5º Prêmio BDMG Cultural/FCS de Estímulo ao
Curta-Metragem de Baixo Orçamento
Objetivos
Estão abertas as inscrições para o 5º Prêmio BDMG Cultural/FCS de Estímulo ao
Curta-Metragem de Baixo Orçamento. O edital é uma realização do BDMG Cultural, Fundação
Clóvis Salgado e Ministério da Cultura por meio da Secretaria do Audiovisual e Lei de Incentivo à
Cultura. Os interessados podem inscrever seus projetos até o dia 17 de maio.
Acesse o Edital. (209kB em PDF)
Ficha de Inscrição (161 kb em TXT)

O prêmio, que visa fomentar a produção audiovisual em Minas, chega à 5ª edição com as tradicionais
categorias Estreante e Não-Estreante, com dois vencedores cada, que serão contemplados com R$ 30
mil e R$ 50 mil reais, respectivamente.
Podem concorrer na categoria Estreantes diretores que tenham exibido publicamente até duas obras,
e a categoria Não-Estreante é destinada àqueles que tenham produzido e comprovado a exibição de
pelo menos dois curtas-metragens.
Os projetos selecionados ainda receberão uma consultoria em produção durante todo o processo de
realização do filme, de forma a auxiliá-los em questões financeiras, burocráticas e outras dúvidas que
possam surgir.
As inscrições serão feitas de forma presencial na Gerência de Cinema da Fundação Clóvis Salgado, no
Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro, Belo Horizonte – MG), das 10h às 18h, ou via
Correios, com Aviso de Recebimento (AR) e postagem até a data limite disposta no edital.
Sobre o Prêmio
Com intuito de fomentar a produção cinematográfica mineira, a Fundação Clóvis Salgado, por meio da
Gerência de Cinema, e do BDMG Cultural, criou o Prêmio de Estímulo à produção de Curtas-Metragens
de Baixo Orçamento. Ao longo de quatro edições, foram contemplados 16 cineastas do Estado.
Nos dois últimos anos, foram premiados trabalhos de Juliana Antunes (Plano Controle); Marco Antônio Gonçalves (Olhos de
Inaiá); Pedro Carvalho (Na velha Lagoinha); Clara Albinati (Hibiscos debaixo da terra); Nós Determinamos o que Somos
Pelo que Fazemos (Clara Antunes); Sigo Viva (Letícia Ferreira); A cura do rio (Mariana Fagundes) e Juninho Mizanceni,
príncipe da grande área (Roberto Cotta e Leonardo Amaral).
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