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FORTALECIMENTO DOS FESTIVAIS E 
CONSOLIDAÇÃO COMO POLÍTICA PÚBLICA

DIRETORIA DA POLÍTICA DE FESTIVAIS - DPOF FMC

ESTRUTURAÇÃO DA EQUIPE
    Em construção e aperfeiçoamentos constantes

FORMATO DE EXECUÇÃO - MROSC

Antiga Assessoria de Coordenação da Política de Festivais

JULHO/2019 – DPOF FMC
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MROSC
Decreto Municipal nº 16.746/2017 - normatiza a aplicação da Lei nº 13.019/2014  

MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (MROSC)

FESTIVAIS MUNICIPAIS -- PBH

Novo formato para  
execução de 

parcerias

Fortalecimento da 
Sociedade Civil

Gestão pública 
democrática

Transparência na 
utilização dos 

recursos públicos



Os Festivais realizados pelo Poder Público são pautados por diretrizes ligadas à:

FESTIVAIS MUNICIPAIS – PBH

Democratização do 
acesso à arte e à 
cultura (acessibilidade 
e inclusão)

Fortalecimento de  
intercâmbios

Elaboração de uma  
programação 
acessível  e 
transversal

Formação de 
públicos

Inserção da cidade de 
Belo Horizonte  no 
calendário de eventos 
nacionais e  
internacionais

Capacitação/  
qualificação 
artística e técnica



FESTIVAIS MUNICIPAIS - PBH

INTERCÂMBIO

FORMAÇÃO

CIRCULAÇÃO

REFLEXÃO
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Permanentemente aliando qualidade e diversidade de  
linguagens, as ações dos festivais operam em diferentes  
campos, contemplando os seguintes eixos:

DIFUSÃO



28 ANOS
Festival  

Internacional de  
Teatro (FIT BH)

14 edições realizadas
(1994 a 2022)

27 ANOS
Festival de  
Arte Negra  
(FAN BH)

11 edições realizadas
(1995 a 2022)

23 ANOS
Festival  

Internacional de  
Quadrinhos

(FIQ BH)

10 edições realizadas
(1999 a 2022)

9 ANOS

Virada Cultural

6 edições realizadas
(2013 a 2022)

7 ANOS
Festival Literário  

Internacional
(FLI BH)

4 edições realizadas
(2015 a 2022)

FESTIVAIS MUNICIPAIS – PBH



FESTIVAIS MUNICIPAIS – PBH

2022/2024

11ª e 12ª edição do Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte - FIQ BH
7ª e 9ª edição da Virada Cultural de Belo Horizonte
15ª e 16ª edição do Festival Internacional de Teatro Palco & Rua de Belo Horizonte - FIT BH

•Edital MROSC;
•Execução em formato preferencialmente presencial;
•Prioridade de participação dos artistas da cidade e RMBH.



FIQ BH

Criado em 1999, o Festival Internacional de Quadrinhos de Belo 
Horizonte tem sido uma peça fundamental no processo de 
valorização e crescimento dos quadrinhos no Brasil. 

Como maior evento do gênero na América Latina, o Festival é 
referência obrigatória para os quadrinistas e público, uma vez 
que apresenta um painel da produção contemporânea de 
quadrinhos no mundo e propicia o intercâmbio entre artistas e 
editores nacionais e internacionais. 

Pretende tornar-se não somente o ponto de encontro dos 
profissionais, mas transformar Belo Horizonte na verdadeira 
capital nacional dos quadrinhos, permitindo a troca de 
experiências artísticas e pedagógicas, relacionada à linguagem 
da arte sequencial, com artistas e acadêmicos convidados de 
diversas partes do mundo, estimulando a capacitação de 
profissionais e incentivando a formação de jovens quadrinistas.

O FIQ BH consiste em uma jornada de programação artística e 
cultural com foco na promoção da leitura e no desenvolvimento 
técnico-profissional do setor, envolvendo, também, outras 
linguagens artísticas, especialmente o cinema de animação. 



Números da última edição: 

FIQ em Casa - Edição especial do Festival Internacional 
de Quadrinhos - 2020

Formato virtual

27 atividades 

18.000 atendimentos virtuais

Participação de 26 artistas

50 profissionais envolvidos 



11ª edição do Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte - FIQ BH 2022

•Edital MROSC publicado em Janeiro de 2022

•Realizado em parceria com a Associação Cultural dos Amigos do Museu de Arte da Pampulha - Amap, OSC selecionada via edital 
de chamamento público.

•Previsão de realização: Julho/Agosto

•Orçamento: R$ 650.000,00

•Fomentar a economia criativa e possibilitar oportunidades de trabalho e renda para a cadeia produtiva artística local e nacional neste 
momento de retomada do setor cultural. 

•Garantir ações que compunham as políticas públicas municipais para os quadrinhos, o livro, a leitura e a literatura. 

•As ações deverão incluir diversas atividades, tais como: mesas de debate, palestras, feira de quadrinhos, masterclass, lançamentos 
de livros, mostra de filmes, exposição, rodada de negócios e outras atividades relacionadas. 

•A programação, gratuita, deverá ser direcionada aos mais diversos públicos - sendo consideradas as faixas etárias, as pautas 
identitárias e garantida a acessibilidade às pessoas com deficiência - e conter, no mínimo, 81 atividades, além da participação de 40 
convidados, 400 quadrinistas e seis ou mais editoras de quadrinhos e/ou estúdios de animação.

•Curadoria: Mariamma Fonseca e Lucas Ed. 



FESTIVAIS MUNICIPAIS – PBH
VIRADA CULTURAL DE BH

A Virada Cultural de Belo Horizonte vem se consolidando como 
um dos mais importantes eventos culturais do município. 

Consiste em uma jornada de vinte e quatro horas ininterruptas 
de programação artística e cultural nas diversas áreas: música, 
teatro, dança, circo, literatura, artes plásticas, artes cênicas, 
artes visuais, performance, moda, gastronomia, entre outras. 

Com a pegada de transgressão, a Virada propõe uma discussão 
sobre temas ligados ao cotidiano da cidade, como o uso do 
espaço público, sustentabilidade, mobilidade, acessibilidade e 
novas vivências. É a ocupação do espaço urbano pelo público e 
pelo artista, nas suas mais diversas expressões. 

As apresentações oficiais são gratuitas e realizadas em vários 
palcos e espaços públicos pela cidade, além da programação 
associada em teatros, museus e centros culturais.

O objetivo é espalhar arte por toda a cidade.



Números da última edição: 

6ª edição da Virada Cultural de Belo Horizonte - 2020

Formato virtual

329 atividades 

119.368 atendimentos virtuais

Participação de 2.000 artistas

2.368 profissionais envolvidos



7ª Edição da Virada Cultural de Belo Horizonte - 2022

•Edital MROSC publicado em Fevereiro de 2022

•Realizado em parceria com a Associação dos Amigos do Centro de Cultural Belo Horizonte - AMICULT, OSC selecionada via edital 
de chamamento público.

•Previsão de realização: Agosto/Setembro

•Orçamento: R$ 2.000.000,00

•Programação gratuita, durante 24 horas ininterruptas, composta por atrações de diversas áreas artísticas e culturais, como artes
cênicas, artes visuais, audiovisual, cultura popular, literatura, moda, design, música, games, bem-estar e saúde, gastronomia, dentre 
outras.

•A programação deverá ser composta por, aproximadamente, 250 atrações. 

•As atividades deverão ter formatos variados e serem realizadas em espaços localizados no hipercentro, principalmente, os da Zona 
Cultural Praça da Estação.

•A programação e as definições artísticas estratégicas do Festival serão realizadas em âmbito colegiado com a
Coordenação Artística, composta por representantes do poder público e da OSC selecionada.

•A seleção de artistas de Belo Horizonte e Região Metropolitana é realizada por meio de cadastro de propostas artísticas ou
chamamento simplificado.



FESTIVAIS MUNICIPAIS – PBH
FIT BH

Realizado pela primeira vez em 1994, o Festival Internacional de 
Teatro Palco & Rua de Belo Horizonte gerou, desde sua origem, 
grande impacto sobre a população belorizontina e rapidamente 
se constituiu como evento de destaque no calendário cultural 
brasileiro.

Contribui significativamente para a qualificação da produção 
teatral local, nas perspectivas artística e técnica, bem como para 
a inserção da cidade no calendário de eventos internacionais na 
área das artes cênicas.

Consolidado como um dos maiores festivais internacionais de 
teatro do país e um dos cinco principais da América Latina, o FIT 
BH já trouxe a Belo Horizonte grupos e artistas de 42 diferentes 
países, contemplando produções de todos os continentes.



Números da última edição: 

14ª edição do Festival Internacional de Teatro Palco & 
Rua de Belo Horizonte - FIT BH 2018

Formato presencial 

34 espetáculos 

61 apresentações com a participação de 222 artistas

38 atividades no Ponto de Encontro

64 atividades de reflexão, formação, intercâmbio e 
projetos especiais

41 espaços cênicos e de eventos ocupados na cidade

130 profissionais envolvidos

Público de 25 mil pessoas 



15ª edição do Festival Internacional de Teatro Palco & Rua de Belo Horizonte - FIT BH 2022

•Edital MROSC publicado em Janeiro de 2022

•Realizado em parceria com o Instituto Odeon, OSC selecionada via edital de chamamento público.

•Previsão de realização: Outubro/Novembro

•Orçamento: R$2.000.000,00

•Pretende-se construir ações com a participação de grupos de teatro da cidade que possuem uma longa história e fortes laços com o 
teatro e o FIT BH, contemplando técnicas teatrais variadas. 

•Deverão ser utilizados teatros e espaços da cidade, incluindo, os que compõem a Zona Cultural da Praça da Estação, os 
equipamentos culturais da Fundação Municipal de Cultura, como também, os espaços independentes, de Coletivos e Grupos, 
espaços em territórios descentralizados, parques municipais distribuídos pelas regionais da cidade, entre outros.

•A Curadoria será composta por três pessoas da sociedade civil, selecionadas por meio de indicações da Fundação Municipal de 
Cultura e da OSC parceira, em comum acordo. É desejável que a maior parte dos integrantes da Curadoria resida na cidade de Belo 
Horizonte.

•A programação do Festival deverá ter aproximadamente 40 atividades, plural e transversal, apresentando trabalhos de destacada 
qualidade técnica e artística, atividades ligadas aos eixos de formação, reflexão e intercâmbio, além de atividades complementares, 
tais como: exposição, lançamentos de livros, pontos de encontro do Festival, entre outros. 



FESTIVAIS MUNICIPAIS – PBH

2023/2025

5ª e 6ª edição do Festival Literário Internacional de Belo Horizonte - FLI BH 
8ª e 10ª edição da Virada Cultural de Belo Horizonte
12ª e 13ª edição do Festival de Arte Negra de Belo Horizonte - FAN BH

•Edital MROSC;
•Execução em formato preferencialmente presencial;
•Prioridade de participação dos artistas da cidade e RMBH.



FESTIVAIS MUNICIPAIS – PBH

FLI BH 

O Festival Literário Internacional de Belo Horizonte - FLI BH vem 
alcançando espaço e se consolidando como um importante 
evento cultural do município. 

Os festivais literários destacam-se pela valorização da literatura 
como linguagem artística e por promoverem o debate sobre a 
leitura literária e sua importância para a formação humana.

O FLI BH busca contribuir para a valorização da literatura junto à 
população e aos visitantes da cidade; para a formação de 
leitores literários, além de conferir visibilidade a escritores, 
ilustradores e profissionais que se dedicam a essa linguagem, 
principalmente por meio da divulgação da produção literária da 
cidade.

Também, promove o diálogo entre a literatura e outras 
linguagens artísticas, em suas diversas possibilidades.



Números da última edição: 

4ª edição do Festival Literário Internacional de 
Belo Horizonte - FLI BH 2021

Formato virtual

201 atividades 

19.333 atendimentos virtuais

Participação de 133 artistas

294 profissionais envolvidos



FESTIVAIS MUNICIPAIS – PBH FAN BH

O Festival de Arte Negra de Belo Horizonte - FAN BH é dedicado 
à valorização e à difusão da arte de matriz africana. Com 
periodicidade bienal, o festival compreende uma ampla 
programação cultural, marcada pela diversidade de linguagens 
artísticas e pela participação de artistas, grupos e pesquisadores 
da arte e da cultura negra. Desde 1995, atua como um 
importante instrumento para a valorização de manifestações 
culturais diversas, impulsionando a formação da rede de um 
mercado local.

Ao longo de sua trajetória, o festival tem se consolidado como 
um importante fórum de encontro entre artistas locais, nacionais 
e internacionais para compartilhar ideias, procedimentos e 
técnicas sobre a Arte Negra.

O caráter internacional da programação do festival corrobora 
com a formação e com intercâmbios artísticos, consolida o nome 
de Belo Horizonte na realização de eventos mundiais do gênero, 
e cumpre o papel de promover o fortalecimento das identidades 
culturais e incentivar a compreensão da origem e da inserção 
das diversas vertentes das culturas de matrizes africanas.



Números da última edição: 

11ª edição do Festival de Arte Negra de 
Belo Horizonte - FAN BH 2021

Formato híbrido

43 atividades (2 virtuais, 34 presenciais, 7 presencial 
e virtual) 

5.810 atendimentos presenciais e 
941 atendimentos virtuais 

Participação de 327 artistas

350 profissionais envolvidos



Agradecemos sua atenção!


