FÓRUM CULTURAL DA BAIXADA FLUMINESE
Na Defesa Permanente dos Valores Culturais da Baixada Fluminense
CNPJ: 008.413.191/0001-25

– www.forumculturalbfluminense.org.br

1. APRESENTAÇÃO
1.1 O XVI Prêmio Baixada 2017 – Guapimirim, tem como objetivo valorizar, divulgar, promover e fortalecer as
ações de pessoas e instituições que atuem na produção cultural e artística, dando visibilidade às melhores
atuações em cada segmento e estimulando que estas sejam reconhecidas por todos. É uma iniciativa do Fórum
Cultural da Baixada Fluminense, que este ano será realizada com o apoio da prefeitura da cidade de Guapimirim.
1.2. Este prêmio propõe-se a reconhecer e visibilizar ações e intervenções culturais e artísticas de pessoas que
atuem na região da Baixada Fluminense, ou que divulguem trabalhos relacionados a mesma em outras
localidades, além de potencializar sentimentos de pertencimento à região baixadense.
2. PESSOAS E INSTITUIÇÕES QUE PODEM PARTICIPAR
2.1. Poderão concorrer ao XVI Prêmio Baixada 2017 – Guapimirim, pessoas físicas com mais de 18 anos;
organizações públicas e privadas (como associações, cooperativas, fundações, coletivos, entre outras), que
comprovem existência de, no mínimo, 04 (quatro) anos de atuação, ficando condicionada a sua aprovação final
à análise dos aspectos de avaliação, na forma do item 5.1 deste Edital.
3. INSCRIÇÕES
3.1. Serão considerados aptos a participar do XVI Prêmio Baixada 2017 – Guapimirim, pessoas e instituições que
atuem nos seguintes segmentos:
a) ARTES CÊNICAS (circo; dança; teatro);
b) AUDIOVISUAL (produção cinematográfica ou videofonográfica; produção radiofônica; produção de obras
seriadas; formação e pesquisa audiovisual em geral; difusão de acervo audiovisual, incluindo distribuição,
promoção e exibição cinematográfica; rádios e TVs educativas não comerciais);
c) MÚSICA;
d) ARTES VISUAIS E ARTES DIGITAIS E ELETRÔNICAS (fotografia; artes plásticas, incluindo artes gráficas, gravura,
cartazes);
f) PATRIMÔNIO CULTURAL (pesquisa e difusão de conteúdos históricos relativos à Baixada Fluminense;
preservação ou restauração de patrimônio material em geral; preservação ou restauração de patrimônio
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museológico; preservação ou restauração de acervos em geral; preservação ou restauração de acervos
museológicos; preservação de patrimônio imaterial); produção, estímulo e fomento do folclore, artesanato);
g) LITERATURA (acervos bibliográficos; livros de valor artístico, literário ou humanístico, incluindo obras de
referência; periódicos e outras publicações; evento literário; eventos e ações de incentivo à leitura; ações de
formação e capacitação em geral);
I) COMUNICAÇÃO E MÍDIAS INTERATIVAS (produção escrita, falada, através de periódicos de papel ou digital);
j) PRODUÇÃO ACADÊMICA/ CIÊNCIA (estudo de relevância, assuntos relacionados à temática baixadense; teses,
mestrados);
k) CIDADANIA (iniciativas que trabalham a inclusão social e a valorização do cidadão nascido e morador da
região);
l) RESPONSABILIDADE SOCIAL E SUSTENTABILIDADE (projetos ou ações voltadas para o desenvolvimento
humano de forma sustentável e com ênfase à preservação ambiental do ecossistema da região);
m) PRODUÇÃO CULTURAL (projetos voltados para o fomento das atividades culturais na Baixada Fluminense
permeados pelo profissionalismo e a apresentação de bons produtos de forma a promover o surgimento de novas
plateias como também a manutenção do público já existente no universo cultural da região);
PARÁGRAFO ÚNICO - Poderão se inscrever candidatos que atuem nos segmentos descritos no item 3.1, a, no
mínimo, 04 (quatro) anos. No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar resumo biográfico, com
descritivo de ações e produções, comprovados através de materiais como títulos, certificados, fotos, materiais
gráficos, citações em mídias escritas, televisivas e audiofônicas. É de inteira responsabilidade do candidato anexar
o material comprobatório do currículo no formulário de inscrição, ou enviar ao email do Fórum Cultural da
Baixada Fluminense até o último dia de inscrição deste edital.
3.2. É vedada a inscrição nas categorias em que os candidatos já tenham sido premiados anteriormente. Nada
impede, contudo, a sua candidatura em outro segmento.
3.3 O cadastro preenchido implicará em concordância integral aos termos e condições previstos neste edital.
3.4 O formulário de inscrição está disponível no site www.forumculturalbfluminense.org.br/premiobaixada.
3.5 A inscrição deverá ser feita no site, preenchendo integralmente o formulário mencionado no item 3.4.
3.6. Será solicitado aos finalistas, foto de divulgação, e minibiografia com 300 caracteres, até 48 horas antes do
cerimonial de premiação.
4 PRAZO
4.1 O período das inscrições será de 23 de outubro a 23 de novembro.
4.2. Serão analisadas inscrições recebidas até o dia 23 de novembro de 2017, as 23h59min.

5. ASPECTOS DE VALIDAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:
5.1 A validação das inscrições levará em consideração os seguintes aspectos:
a) preenchimento completo das informações solicitadas;
b) comprovação das informações através de links de sites, redes sociais, citações sobre os candidatos; e
material digital com inserção no campo “Anexar Arquivos”, com até 100 mb cada; caso haja alguma dificuldade
em anexar os arquivos, encaminhar para: contato@forumculturalbfluminense.org.br , tendo no assunto “XVI
PRÊMIO BAIXADA - 2017 – NOME DO CANDIDATO”.
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6. ASPECTOS DE AVALIAÇÃO DOS INSCRITOS
a) Nível de relevância do trabalho conforme o segmento artístico em que concorre;
b) valorização do patrimônio cultural da Baixada Fluminense;
c) sentimento de pertencimento e grau de visibilidade e de atuação dos candidatos, relacionados no resumo
biográfico e nos materiais comprobatórios,
7. COMISSÃO DE SELEÇÃO
6.1 A avaliação e a seleção dos candidatos serão feitas pela comissão do XVI Prêmio Baixada 2017 – Guapimirim,
composta especialmente para esse fim.
6.2 A Comissão de seleção será composta por cidadãos de notório saber e que atuam no campo da educação e
produção artística cultural, com vasta experiência nessa área.
8. PRÊMIO
8.1 O XVI Prêmio Baixada 2017 – Guapimirim será entregue no dia 08 de dezembro, num cerimonial, no Estação
Cambucás - Av. Dedo de Deus - Guapimirim, a partir das 18h.
8.2 os candidatos finalistas serão anunciados 05 (cinco) dias antes do evento na página:
www.forumculturalbfluminense.org.br e em nossas redes sociais (Facebook e Twitter).
8.3. Poderão serem anunciados até 03 (três) finalistas de segmento: dois serão agraciados com diploma de
menção honrosa.
8.4. O vencedor do XVI Prêmio Baixada 2017 – Guapimirim receberá troféu e diploma exclusivo do Fórum Cultural
da Baixada Fluminense.
9. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
9.1. Os nomes dos 03 indicados de cada categoria será divulgado no site www.forumculturalbfluminense.org, e
também nas redes sociais, a partir do dia 27 de novembro.
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS
10.1. Cada candidato inscrito no XVI Prêmio Baixada 2017 – Guapimirim, concede ao Fórum Cultural da Baixada
Fluminense, em caráter gratuito, não exclusivo, irrevogável e irretratável direito de utilizar, isolada ou
conjuntamente, total ou para terceiros sob qualquer meio ou forma, sendo vedada qualquer utilização com
finalidade lucrativa: imagens, conteúdos (fotos, vídeos, matérias jornalísticas etc.).
10.2 A decisão de casos omissos neste edital será de inteira responsabilidade da Comissão Organizadora, e as
decisões da Comissão de Seleção, em qualquer uma das etapas, serão soberanas, não se admitindo, contra elas,
nenhum recurso.
10.3 Caso necessário, as datas disponíveis neste edital serão modificadas, mediante aviso prévio no site da
premiação.
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