HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
EDITAL 010/2018
CONCURSO MUNICIPAL DE VÍDEO DOCUMENTÁRIOS 2018
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 pública a
homologação das inscrições recebidas (deferidas e indeferidas) para o Edital 010/2018 –
Concurso Municipal de Vídeo Documentários 2018. Conforme previsto em edital, eventuais
recursos ao indeferimento de inscrição devem ser encaminhados pessoalmente, em
formato de ofício, até às 15h do dia 08 de agosto de 2018, na sede da Fundação Municipal
de Cultura. Os recursos serão avaliados em até 48 horas por um representante da Fundação
Municipal de Cultura e pelo titular da cadeira de Cine-Foto-Vídeo do Conselho Municipal de
Política Cultural. O resultado dos recursos será divulgado até o dia 10 de agosto de 2018,
podendo haver publicação de novo edital de inscrições deferidas, com os devidos reparos.
Os projetos serão avaliados por uma comissão externa composta por três profissionais da
área não residentes em Ponta Grossa, tendo como critérios principais de avaliação a
adequação ao tema, a originalidade do recorte proposto sobre o tema e da abordagem do
vídeo, a qualidade técnica e a qualidade informativa, documental e de pesquisa. A
divulgação dos resultados, exibição dos premiados e cerimônia de premiação serão
realizados no dia 31 de agosto de 2018, em evento público no Cine-Teatro Ópera, às 20h.

ID

INSCRITO

TÍTULO DO DOCUMENTÁRIO

SITUAÇÃO

01

Angelo Eduardo Rocha

Dança dos amigos no baile de bairro

deferida

02

Eziquiel Machado Ramos

Tocando a vida

deferida

03

João Guilherme de Castro Martins

Um novo carnaval

deferida

04

José Gabriel Tramontin Lopes Farias

Um santo para cada coisa: histórias de São Gonçalo

deferida

05

Mariele Alexandra Zanin

Fenata: Uma biografia

deferida

06

Matheus Veiga Pileggi

A avó do menino Deus: uma breve história da
Padroeira de Ponta Grossa

deferida

Ponta Grossa, 06 de agosto de 2018.
FERNANDO DURANTE
Presidente da Fundação Municipal de Cultura
Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural

