
 

RESULTADO 
 

EDITAL 009/2018 
PRÊMIO 'CIRCUITO DE CULTURA PERIFÉRICA COOPERATIVA CULTURAL' 

 
A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, e o Conselho 
Municipal de Política Cultural, no uso de suas atribuições, tornam público o resultado do 
Edital 009/2018 - Prêmio 'Circuito de Cultura Periférica Cooperativa Cultural'. Os projetos 
foram avaliados por uma comissão externa composta por três profissionais não residentes 
em Ponta Grossa, sendo eles: o jornalista Douglas Moreira, que atua há 10 anos na interface 
entre comunicação e direitos humanos; o jornalista Rodolfo Stancki, professor 
universitário, pesquisador e atuante na área de comunicação sindical; e a produtora 
cultural Schirley Ethel Brito, especializada na produção de grandes projetos culturais, 
todos eles prevendo a oferta de oficinas para comunidades periféricas. De acordo com o 
edital, foram avaliados os seguintes critérios: a) qualificação do proponente quanto a sua 
experiência neste tipo de trabalho (2,0 pontos); b) pertinência da proposta (4,0 pontos); c) 
viabilidade da proposta e execução (4,0 pontos). A nota final de cada projeto foi o 
somatório simples dos três critérios. A Fundação Municipal de Cultura entrará em contato 
com os selecionados para informar os próximos passos do processo, inclusive sobre as 
ressalvas apontadas pelos avaliadores, todas elas referentes ao atendimento por completo 
do item 2.2 do edital. 
 

 PROPONENTE PROJETO NOTA STATUS 

1º Ben-Hur Demeneck Sarau do Tijolo 29,5 Aprovado 

2º Jorge Fernando Coneglian 
Oficina de construção de instrumentos de 
percussão com material reciclável e 
práticas instrumentais de ritmos brasileiros 

28,5 Aprovado com ressalvas 

3º Fabrício Cunha Santos Samba do Trilho 28,4 Aprovado 

4º Ismael Alves dos Santos Circuito Hip-Hop 28,0 Aprovado com ressalvas 

5º Amelu Clarindo Nunes 
Oficina de Dança Brasileira: Na Levada do 
Maracatu 

27,0 Aprovado com ressalvas 

6º Carlos Fabricio Havrechaki Literatura Marginal: A quebrada dentro dos 
livros 

26,2 Aprovado com ressalvas 

7º Eziquiel Machado Ramos 
Teatro do Oprimido: Fragilidades sociais e 
práticas em comunidade 

23,5 Aprovado com ressalvas 

 

Ponta Grossa, 18 de julho de 2018. 
 
 

FERNANDO DURANTE 
Presidente da Fundação Municipal de Cultura 

Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural 


