidos pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará - Secult
Ceará, na capital e no interior do estado.
SERVIÇO
Inscrições: 26 de julho a 15 de agosto de 2022
Edital e inscrições online: http://editais.cultura.ce.gov.br
Mapa cultural: https://mapacultural.secult.ce.gov.br
Informações e dúvidas (do público): tac@idm.org.br

