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A Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult Ceará) publica, nesta
sexta-feira (12/8), o Boletim Informativo de Editais em Processo de Seleção
deste ano, para conhecimento sobre o processo de andamento dos
instrumentos de fomento, apoio e incentivo à cultura. Semanalmente, o
boletim será atualizado, informando desde o período de inscrição de cada
edital até o seu status final, com a situação sobre pagamento a proponentes.

EDITAIS COM INSCRIÇÃO ABERTA

Edital dos Tesouros Vivos da Cultura do Ceará - 2022
O presente edital visa contribuir para o reconhecimento, a proteção e a
valorização da diversidade dos conhecimentos, fazeres e expressões das
culturas populares e tradicionais no Ceará, por meio da titulação dos
“Tesouros Vivos da Cultura”, com vistas à preservação da memória cultural e
transmissão de seus saberes e fazeres artísticos e culturais.

Inscrições abertas: a12 de jul. de 2022 27 de ago. de 2022

Temporada de Arte Cearense - TAC
A TAC promove a circulação de experiências de fruição cultural: por um
lado, o Edital democratiza o acesso aos diversos espaços e palcos da rede
pública pelos agentes culturais; de outro, fomenta e amplia a experiência de
rede, trazendo para dentro da programação da temporada espaços
culturais independentes do Ceará, mantidos por grupos e/ou organizações
da sociedade civil.

📌Recurso disponível: R$ 2.308.000,00



Inscrições abertas: a26 de jul. de 2022 15 de ago. de 2022

Credenciamento de Designers para Realização de Oficinas,
Palestras e Cursos do Centro de Design do Ceará
Buscamos promover a Formação, Difusão e a Troca de Conhecimento, por
meio da promoção de saberes e da qualificação profissional, tudo alinhado
aos nossos valores, quais sejam: um design decolonial, regenerativo,
ecoeficiente e político, com compromisso social, que gera e distribui riqueza,
promove uma economia circular e preserva o planeta. Assim, este
credenciamento visa criar oportunidades para profissionais do design
prestarem seus serviços e participarem ativamente da execução das
atividades do Centro de Design do Ceará, selecionadas e produzidas nos
meses de agosto de 2022 a fevereiro de 2023.

Recurso disponível: R$ 31.700,00

Inscrições abertas: a27 de jul. de 2022 20 de ago. de 2022



EDITAIS EM SELEÇÃO

XII Edital Ceará Incentivo às Artes
Objetivo do edital: Incrementar a criação e a produção cultural,
selecionando e apoiando financeiramente a execução de projetos de arte e
cultura, com a finalidade de fomentar iniciativas individuais ou coletivas de
artistas, curadores, pesquisadores, produtores, educadores e demais
profissionais que realizam atividades no campo da arte, contribuindo para a
inclusão social, o fortalecimento da cidadania e a efetivação dos direitos
culturais no estado do Ceará.

Serão selecionados 432 projetos culturais de todo Ceará, oriundos da
produção independente, nas áreas culturais e linguagens abaixo
especificadas, com o objetivo de incentivar as diversas formas de
manifestações culturais do estado do Ceará: Artes Visuais; Circo; Dança;
Fotografia; Humor; Literatura; Música; Performance; Teatro; Teatro de
Bonecos; Áreas Técnicas.

📌Recurso disponível: R$ 9.649.080,00

📍Total de inscrições: 2.220

Cronograma de resultados

Literatura

Resultado Preliminar da Habilitação Documental: Publicado
Período de recurso Habilitação Documental: Finalizado
Resultado após recurso da Habilitação Documental: Publicado
Resultado Preliminar da Banca de Heteroidentificação Racial: Publicado
Período de recurso Banca de Heteroidentificação Racial: Finalizado
Resultado final da Banca de Heteroidentificação Racial: Publicado
Resultados Preliminares da Avaliação da Seleção: Publicado
Período de recurso Avaliação da Seleção: Finalizado
Resultado após recurso da Avaliação da Seleção: 16 de ago. de 2022
Resultado Final: 16 de ago. de 2022



XIV Edital Mecenas do Ceará
Objetivo do edital: O XIV Edital Mecenas do Ceará regulamenta o
processo de inscrição e seleção pública de projetos culturais que visem
à captação de recursos por meio do Mecenato Estadual, via renúncia
fiscal. O Edital busca garantir o fortalecimento das políticas culturais
democráticas, inovadoras, plurais, sustentáveis e inclusivas, para
projetos em todo o Ceará nas áreas de Arte digital e jogos; Artes
integradas (projetos que contemplem mais de uma linguagem
artística, incluindo moda e design); Artes visuais e fotografia;
Audiovisual; Cultura alimentar; Circo; Dança; Economia criativa;
Literatura, livro e leitura; Música; Patrimônio material e imaterial; e
Teatro e performance.

📌 Recurso disponível: R$ 24.000.000,00

📍 Total de inscrições: 376

Cronograma de resultados

Resultado Preliminar da Habilitação Documental: Publicado
Período de recurso Habilitação Documental: Finalizado
Resultado após recurso da Habilitação Documental: Publicado
Resultado Preliminar da Avaliação da Seleção: 24 de ago. de 2022
Período de recurso Avaliação da Seleção: a25 de ago. de 2022
7 de set. de 2022

Resultado após recurso da Avaliação da Seleção: 15 de set. de 2022
Período de Retificação documental: a16 de set. de 2022
22 de set. de 2022

Resultado final: 28 de set. de 2022

XIV Edital Ceará de Cinema e Vídeo – Produções
Objetivo do edital: conceder patrocínio para propostas de produção
independente de obras audiovisuais cearenses nas categorias de produção e
finalização de longa-metragem (ficção, documentário, animação e diretor
estreante) e de curta-metragem (ficção, documentário e animação).



📌 Recurso disponível: R$ 11,3 milhões

📍 Total de inscrições: 125

Cronograma de resultados

Resultado Preliminar da Habilitação Documental: Publicado
Período de recurso Habilitação Documental: Finalizado
Resultado após recurso da Habilitação Documental: Publicado
Resultado Preliminar da Avaliação da Seleção: 29 de ago. de 2022
Período de recurso Avaliação da Seleção: e30 de ago. de 2022
31 de ago. de 2022

Resultado após recursos da avaliação da seleção: 6 de set. de 2022
Resultado Final: 14 de set. de 2022

XIV Ceará de Cinema e Vídeo – Difusão, Formação e
Pesquisa
Objetivo do edital: fomentar propostas de formação, de desenvolvimento de
roteiros de longas-metragens, de cineclubismo, de festivais e de mostras de
cinema.

📌 Recurso disponível: R$ 11 milhões

📍 Total de inscrições: 172

Cronograma de resultados

Inscrições: Publicado
Resultado Preliminar da habilitação documental: Publicado
Período de recurso Habilitação Documental: Finalizado
Resultado após recurso da Habilitação Documental: Publicado
Resultados Preliminares da Avaliação da Seleção: 5 de set. de 2022
Período de recurso Avaliação da Seleção: a6 de set. de 2022
8 de set. de 2022

Resultado após recurso da Avaliação da Seleção: 14 de set. de 2022
Resultado Final: 21 de set. de 2022



EDITAIS EM FORMALIZAÇÃO

Após publicação do resultado final do edital, as coordenadorias
finalísticas iniciam a etapa de análise da documentação de cada proponente.
Essa etapa consiste na realização do contato inicial com os proponentes
selecionados, solicitando as documentações e informações necessárias para
esta nova etapa de formalização e para pagamento. Consiste, também, na
análise das documentações submetidas pelo proponente no Mapa Cultural
no momento da inscrição (Dados de Perfil, Ficha de Inscrição, Declarações,
Comprovantes, Currículo, Plano de Ação, Ficha Técnica), conferência e
identificação de possíveis pendências ou necessidades de atualização e na
organização de documentações individuais, de cada proponente, referentes
às etapas de seleção (Habilitação documental, Heteroidentificação,
Habilitação técnica, Recursos, Publicações no Diário Oficial, etc.)

Em seguida, as coordenadorias finalísticas abrem um processo para
cada selecionado, que reúne todos os documentos e trâmites para
formalização, pagamento, monitoramento e prestação de contas de cada
ação cultural a ser fomentada.

A partir deste ano, foi implementado novo sistema de tramitação de
processos no Governo do Estado do Ceará, o Suite (Sistema Único Integrado
de Tramitação Eletrônica), que pode ser acessado em
https://suite.ce.gov.br/ - para verificar o andamento do seu processo, basta
clicar em “Consultar processo”. Para a sua implementação, desde abril de
2022, a Secult tem realizado a formação dos servidores junto aos
multiplicadores do sistema e da Seplag (Secretaria de Planejamento e
Gestão do Governo do Ceará), bem como solicitando os ajustes e
personalizações necessários para o universo das políticas culturais.

Antes do envio do processo para a ASJUR (Assessoria Jurídica), as
áreas finalísticas realizam a confirmação de regularidade e adimplência dos
proponentes, e, caso necessário seja, fazem contato com os proponentes
para sua regularização. Informamos ainda que, de forma a monitorar o
andamento destes processos e garantir o cumprimento dos prazos de
pagamento pactuados, estamos em constante aprimoramento das
metodologias de acompanhamento e monitoramento do processo de
formalização e pagamento.

Os seguintes editais encontram-se nesta etapa de análise documental
e abertura de processos administrativos:

https://suite.ce.gov.br/


II Edital Escolas Livres
Constitui objeto do presente Edital reconhecer e apoiar financeiramente, por
meio de seleção pública, a execução de, no mínimo, 30 (trinta) propostas de
formação continuada em arte, cultura e pensamento, desenvolvidas por
instituições da sociedade civil com pelo menos 2 (dois) anos de existência e
experiência no campo cultural, localizadas no Estado do Ceará, com
relevância na elaboração de pensamento, produção estética, promoção de
cidadania cultural e direitos humanos, promovendo assim a descentralização
e democratização do acesso à formação em arte e cultura nas seguintes
categorias: Categoria I - 7 projetos, Categoria II - 10 projetos, Categoria III -
13 projetos.

📌Recurso disponível: R$ 7.340.000,00

📍Total de inscrições: 106

Nº Processos Documentação
finalizada

Sem cadastro no
e-parcerias

Irregulares Inadimplentes

30 26 0 0 0

Selecionados: 30
Processos Abertos: 26
Termos Assinados: 0
Termos Publicados: 0
Recursos Pagos: 0

XII Edital Ceará Incentivo às Artes
Objetivo do edital: Incrementar a criação e a produção cultural,
selecionando e apoiando financeiramente a execução de projetos de arte e
cultura, com a finalidade de fomentar iniciativas individuais ou coletivas de
artistas, curadores, pesquisadores, produtores, educadores e demais
profissionais que realizam atividades no campo da arte, contribuindo para a



inclusão social, o fortalecimento da cidadania e a efetivação dos direitos
culturais no estado do Ceará.

Serão selecionados 432 projetos culturais de todo Ceará, oriundos da
produção independente, nas áreas culturais e linguagens abaixo
especificadas, com o objetivo de incentivar as diversas formas de
manifestações culturais do estado do Ceará: Artes Visuais; Circo; Dança;
Fotografia; Humor; Literatura; Música; Performance; Teatro; Teatro de
Bonecos; Áreas Técnicas.

📌Recurso disponível: R$ 9.649.080,00

📍Total de inscrições: 2.220

Linguagens em análise documental:

LINGUAGEM Nº
Processos

Documentaçã
o finalizada

Sem
cadastro no
e-Parerias

Irregulares Inadimplentes

Performance 18 18 1 3 0

Circo 39 39 3 4 4

Humor 34 34 1 11 0

Área Técnica 14 14 1 1 2

Teatro de
bonecos 20 20 1 1 2

Fotografia 26 26 5 4 1

Dança 46 43 5 12 1

Artes Visuais 64 61 12 1 2

Música 52 50 2 4 1

Teatro 38 37 3 3 1

TOTAL 351 342 24 44 14



Edital Cidadania e Diversidade Cultural
Objetivo do edital: O Edital Cidadania e Diversidade Cultural tem como
objetivos: assegurar os direitos culturais e preservar a memória e a
salvaguarda do patrimônio cultural (material e imaterial); estimular as
expressões artísticas e culturais; promover a sustentabilidade de museus e
bibliotecas comunitários; implementar políticas culturais voltadas para a
população LGBTQIA+ e para demais grupos da diversidade sexual, além de
garantir a diversidade artística e cultural, por meio da participação de
grupos e artistas da periferia. Serão selecionados 109 projetos culturais.

📌Recurso disponível: R$ 2 milhões

📍Total de inscrições: 651

Áreas em análise documental:

ÁREA
Nº

Processos
Documentação

finalizada
Sem

cadastro no
e-parcerias

Irregulares Inadimplent
es

Territórios
Artísticos e
Criativos de
Periferias do
Ceará

39 37 2 15 0

Museus
Comunitários:
memória e
patrimônio

20 20 2 6 0

Bibliotecas
Comunitárias
e Populares do
Ceará

25 25 0 0 0

Cultura
LGBTQIA+

24 22 0 1 0

TOTAL 108 88 4 22 0



Áreas com processos abertos e enviados à ASJUR:

Bibliotecas Comunitárias e Populares do Ceará: 25

Edital Cultura Viva 2022
Objetivo do edital: O Edital Cultura Viva 2022 visa potencializar iniciativas
culturais já desenvolvidas em suas comunidades, sejam elas territoriais ou
temático-identitárias, contribuindo para a superação das desigualdades
sociais e econômicas em nosso estado; promover ações de fruição,
formação, produção, difusão e / ou de distribuição da produção artística e
cultural de suas comunidades territoriais ou temático-identitárias; Incentivar
a preservação da cultura cearense; articular e garantir espaços públicos
e/ou privados que possam ser disponibilizados para a ação cultural; ampliar
a visibilidade das diversas iniciativas culturais da Rede Cearense Cultura
Viva; bem como, de outras iniciativas que guardem sinergia com a Política
Estadual Cultura Viva.

📌 Recurso disponível: R$ 1.481.760,00

📍 Total de inscrições: 88

Nº Processos Documentação
finalizada

Sem cadastro no
e-parcerias

Irregulares Inadimplentes

PESSOAS
FÍSICAS (8)

7 2 0 0

PESSOA
JURÍDICA (46)

* 0 17 3

*Prazo de envio de documentação  para Pessoa Jurídica até 30 de agosto de 2022.

Edital Cultura Infância
Objetivo do edital: O II Edital Cultura Infância é fundamentado na Lei nº
16.322, de 18 de setembro de 2017, que institui o Plano de Cultura Infância do
Ceará, bem como na Constituição Federal de 1988, no ECA ‐ Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990), no Marco
Legal da Primeira Infância (Lei nº 13.257, de 08 de março de 2016) e no



Plano Nacional de Cultura (Lei no 12.343, de 02 de dezembro de 2010), que
recomendam a necessidade de estabelecer uma política voltada ao
desenvolvimento de ações culturais para a infância, de acordo com as
seguintes premissas Reconhecer as crianças como indivíduos autônomos,
cidadãos e detentores de direitos, promovendo a infância como categoria
social e cultural;b) Respeitar as peculiaridades das diferentes identidades e
fases da infância e suas implicações culturais, educacionais, sociais e
econômicas; c) Contribuir para o desenvolvimento integral da criança por
meio da Cultura Infância, nos aspectos físico, mental, ético, estético, político,
humano e social; d) Destacar a convivência familiar e comunitária por meio
da Cultura Infância; e) Proporcionar às crianças experiências e interações
estéticas, contemplando diferentes manifestações artísticas e culturais; f)
Valorizar a diversidade cultural da infância cearense.

📌 Recurso disponível: R$ 1.410.800,00

📍 Total de inscrições: 562

Nº
Processos

Documentação
finalizada

Sem cadastro
no e-Parcerias

Irregulares Inadimplentes

36 36 1 4 0

Prêmio Alberto Nepomuceno
Objetivo do edital: O VII Prêmio Alberto Nepomuceno de Composição
Musical tem por objeto a concessão de prêmio para reconhecimento a
composições e arranjos musicais inéditos criados para solistas, orquestras,
bandas de músicas e grupos instrumentais com formações flexíveis.

📌 Recurso disponível: R$ 156.000,00

📍 Total de inscrições: 75

Nº de
Processos

Documentação
finalizada

Sem cadastro
no e-Parcerias

Irregulares Inadimplentes

41 41 1 2 0



EDITAIS EM PAGAMENTO

Edital para Apoio e Manutenção dos Grupos dos Ciclos
Carnavalesco e Paixão de Cristo
Objetivo do edital: Valorizar a produção artística do Estado, garantindo o
acesso continuado à tradição e a vida cultural cearense e contribuindo para
a geração de renda e manutenção dos grupos, coletivos e companhias que
exercem atividades culturais no Ceará ligadas ao patrimônio e à memória. O
edital vai selecionar propostas para manutenção e fomento dos grupos
dessa cultura tradicional popular.

📌Recurso disponível: R$ 2.100.200,00

📍Total de inscrições: 169

Cronograma de Formalização e Pagamento

Selecionados: 117
Processos Abertos: 117
Termos Assinados: 117
Termos Publicados: 117
Recursos Pagos: 117

XXII Edital Ceará Junino para Quadrilhas Junina 2022
Objetivo do edital: Selecionar e apoiar a realização de iniciativas destinadas
à promoção, preservação e difusão das tradições regionais cearenses
voltadas para as manifestações próprias do ciclo junino por meio da seleção
pública para grupos de quadrilhas juninas representados por meio de
pessoas físicas. O Edital apoiará 138 (cento e trinta e oito) quadrilhas juninas
por meio de Termo de Execução Cultural.

📌Recurso disponível: R$ 2.756.000,00



📍Total de inscrições: 195

Cronograma de Formalização e Pagamento

Selecionados: 135
Processos Abertos: 135
Termos Assinados: 132
Termos Publicados: 127
Recursos Pagos: 111

XVI Campeonato Estadual Festejos Ceará Junino e
Festivais Regionais
O Edital pretende contribuir para a manutenção da dinâmica da produção e
sustentabilidade econômica e social dos grupos e festivais regionais de
quadrilha junina do Estado do Ceará. Assim, o Edital tem uma função social e
econômica no fomento à economia artística, criativa e cultural, considerando
o grau elevado de informalidade do setor e dos trabalhadores da cultura,
assumindo um papel na permanência de atividades culturais promovidas
pelos atores e fazedores artísticos em nosso Estado no contexto de
enfrentamento do Coronavírus, reconhecendo a cultura como um direito
fundamental que deve ser assegurado a todos.

📌Recurso disponível: R$ 3.373.920,00

📍Total de inscrições: 36

Cronograma de Formalização e Pagamento

Selecionados: 18
Processos Abertos: 18
Termos Assinados: 18
Termos Publicados: 18
Recursos Pagos: 17


