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AMM ALERTA  
concursos para projetos artísticos  

 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES- FUNARTE 

 “seis concursos de incentivo à diversas modalidades artísticas, 
válidos em todo o Brasil”. 

 

ASSUNTO: editais1 para  concursos para projetos artísticos são 

lançados pela Funarte 

 

O MINISTÉRIO DO TURISMO, por intermédio da Fundação Nacional de Artes- 

FUNARTE2, divulgou nesta quinta-feira (10.09) seis concursos de incentivo a diversas 

modalidades artísticas, válidos em todo o Brasil. Foram destinados cerca de R$ 6 milhões para 

os editais e, ainda, para um projeto de seminários. As seleções de projetos integram o 

Programa Funarte de Toda Gente, que reúne ações de todas as áreas da entidade. As 

inscrições para os processos seletivos são gratuitas.(site do ministério) 

Devida a relevância do assunto, reportamos na íntegra a informação divulgada no site:   

Serão premiados propostas para festivais de teatro e para espetáculos – em vídeo e 

presenciais –, de circo, dança e teatro. Há um edital para propostas de acessibilidade e 

inclusão em dança; outro vai contemplar mostras de artes visuais; outro, disponibilizar 494 

                                                             
1 https://www.funarte.gov.br/edital/premio-festival-funarte-de-teatro-virtual-2020/ 
 
2 Criada em 1975, a Fundação Nacional de Artes – Funarte é o órgão do Governo Federal brasileiro cuja missão é 
promover e incentivar a produção, a prática, o desenvolvimento e a difusão das artes no país. É responsável pelas 
políticas públicas federais de estímulo à atividade produtiva artística brasileiras; e atua para que a população possa 
cada vez mais usufruir das artes. 
Atualmente a Funarte, vinculada ao Ministério do Turismo, alcança as áreas de circo, dança e teatro; de música, de 
concerto, popular e de bandas; e de artes visuais; e também a preservação da memória das artes e a pesquisa na 
esfera artística. É a única instituição no Estado brasileiro com as atribuições e especialidades necessárias para 
tratar desses campos de atividade. 
O trabalho de mais de 40 anos da Fundação inspirou a criação de dezenas de entidades municipais e estaduais 
assemelhadas, em todo o território nacional. 
Atuação 
Para alcançar seus objetivos, a Fundação Nacional de Artes tem atuado continuamente no fomento à produção 
nessa área; na formação de público; e na capacitação de artistas, técnicos e produtores. Realiza apoio a projetos, 
em todos os estados brasileiros e no exterior; implementa programas de circulação de eventos, oficinas e 
consultorias técnicas; mantém espaços culturais (hoje no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Distrito 
Federal); e edita publicações – algumas delas em versão digital, disponíveis neste portal. 
Fonte: https://www.funarte.gov.br/a-funarte/ 
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oficinas para todas essas linguagens artísticas; e outro vai conferir bolsas para pesquisas nos 

campos da conservação e da preservação fotográficas. 

O público pode assistir gratuitamente à apresentação dos editais na “live”, no Canal Arte 

de Toda Gente, no Youtube. O encontro conta com as presenças do presidente da Fundação, 

Luciano Silva; do diretor-executivo da entidade, Jefferson da Fonseca; e dos diretores de 

Centros da entidade. São eles: da Música, Bernardo Guerra; de Artes Cênicas, Naura 

Schneider; de Artes Visuais, Leila Santos; e de programas integrados, Adriana Poggi. 

Ao todo, sete editais para incentivo a artistas e à economia das artes 

O objetivo principal do Programa Funarte de Toda Gente é o apoio ao trabalho, à renda 

e à produção na área artística; à difusão de múltiplas vertentes de arte para as plateias de todo 

o Brasil; e à formação de novos públicos. Com esse lançamento, a Funarte completa sete 

editais publicados em 2020, com foco no incentivo financeiro a circo, artes visuais, música, 

dança, teatro e linguagens integradas. Entre as ações está o Prêmio Funarte RespirArte, para 

vídeos online, lançado em junho – edital de grande sucesso, com inscrições encerradas. 

Para conhecer todos os editais, acessar o link abaixo e baixar o edital da área 

correspondente: 

http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13767-seis-concursos-para-

projetos-art%C3%ADsticos-s%C3%A3o-lan%C3%A7ados-pela-funarte.html 

 

Cuiabá-MT, 14 de setembro de 2020. 

                                                     
 

 

              Neurilan Fraga  
                                                              Presidente  
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