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Como forma de exercer a escuta ativa e o diálogo com gestores, agentes e produtores do setor
audiovisual, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult) divulga, a partir
desta sexta-feira (24/1), a minuta do Edital Exibe Minas. O objetivo é disponibilizar amplo acesso ao
documento preliminar para que a sociedade civil possa se manifestar com sugestões, críticas,
opiniões e contribuições.
Esta é a primeira etapa do processo de abertura do edital voltado ao setor audiovisual e dedicado ao
fomento de mostras de cinema, festivais ou cineclubes realizados no estado.
Nesta primeira fase, o documento com informações sobre o futuro edital fica disponível para
avaliação e sugestões. Até 15 de fevereiro será possível acessá-lo via internet neste LINK. As
sugestões e comentários devem ser enviadas para falacultura@secult.mg.gov.br.
Já no dia 13 de fevereiro, será realizado um encontro presencial com os interessados em participar do
Edital Exibe Minas no Teatro da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, em Belo Horizonte. O
intuito do evento é apresentar a minuta e abrir espaço para perguntas e sugestões.
Exibe Minas
O Edital Exibe Minas tem por finalidade premiar projetos a ser executados por pessoas físicas no
Estado de Minas Gerais que contribuam para a formação de público por meio do apoio a circuitos de
exibição alternativos – mostras, festivais, cineclubes – e eventos de formação, qualificação e/ou
capacitação em audiovisual, em conformidade com o art. 4º inciso VII da Lei Estadual nº 23.160, de
19 de dezembro de 2018.
Para isso, serão disponibilizados R$ 1 milhão, no total, distribuídos da seguinte maneira:
Categoria 1: Primeira edição de mostras e/ou festivais: R$ 150 mil
Categoria 2: Continuidade de mostras e/ou festivais: R$ 350 mil
Categoria 3: Cineclubes: R$ 350 mil
Categoria 4: Evento de formação, qualificação e/ou capacitação no segmento audiovisual: R$ 150 mil
Serviço
Consulta pública sobre o Edital Exibe Minas:
Período: 24/01/2020 a 15/02/2020
Minuta do Edital: Clique AQUI.
Sugestões: falacultura@secult.mg.gov.br
Fala Cultura sobre Exibe Minas
Apresentação, bate-papo e dúvidas sobre a minuta do edital
Data: 13/02/2020
Horário: 14h30
Local: Teatro da Biblioteca Estadual de Minas Gerais – Praça da Liberdade, 21, Belo Horizonte - MG
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