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PROMOÇÃO DA CULTURA BRASILEIRA 
 

PROGRAMA: CULTURA 
AÇÃO: PROMOÇÃO E FOMENTO À CULTURA BRASILEIRA 
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
MINISTÉRIO DA CIDADANIA: 10.55101.13.392.5025.20ZF 
FUNDO NACIONAL DE CULTURA: 10.55903.13.392.5025.20ZF 
FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES: 10.55205.13.392.5025.20ZF 
INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS: 10.55209.13.392.5025.20ZF  

 
Essa ação visa contribuir para a criação, produção, divulgação e circulação do produto cultural 
brasileiro, proporcionando a fruição e o acesso amplo da população aos bens culturais, em 
suas diversas áreas e segmentos e nos seus mais diversos aspectos, manifestações e 
linguagens. 
 
Produto da Ação: 
ARRANJOS PRODUTIVOS AUDIOVISUAIS (Ministério da Cidadania e Fundo Nacional de 
Cultura). Essa ação tem foco na formação de mão de obra técnica para o setor audiovisual, na 
produção e exibição de conteúdo, e na inovação, visando a ampliação da diversidade cultural, 
a regionalização e a desconcentração, o fortalecimento e ampliação do setor audiovisual 
brasileiro. Cada Arranjo é composto por um Núcleo de Equipamentos de Produção Digital que 
funcionará como formador de novos talentos e estímulo à inserção de jovens no mercado de 
trabalho: 

1. FORMAÇÃO AUDIOVISUAL:  Oficinas de formação técnica em produção audiovisual e 
aquisição de equipamentos de produção com foco na formação (cidades com 
potencial de inserção no setor audiovisual - alcance municipal e regional); 

2. EXIBIÇÃO AUDIOVISUAL: Pontos de Exibição, Mostras e Festivais de Cinema; 
3. CINE-MÓVEL:  Implantação de estrutura de um cinema itinerante. 

 
Contato da Área Responsável: 
Secretaria do Audiovisual 
E-mail: convenios.sav@cultura.gov.br 
Telefone: 2024-2833 
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco “B”, 2º andar 
 
EDITAL DE CULTURAS POPULARES (Ministério da Cidadania e Fundo Nacional de Cultura). O 
edital visa premiar iniciativas culturais realizadas por mestres e mestras, grupos, e instituições 
privadas sem fins lucrativos que trabalham para fortalecer e dar visibilidade a expressões da 
cultura popular como o cordel, a quadrilha, o maracatu, o jongo, o bumba meu boi e o cortejo 
de afoxé, entre outros. O recurso poderá ser destinado ao Ministério da Cidadania/Secretaria 
Especial da Cultura para fomento ao edital realizado desde 2007. Do mesmo modo, também 
pode ser destinado a estados e munícipios para que realizem suas próprias premiações. 
 
Contato da Área Responsável: 
Coordenação-Geral de Cultura Popular e Diversidade  
E-mail: diversidade.sdc@cultura.gov.br 
Telefone: (61) 2024 - 2971 
Endereço: Edifício Parque Cidade Corporate – SCS Quadra 09, Lote C, Torre B, 10º andar. CEP.: 
70308-200 – Brasília/DF. 
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FESTEJOS DE CULTURA POPULAR (Ministério da Cidadania e Fundo Nacional de Cultura). Visa 
apoiar festas tradicionais que incentivam, visibilizam e priorizam as manifestações culturais de 
uma localidade, construindo para a preservação e difusão de expressões como Artesanato, Boi 
bumbá, Brinquedos e brincadeiras populares, Capoeira, Carimbó, Carnaval, Cavalhada, 
Ciranda, Circo, Coco de roda, Congada, Contação de histórias, Cordel, Culinária tradicional, 
Cultura cigana, Cultura indígena, Dança, Festa do Divino, Festejos juninos, Folia de reis, Frevo, 
Guitarrada, Hip Hop, Literatura, Maracatu, Medicina tradicional, Música, Povos de Terreiro, 
Poesia, Teatro, Reisado, Samba, Xaxado, Xilogravura, entre outras, entre outras. Os festejos 
poderão incluir ações de formação cultural (oficinas e seminários), memória e registro 
(gravação de documentário e publicação de livros). 
 
Contato da Área Responsável: 
Coordenação-Geral de Cultura Popular e Diversidade  
E-mail: diversidade.sdc@cultura.gov.br 
Telefone: (61) 2024 - 2971 
Endereço: Edifício Parque Cidade Corporate – SCS Quadra 09, Lote C, Torre B, 10º andar. CEP.: 
70308-200 – Brasília/DF. 
 
CAPACITAÇÃO EM ACESSIBILIDADE CULTURAL (Ministério da Cidadania e Fundo Nacional de 
Cultura). O Objetivo da ação é realizar cursos e oficinas de capacitação no âmbito do Sistema 
Nacional de Cultura relativamente ao tema da acessibilidade cultural nos projetos. A finalidade 
é sensibilizar e capacitar técnicos, educadores e agentes multiplicadores da arte e da cultura 
na promoção da cidadania cultural das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida.  
 
Contato da Área Responsável: 
Coordenação-Geral de Cultura, Educação, Acessibilidade e Inclusão – CGEAI 
Secretaria da Diversidade Cultural 
Telefone: (61) 2024-2965 ou 2024-2807 
Endereço: Edifício Parque Cidade – 10º andar – Brasília/DF. 
 
AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CULTURAL (Ministério da Cidadania e Fundo 
Nacional de Cultura). O Objetivo da ação é realizar ações de formação e capacitação cultural 
(oficinas, seminários, cursos...), em suas diferentes linguagens, visando a promoção da arte e 
da cultura.  
 
Contato da Área Responsável: 
Coordenação-Geral de Cultura, Educação, Acessibilidade e Inclusão – CGEAI 
Secretaria da Diversidade Cultural 
Telefone: (61) 2024-2965 ou 2024-2807 
Endereço: Edifício Parque Cidade – 10º andar – Brasília/DF. 
 
+ CULTURA LOCAL (Ministério da Cidadania e Fundo Nacional de Cultura). Realização de 
festivais com o intuito de fomentar a cultura local, que não se confundam com eventos 
populares do calendário local e regional com potencial de captação por outras fontes. O 
Município ou Estado favorecido pelo programa deve ter aderido ao Sistema Nacional de 
Cultura. 
 
Contato da Área Responsável: 
Ministério da Cidadania – Secretaria de Fomento e incentivo à Cultura 
E-mail: admibissilidade.cgfnc@cultura.gov.br 
Telefone: 2024-2041 
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Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco “B”, 1º andar 
 
EDITAL PARA APOIO A PROJETOS PARA O FESTIVAL PALMARES DE CULTURA NEGRA E AFRO-
BRASILEIRA (Fundação Cultural Palmares). Objetiva promover a realização de nova edição do 
edital de chamada pública para apoio a Projetos a integrar o Festival Palmares de Cultura 
Negra e Afro-Brasileira. O edital contempla as seguintes expressões artísticas e sociais: teatro, 
dança, música, literatura, cinema, moda, design, artesanato, culinária, formação cultural, e 
seminários com temáticas afins. 
 
Contato da Área Responsável: 
Fundação Cultural Palmares 
Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro-Brasileira - DEP 
E-mail:  dep@palmares.gov.br 
Fone: (61) 3224-0173 
Endereço: SCS Quadra 02 Ed. Toufic – 6º andar 
 

PROMOÇÃO E FOMENTO PARA O SETOR MUSEAL (Instituto Brasileiro de Museus). Abrange o 
apoio a projetos de instituições museológicas, com ações voltadas para: preservação, 
conservação e difusão de acervos culturais. (Documentação, digitalização, catalogação, 
pesquisa, restauração, etc); Requalificação de exposições nos museus; Apoio a projetos de 
educação museológica; Elaboração, edição e difusão de publicações e de materiais gráficos 
institucionais para os museus; Realização de eventos para a difusão do conhecimento 
museológico e de seus acervos. 

 
Instituto Brasileiro de Museus; 
E-mail: ana.couto@museus.gov.br 
Telefone: (61) 3521-4114 
Endereço: SBN, Quadra 2, Bloco N, Edifício CNC III. 
 
Custo Estimado: 

ação 
orçamentária 

localizador modalidade gnd o que pode 
ser 

apoiado? 

produtos valor 
mínimo da 

emenda 

20zf – 
promoção e 
fomento à 
cultura 
brasileira 

ministério 
da 
cidadania 

ma 30, ma 
40 e ma 90 
  

gnd 3 formação 
audiovisual 

oficinas de 
formação 
técnica 

r$ 150 mil 

gnd 4 aquisição de 
equipamentos 

r$ 350 mil 

gnd 3 exibição 
audiovisual 

mostras, feiras 
e oficinas 

r$ 300 mil 

gnd 4 aquisição de 
equipamentos 

r$ 200 mil 

gnd 4 cine-móvel implantação de 
estrutura de 
um cinema 
itinerante: 
aquisição de 
ônibus ou 
caminhão; 
equipamentos 

r$ 500 mil 
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de som, luz, 
projeção, etc. 

ministério 
da 
cidadania/
secretaria 
especial da 
cultura  

ma 30, ma 
40 e ma 90 

gnd 3 edital de 
culturas 
populares 

realização de 
edital público 
para premiação 

r$ 100 mil 

ma 30, ma 
40 e ma 50 

gnd 3 festejos de 
cultura 
popular 

realização de 
festejos e 
celebrações da 
diversidade 
cultural 
brasileira 

r$ 100 mil 

ma 30, ma 
40, ma 50 e 
ma 90 

gnd 3 capacitação 
em 
acessibilidad
e cultural 

ações de 
capacitação e 
oficinas em 
linguagens 
artísticas e 
cultura de 
pessoas com 
deficiência e 
com 
mobilidade 
reduzida. 

r$ 100 mil 

ma 30, ma 
40, ma 50 e 
ma 90 

gnd 3 ações de 
formação e 
capacitação 
cultural 

oficinas, 
seminários, 
cursos 

r$ 100 mil 

ma 30 e ma 
40 

gnd 3 + cultura 
local 

realização de 
festivais 

r$ 100 mil 

fundação 
cultural 
palmares  

ma 30, ma 
40 e ma 50 

gnd 3 edital para 
apoio a 
projetos 
para o 
festival 
palmares de 
cultura 
negra e 
afro-
brasileira 

festival 
palmares de 
cultura negra e 
afro-brasileira 

r$ 100 mil 

instituto 
brasileiro 
de museus 

ma 30 e ma 
40 

gnd 3 
e gnd 
4 

projetos de 
instituições 
museológica
s 

preservação, 
conservação e 
difusão de 
acervos 
culturais 

r$ 100 mil 

 
Obs: 

1. Valor mínimo de R$ 100 mil, ou de R$ 250 mil, no caso de execução de obras e serviços 
de engenharia. (Art. 9º, incisos IV e V, da Portaria Interministerial nº 424/2016).  

 


