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Eixo 1 - Produção

 Edital Ceará de Cinema e Vídeo

O Edital constitui‐se um mecanismo de seleção e fomento de projetos de produção 

independente de obras audiovisuais cearenses para cinema e TV, de distribuição, formação, 

desenvolvimento de roteiro e desenvolvimento do cineclubismo, tendo, em sua mais 

recente edição (2016), contado com um aporte de recursos na ordem de 17 milhões de 

reais, sendo 7 milhões provenientes da Secretária da Cultura do Estado do Ceará (Secult) e 

10 milhões de reais da Agência Nacional de Cinema (Ancine), por meio da Chamada Pública 

ANCINE/FSA Nº 01/2016 – Arranjos Financeiros Estaduais e Regionais. 

Já em sua 13ª edição, o Edital Ceará de Cinema e Vídeo, até o ano de 2012, contou apenas 

com recursos da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, que investiu, em valores 

atualizados, o montante de 32,5 milhões de reais, tendo financiado a produção de 17 

filmes de longa-metragem, 157 filmes de curta-metragem e 26 produções para TV, afora 

ações voltadas para formação e o segmento cineclubista.



Eixo 1 - Produção

 Edital Ceará de Cinema e Vídeo

A partir de 2014 o Edital Ceará de Cinema e Vídeo passou a contar, além dos recursos da 
Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, com recursos financeiros da Agência Nacional 
de Cinema (Ancine), por meio da Chamada Pública ANCINE/FSA Nº 01/2016 – Arranjos 
Financeiros Estaduais e Regionais, de maneira que a soma dos investimentos das três 
últimas edições do Edital (2014, 2015 e 2016) ultrapassam o valor de 35,5 milhões de 
reais, sendo 15,9 milhões de reais provenientes da Secretaria da Cultura, com os valores 
complementares advindos da Ancine/FSA, o que resultou no financiamento de 20 filmes de 
longa-metragem, 59 filmes de curta-metragem e 28 produções para TV, afora ações de 
formação, distribuição e exibição.

 Edital Mecenas do Ceará

O Edital tem como objeto a seleção e o apoio, por meio da Lei Estadual de Incentivo à 
Cultura, de projetos culturais  nas mais diversas linguagens – entre elas o audiovisual –, 
permitindo a captação de recursos através do Mecenato Estadual e em consonância com os 
preceitos da legislação estadual de incentivo à cultura.



Eixo 1 - Produção

 Edital Ceará de Arte e Cultura Digital

Constitui objeto do Edital prêmio a artistas, pesquisadores, desenvolvedores, ativistas, 

grupos e coletivos que realizarão atividades relacionadas a Arte e Cultura Digital no Estado 

do Ceará. 

A Arte Digital compreende a produção artística envolvendo arte, tecnologia e ciência em 

diálogo com outras áreas como ciência da computação, robótica, mecatrônica, genética, 

comunicação, entre outras. Considera-se ainda que a produção em arte digital pode 

envolver outras linguagens artísticas como fotografia, videoarte, instalação, performance, 

dança e música, considerando diferentes interfaces áudio-tátil-motoras-visuais. No 

contexto mais abrangente da arte tecnológica a arte digital pode compreender as 

produções denominadas webarte, netarte, ciberarte, bioarte, gamearte, instalações 

interativas, mídias locativas e outras atividades relacionadas. 



Eixo 1 - Produção

 Edital TVC Ceará Inédito

O Edital TVC Ceará Inédito constitui investimento, em parceria com a Agência Nacional de 

Cinema (Ancine) – por meio da Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV O2 - de 10,5 milhões de 

reais em produções audiovisuais voltadas para veiculação televisiva (telefilmes, animações, 

séries), fortalecendo o setor produtivo do audiovisual cearense e alavancando a visibilidade 

de nossas produções através do sinal digital da TV Ceará. 



Cine Holiúde – O Astista Contra o Caba do Mal
Cena do curta-metragem realizado pelo diretor Halder Gomes em 2004, produção que contou com o apoio da Secretaria 

da Cultura do Estado do Ceará através do Fundo Estadual da Cultura – Projeto “Curta Finaliza”



Eixo 2 - Distribuição

 Edital Ceará de Cinema e Vídeo

O Edital constitui‐se um mecanismo de seleção e fomento de projetos de produção 

independente de obras audiovisuais cearenses para cinema e TV, de distribuição, 

formação, desenvolvimento de roteiro e desenvolvimento do cineclubismo, tendo, em sua 

mais recente edição (2016), contado com um aporte recorde de recursos – 17 milhões de 

reais, sendo 800 mil reais destinados para a Categoria Distribuição  – provenientes da 

Secretária da Cultura (Secult) e da Agência Nacional de Cinema (Ancine)/Fundo Setorial do 

Audiovisual (FSA).

 Programadora Ceará

Iniciativa no âmbito da Secretaria da Cultura que visa possibilitar a exibição de filmes 

cearenses de curta, média e longa metragem em circuitos não-comerciais (que não cobram 

ingresso) como cineclubes, pontos de cultura, escolas e universidades (públicas e privadas), 

atuando também em plataforma virtual (internet).



Eixo 2 - Distribuição

 Distribuidora Dragão do Mar

Iniciativa no âmbito do Instituto Dragão do Mar que visa incentivar a rede de exibidores 

independentes já existente com o fornecimento de conteúdo produzido no Nordeste para o 

Brasil e o exterior.



Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura



Eixo 3 - Exibição

 Rede Cearense de Exibição

Circuito público de exibição comercial e cultural – 13 complexos de cinema, com um total 
de 23 salas - voltado para a diversidade estética, artística e cultural da sétima arte, com 
ênfase na produção brasileira - em especial a cearense – e na formação de público.

20 dessas salas de exibição resultam da parceria firmada entre a Secretaria da Cultura do 
Estado do Ceará (Secult), a Agência Nacional de Cinema (Ancine) e mais 10 municípios 
cearenses, mediante os termos do Projeto Cinema da Cidade, componente do Programa 
Cinema Perto de Você, cujo teor implica no aporte de 20 milhões de reais por parte da 
Ancine e 13 milhões de reais por parte da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, 
totalizando 33 milhões de reais em investimentos no parque exibidor cearense.

O conjunto de 10 cidades a serem beneficiadas pelo Programa Cinema Perto de Você/ 
Cinema da Cidade, tem por base o atendimento das diversas regiões que compõem o 
Estado do Ceará, de modo que se levou em consideração aquelas cidades com potencial de 
constituírem um polo regional, capaz de atrair expectadores das municipalidades da região 
do seu entorno.



Eixo 3 - Exibição

 Rede Cearense de Exibição

O circuito público de exibição comercial e cultural – composto por 13 complexos de 

cinema, com um total de 23 salas de exibição – está assim constituído:

 Cineteatro São Luiz (1 sala)

 Complexo do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura - Cinema do Dragão (2 

salas)

 Programa Cinema da Cidade – Complexo de Cinema de Amontada (2 salas), 

Complexo de Cinema de Aquiraz (2 salas), Complexo de Cinema de Canindé (2 

salas), Complexo de Cinema do Cedro (2 salas), Complexo de Cinema de Crateús (2 

salas), Complexo de Cinema do Crato (2 salas), Complexo de Cinema de Iguatu (2 

salas), Complexo de Cinema de Itaitinga (2 salas), Complexo de Cinema de São 

Benedito (2 salas) e Complexo de Cinema de Tauá (2 salas)



Eixo 3 - Exibição

 Edital Ceará de Cinema e Vídeo

O Edital constitui‐se um mecanismo de seleção e fomento de projetos de produção 

independente de obras audiovisuais cearenses para cinema e TV, de distribuição, 

formação, desenvolvimento de roteiro e desenvolvimento do cineclubismo, tendo, 

em sua mais recente edição (2016), contado com um aporte recorde de recursos – 17 

milhões de reais, sendo 440 mil reais para a Categoria Desenvolvimento de 

Cineclubismo – provenientes da Secretária da Cultura (Secult) e da Agência Nacional 

de Cinema (Ancine)/Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

 TVC – TV Ceará

A TV Ceará exibe sua programação durante 24 horas por dia, via satélite, para a população 

de todo o Estado. Produzindo 20 horas de programas semanalmente, a TVC conta com a 

participação ativa na grade de programação da Rede Brasil.



Eixo 3 - Exibição

 Circuito Cearense de Cineclubes

Iniciativa que prevê, no âmbito da Secretaria da Cultura, o mapeamento, apoio e 

estruturação de um circuito cearense de cineclubes, estimulando a circulação de conteúdo 

brasileiro – em especial o cearense, via acervo da futura Programadora Ceará - a formação 

de público, debates, seminários e demais ações de difusão cineclubista.

 Circuito de Mostras e Festivais

Iniciativa voltada para o fortalecimento das ações, visibilidade e difusão dos acervos das 

diversas mostras e festivais de cinema apoiados pela Secretaria da Cultura do Ceará.



Cineteatro São Luiz



Eixo 4 - Preservação

 Museu da Imagem e do Som – MIS

O MIS trabalha com a catalogação de material sobre o Estado do Ceará em diversas 

linguagens - audiovisual, artes plásticas, artesanato, literatura e música, entre outras –

promovendo exibições, exposições, debates e seminários acerca da produção cultural 

cearense. 

 TVC

A TV Ceará exibe sua programação durante 24 horas por dia, via satélite, para a população 

de todo o Estado. Produzindo 20 horas de programas semanalmente e contando com a 

participação ativa na grade de programação da Rede Brasil, a TVC vem implementando uma 

política de catalogação, restauração, preservação e difusão do acervo produzido pela 

emissora desde sua fundação.



Eixo 4 - Preservação

 Cinemateca Cearense

Iniciativa que prevê a criação, no âmbito da Secretaria da Cultura, da Cinemateca 

Cearense, equipamento voltado para a catalogação, aquisição, restauração, preservação, 

difusão e exibição do acervo audiovisual cearense e nordestino – cinema, TV e novas mídias 

-, assim como de documentos e publicações relacionadas ao setor, promovendo a 

acessibilidade do público e o intercâmbio de conteúdo com instituições públicas e privadas  

no Brasil e no exterior.  



Escola Porto Iracema das Artes



Eixo 5 - Formação

 Edital Ceará de Cinema e Vídeo

O Edital constitui‐se um mecanismo de seleção e fomento de projetos de produção 
independente de obras audiovisuais cearenses para cinema e TV, de distribuição, 
formação, desenvolvimento de roteiro e desenvolvimento do cineclubismo, tendo, em sua 
mais recente edição (2016), contado com um aporte recorde de recursos – 17 milhões de 
reais, sendo 1,4 milhão para a Categoria Formação  – provenientes da Secretária da Cultura 
(Secult) e da Agência Nacional de Cinema (Ancine)/Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

 Escola Porto Iracema das  Artes 

Equipamento da Secretaria da Cultura vinculado ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura 
e administrado pelo Instituto Dragão do Mar, a Escola Porto Iracema das Artes constitui-se 
de programas de formação e criação nas diversas áreas do campo cultural: Dramaturgia, 
Audiovisual (cinema, televisão, animação, jogos digitais e transmídia); Artes Visuais e 
Multimídias, Dança, Música e Artes Cênicas, tendo no Cena 7 - espaço de criação e 
experimentação de narrativas audiovisuais – o espaço de realização de processos formativos 
com vistas a aprofundar conhecimentos e experiências teóricas e práticas na concepção e 
desenvolvimento de conteúdos para as diversas mídias ( cinema, tv, mídias móveis, jogos 
eletrônicos), promovendo ainda oficinas, masterclass e tutorias.



Eixo 5 - Formação

 Programa Escolas da Cultura

Edital que reconhece e apoia financeiramente, por meio de seleção pública, a execução de 

propostas de formação continuada em arte, cultura e pensamento, desenvolvidas por 

instituições da sociedade civil com pelo menos 2 (dois) anos de existência e experiência no 

campo cultural, localizadas no Estado do Ceará, com relevância na elaboração de 

pensamento, produção estética, cidadania cultural e inclusão social.



Praça do Ferreira 



Eixo 6 – Rede Institucional

Criação, consolidação, manutenção e ampliação, por parte da Secretaria da Cultura do 

Estado do Ceará, de parcerias institucionais com os diversos agentes do campo cultural 

brasileiro, visando o fortalecimento das políticas públicas voltadas para o setor audiovisual. 

 Fóruns, associações, entidades e empresas atuantes no segmento audiovisual 

cearense e brasileiro

 Prefeituras municipais do Ceará (Secretarias da Cultura, Fundações, etc.)

 Órgãos Federais - Agência Nacional de Cinema (Ancine) | Secretaria do Audiovisual 

(SAv) | Ministério da Cultura (MinC)

 Órgãos Estaduais - Secretaria da Cultura de Pernambuco (Fundarpe) | Spcine

 Universidades públicas e privadas - UFC, Unifor, Unilab (Programas de graduação e 

pós-graduação)



Eixo 7 – Legislação

 Sistema Estadual de Cultura (SIEC) - Lei Nº 13.811, de 16 de agosto de 2006

 Fundo Estadual da Cultura (FEC)

Mecanismo de natureza financeira e contábil que tem por finalidade a mobilização e 
aplicação dos recursos de que trata o Art. 14 da Lei nº 13.811 , de 16 de agosto de 2006.

 Mecenato

Mecanismo de natureza contábil de concessão de estímulos e incentivos fiscais, que tem por 
finalidade a captação, a mobilização e a aplicação de recursos financeiros destinados à 
produção cultural.

 Lei do Audiovisual Cearense

Proposta que prevê a criação de Lei que disciplina a promoção, o fomento e o incentivo ao 
audiovisual no âmbito do Estado do Ceará, definindo seus princípios e objetivos, criando o 
Conselho Consultivo do Audiovisual do Ceará e dispondo sobre o Edital Ceará de Cinema e Vídeo e 
a Cadeia Produtiva do Audiovisual Cearense.
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