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1. Abertura dos trabalhos;

 

INFORMES

2. Cronograma Editais e Eventos SMC/FMC;

 

ORDEM DO DIA

3. Aprovação da Ata da 96ª Reunião Ordinária do COMUC;

4. PPAG 2022-2025;

5. Composição da Câmara Temática Centros Culturais;

6. Atualização de Indicações COMUC no GT de Implementação da LAB;

7. Política de Festivais; 

8. Política de Museus.

Pauta:



A PARTIR DE JULHO
● Museus reabertos: Casa do Baile, Casa Kubitschek, MUMO  e MHAB
● Programação em rede dos Centros Culturais
● Pampulha Territórios
● Projetos Especiais dos Teatros  - Terça da Dança 
● Realização do Circuito Municipal de Cultura - Ano II (Artes Cênicas, Música, 

Culturas Populares, Literatura, Audiovisual, Artes Visuais)
● Expedições do Patrimônio

A PARTIR DE AGOSTO 
● Reabertura do cinema e teatros  municipais com bilheteria eletrônica 

implementada
● Territórios Criativos - Centros Culturais
● Jardins do Sagrado

Programação Geral - 2º Semestre 2021
Cronograma geral de atividades culturais



Programação Geral - 2º Semestre 2021
Cronograma geral de atividades culturais

JULHO
● Projetos Especiais dos Teatros - Férias no Teatro on-line . 

AGOSTO
● 4ª edição do Festival Literário Internacional de Belo Horizonte - FLI BH

SETEMBRO
● Primavera de Museus (museus + Pampulha Território Museus)



OUTUBRO
● 6ª edição da Virada Cultural de Belo Horizonte 
● Seminário Beagalê 
● Projetos Especiais dos Teatros - Semana das Crianças 
● Encontro de Formação do Educativo - APCBH

NOVEMBRO
● VI Conferência Municipal de Cultura 
● 11ª edição do Festival de Arte Negra de Belo Horizonte - FAN BH 
● MOOD (MUMO+SMDE+ Circuito Municipal de Cultura) 
● Abertura exposição Cinejornais MIS 
● Mostra Arena

DEZEMBRO
● Festejos na Lagoa - edição especial de aniversário 6 anos 
● Cultura e Pensamento



Programação Geral - 2º Semestre 2021
Editais

JULHO A AGOSTO
● Descentra

JULHO A SETEMBRO
● Zona Cultural Praça da Estação

AGOSTO 
● Edital chamamento para OSC parceira Bolsa Pampulha (MROSC)
● Edital 2021 Incentivo Fiscal

SETEMBRO 
● 5o Edital Prêmio Mestres da Cultura Popular de Belo Horizonte



AGOSTO A DEZEMBRO
● Edital de chamamento público para selecionar OSC parceria para realização 

da 11º edição do Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte, FIQ 
BH 

● Edital de chamamento público para selecionar OSC parceria para realização 
da 15º edição do Festival Internacional de Teatro Palco & Rua de Belo 
Horizonte, FIT BH 

● Edital de chamamento público para selecionar OSC parceria para realização 
da 7º edição da Virada Cultural de Belo Horizonte

DEZEMBRO A JANEIRO
● Lançamento do edital do Concurso Nacional de Literatura Prêmio Cidade de 

Belo Horizonte 
● Lançamento do edital do Concurso Nacional de Literatura João-de-Barro



Site: portalbelohorizonte.com.br

Assista nossa programação no You Tube: 

https://www.youtube.com/canalFMC

Exposições virtuais: http://portalbelohorizonte.com.br/visitas-virtuais

Instagram: https://www.instagram.com/fmcbh/

Cultura nas redes

https://www.youtube.com/canalFMC
http://portalbelohorizonte.com.br/visitas-virtuais
https://www.instagram.com/fmcbh/


ORDEM DO DIA
● Aprovação da Ata da 96ª Reunião Ordinária do COMUC



Propostas enviadas pelo 
COMUC para o PPAG 

2022-2025



Proposta de Novo Programa



PROGRAMA: Acesso e difusão de cinema/CINECLUBISMO

AUTORIA:  Representantes da sociedade civil 

Resposta SMC/FMC
A estrutura de PPAG requer programas e ações mais sintéticos, que condensem 
um conjunto de iniciativas articuladas a partir de bases programáticas em 
comum. A proposta ora apresentadas pela SMC/FMC parte da 
tridimensionalidade da cultura (em suas dimensões simbólica, econômica e 
cidadã), dando, ainda, destaques para a formação, para o patrimônio e a 
memória, e para a gestão e participação do Sistema Municipal de Cultura. 
Assim, nos afastamos de uma lógica mais fragmentada de políticas culturais 
(focadas nos setores) e nos aproximamos mais de um paradigma centrado nos 
impactos pretendidos com estas.

Propostas



O cineclubismo está presente em um conjunto de programas da estrutura atual 
de PPAG (com destaques para o fomento, o acesso e a formação). Compreendido 
enquanto atividade integrante do setor audiovisual, o cineclubismo é apoiado e 
fomentado por meio de uma série de ações inseridas no BH nas Telas. 
Destacamos aqui o papel central do Edital BH nas Telas, parte integrante da 
política de fomento da SMC, que, por meio da categoria audiovisual 
comunitário, fomenta projetos de cineclubismo executados por diversos 
proponentes da cidade. Vale ainda frisar o papel central do Cine Santa Tereza, 
cinema público da capital, que realiza uma séria de ações voltadas para a 
democratização do acesso ao cinema, com foco especialmente nas produções 
locais e nacionais, oferecendo uma programação atenta à diversidade de temas, 
e à pluralidade de vozes, narrativas e perspectivas.

Propostas



Ação: Promoção do audiovisual em todos os centros culturais e outros 
equipamento da cidade implantando cineclubes como forma de 
descentralização e democratização do cinema produções locais e do cinema 
nacional brasileiro.

 Subação: criação de cineclubes em parceria com a sociedade civil local de todos 
os centros culturais entre outros equipamentos municipais com exibições
seguidas de debates, oficinas de cinema com produções de vídeos, além de 
oficinas dentro de toda a cadeia do audiovisual.

AUTORIA:  Representantes da sociedade civil 

Propostas



Resposta SMC/FMC
Atualmente a SMC e FMC não conta com programa de promoção do 
cineclubismo de maneira integral em todos os centros culturais da cidade. 
Todavia, frisa-se que o sistema cultural conta atualmente com com três ações 
consideráveis de fomento direto e apoio ao cineclubismo na cidade. São elas: 
- Categoria Audiovisual Comunitário no Edital BH nas Telas, a qual investe 
anualmente em média 150 mil reais em projetos que visem, prioritariamente, a 
valorização da democratização e descentralização da linguagem e produção 
audiovisual, inclusive cineclubes. 
- Circuito Cine Clube: projeto lançado pelo Circuito Municipal de Cultura com 
exibição de diversos filmes, com o intuito de promover a difusão da linguagem 
audiovisual, em suas diversas formas e manifestações, no ambiente virtual e 
presencial. 
 



 - O Cine Santa Tereza realiza, em parceria com a Sociedade Civil, ações cineclubistas 
que envolvem exibição de filmes e debates voltados para a formação de público. 
Como alguns exemplos, podemos citar o Cineclube Aranha, que abarca a produção 
de filmes dirigidos por mulheres, trazendo uma perspectiva feminina e feminista 
sobre o fazer cinematográfico; o Cine Diversidade, que promove através do cinema 
reflexões sobre a universo  e a cultura LGBTQIA+; e o Cinema Falado, realizado em 
parceria com o Centro de Estudos Cinematográficos, que propõe um leitura da 
cultura audiovisual a partir de uma perspectiva histórica. Além disso, o CST realiza 
outras ações pontuais em parceria com mostras e festivais locais por meio de 
exibição, palestras e oficinas, contribuindo para a formação de público e de agentes 
culturais na área audiovisual.
Frisa-se que todos os equipamentos da FMC, sobretudo os centros culturais, estão 
abertos e interessados para receber propostas de caráter cineclubista, sejam elas 
executadas diretamente pela SMC/F, sejam elas fomentadas, ou mesmo aquelas que 
não contam com recursos diretos da PBH.
Quanto aos Centros Culturais, periódicamente são realizadas atividades ligadas 
ao cineclubismo em alguns dos equipamentos. Todavia, frisa-se o interesse e 
abertura destes centros para receber ações de tal cunho dentro da sua 
programação cotidiana.



Projeto de formação na área que envolve a FMC e SMC em parceria que envolva 
também a Educação.

AUTORIA:  Representantes da sociedade civil 

Resposta SMC/FMC
O Núcleo de Produção Audiovisual, em parceria com a Escola Livre de Artes – Arena da 
Cultura, promove, desde 2019, workshops, minicursos, laboratórios, oficinas, rodas de 
conversa e encontros voltados para a formação na área audiovisual, com foco nos 
processos de criação em audiovisual, bem como no trabalho de crítica e curadoria, com a 
oferta de cursos voltados tanto para o campo da prática, quanto para a formação do 
olhar para fruição. A grade de cursos do NPD/ELA oferece ainda formações para 
professores da rede pública municipal de ensino, buscando promover pensamentos e 
reflexões sobre o Audiovisual e a Cultura da Infância. Todos os cursos são gratuitos.
Ressalta-se que dentro destas formações a atividade cineclubista é implicita, estando o 
"encontro para ver imagens"(inclusive título de um dos cursos da ELA/NPD) como base 
central da proposta pedagógica das formações audiovisuais, seja com professores ou 
cidadãos em geral. 

Propostas



Contatos 

Secretaria Municipal de Cultura 
Diretoria de Políticas Culturais e 

Participação Social 
Gerência de Apoio às Ações Colegiadas 

comuc.smc@pbh.gov.br


