
PROPONENTE (Nome ou Razão Social) Vinicius da Silva Martins

 

TÍTULO DA PROPOSTA
Cultura Mamoeira Apresenta: Espalhando a 
cultura do Boi-de-Mamão nas escolas de 
Criciúma

 

ÁREA CULTURAL Teatro

O Proponente  solicita  reconsideração  com relação  às  notas  e  apontamentos  do
parecer e justifica uma maior nota em seu currículo uma vez que, embora recente,
tenha uma carreira  com pesquisa  extensa e  inúmeros resultados  alcançados.  É
importante  informar  que  os  critérios  3  e  5  (do  item 6.4  do  edital),  referentes  a
currículo do proponente e da equipe, receberam notas altas. Com relação ao critério
nº  1,  o  proponente  não  comprovou  atuação,  deixando  de  enviar  links,  matérias
impressas, vídeos, declarações, flyers com data ou posts de redes sociais. O critério
1 garante 2 pontos a cada ano comprovado pelo proponente, chegando ao máximo
de 10 anos ou mais (20 pontos). 

Informamos ainda que não foi apresentada nenhuma contrapartida social, de forma
que não foi possível pontuar o critério nº 6 do item 6.4 do edital.

Diante do exposto optamos por manter a nota anterior, em atendimento aos critérios
estabelecidos pelo Edital nº 01/2021 Cultura Criciúma.

NOTA: 65,33

EDITAL Nº 01/2021 CULTURA CRICIÚMA

RESULTADOS RECURSOS



PROPONENTE (Nome ou Razão Social) Elisangela da Silva Cerqueira

 

TÍTULO DA PROPOSTA Clássicos Camerata Criciúma

 

ÁREA CULTURAL Música.

A Proponente solicita uma revisão de nota com base no item 6.4 do edital, onde
informa o  “tempo de  atuação  comprovada  do  proponente  (indivíduo  ou  coletivo;
pessoa física ou jurídica) no setor artístico-cultural, com base no currículo e portfólio
apresentados”. Apesar de o proponente informar que possui um tempo atuação na
área artística apresentando “portfólio com currículo e fotos”, porém não comprovou
nenhuma atuação com matérias impressas, links, vídeos, declarações, informações
essas que são necessárias a comissão de avaliação para identificar,  entender e
certificar a documentação enviada levando em conta os critérios do edital.

Houve também uma solicitação a pontuação de cada critério. Como a nota final é
resultado da média das notas totais de 3 pareceristas, as notas de cada critério não
são divulgadas, pois tais médias não são consideradas. No entanto, com o intuito de
esclarecimento, informamos que só houve redução nos critérios 1 e 6. 

Diante do exposto, optamos por manter a nota anterior, em atendimento aos critérios
estabelecidos pelo Edital nº 01/2021 Cultura Criciúma, nota esta que é suficiente
para que o projeto seja contemplado.

NOTA: 80,33



PROPONENTE (Nome ou Razão Social) Quetlin da Silva Silveira Apolinario

 

TÍTULO DA PROPOSTA "Cultura Mamoeira: Contando a
História do Boi do Heriberto".

 

ÁREA CULTURAL Audiovisual

A Proponente solicita uma revisão de nota com base no item 6.4 do edital, onde
informa o  “tempo de  atuação  comprovada  do  proponente  (indivíduo  ou  coletivo;
pessoa física ou jurídica) no setor artístico-cultural, com base no currículo e portfólio
apresentados”. A proponente informa que atendeu à solicitação de comprovantes de
residência, no entanto o critério se refere a atuação artística e cultural, que poderá
ser pontuada ano a ano, até o máximo de 10 anos ou mais.  “portfólio com currículo
e fotos e conforme análise emitida pelos pareceristas. Embora o resultado de análise
da comissão tenha observado que “Comprovantes considerados: apenas dos anos
2020 e 2021”, foi possível desta vez analisar um link de matéria do ano de 2019,
aumentando para 3 anos a comprovação de atuação da proponente.

Com  relação  à  reconsideração  sobre  contrapartidas  sociais,  informamos  que  o
conceito de contrapartidas sociais do Edital  se refere a ações que possibilitem a
ampliação de acesso da população à proposta cultural. A comissão de análise não
considera público como contrapartida. A difusão/distribuição do vídeo não ficou clara
no  projeto  e  não  foi  citada  como  ação  de  contrapartida.  A  comissão  não  pode
aceitar,  neste momento, novos documentos ou novas informações que visem um
aumento de pontuação.

Em vista de nova avaliação feita no portfólio apresentado, sugerimos uma nova nota
final para o projeto.

NOVA NOTA SUGERIDA: 70,67



PROPONENTE (Nome ou Razão Social) Ricardo Cidade Sombrio

 

TÍTULO DA PROPOSTA Ricardo Shakira Convida

 

ÁREA CULTURAL Teatro

O Proponente solicita uma revisão de nota com base no item 6.4 do edital, onde
informa o  “tempo de  atuação  comprovada  do  proponente  (indivíduo  ou  coletivo;
pessoa física ou jurídica) no setor artístico-cultural, com base no currículo e portfólio
apresentados”.  Embora  o  proponente  informe que possui  determinado tempo de
atuação na área artística, o portfólio apresentado não especifica datas. 

Apenas foram considerados os comprovantes dos anos 2020 e 2021, não foram
enviadas comprovações adequadas de anos anteriores, necessárias à comissão de
avaliação para identificar, entender e certificar a documentação enviada diante das
exigências  do  edital.  A  comissão  não  tem  acesso  a  contemplados  de  editais
passados e se baseia no material  recebido no momento  da inscrição e não em
“conhecimento público”. Uma declaração, vídeo, ou certificado da Escola de Teatro
poderiam comprovar a atuação do proponente no ano de 2014. Para pontuação no
critério 1, há que se enviar matérias de jornais com devidas datas, flyers com o ano
do evento, links de vídeos, declarações, além de postagens em redes sociais que
optamos por aceitar. 

O requerente enviou para análise, certificado e um flyer de espetáculo, sem data,
sendo que nesta fase recursal, de acordo com item do edital 5.2.1 - “o proponente
não poderá complementar a documentação obrigatória a ser apresentada no ato de
inscrição, ou seja, não será aceita ajuntada de novos documentos.”

Com relação à observação: “Planilha não contempla todo o valor do prêmio: R$
4.460,00.” O requerente enviou em anexo nova planilha com o valor de R$4.460,00,
uma nova planilha que poderia ser aceita caso o projeto fosse contemplado.

Proponente  oferece  mais  duas  apresentações  como  contrapartidas  sociais.  A
comissão de análise não considera alcance e fruição de público como contrapartida
e não pode aceitar, neste momento, novos documentos ou novas informações que
visem um aumento de pontuação.

Diante do exposto, optamos por manter a nota anterior, em atendimento aos critérios
estabelecidos pelo Edital nº 01/2021 Cultura Criciúma.

NOTA: 65,00



PROPONENTE (Nome ou Razão Social) Ana Paula Da Silva Bertolina

 

TÍTULO DA PROPOSTA Coletivo Livre Apresenta: JAM Coletiva - 
Fábrica do Criar

 

ÁREA CULTURAL Teatro

A Proponente informa que houve uma observação equivocada em relação à planilha
enviada.  Informamos  que  foi  um erro  de  elaboração  na  planilha  de  notas,  não
refletindo, contudo, na nota máxima atribuída ao critério 4 (item 6.4 do edital) que
analisa entre outros aspectos, a coerência da planilha orçamentária.

Em seu recurso, a proponente sugere como contrapartidas sociais a exibição do
resultado final do projeto em seu canal do YouTube e a realização de uma mesa de
conversa  online  entre  os  participantes  e  aberta  ao  público.  Como  o  projeto  foi
contemplado com o prêmio, consideramos positivas as propostas de contrapartidas
oferecidas  pela  proponente,  no  entanto,  não  podemos  aceitar,  neste  momento,
novos documentos ou novas informações que visem um aumento de pontuação.

Diante do exposto, optamos por manter a nota anterior, em atendimento aos critérios
estabelecidos pelo Edital nº 01/2021 Cultura Criciúma.

NOTA: 80,00



PROPONENTE (Nome ou Razão Social) Renata Ribeiro Costa

 

TÍTULO DA PROPOSTA Agenda 2022 Sala Fido Zanatta

 

ÁREA CULTURAL Artes Visuais.

A Proponente  solicita  revisão de nota,  principalmente  a  respeito  do  item 6.4  do
edital, onde informa o “tempo de atuação comprovada do proponente (indivíduo ou
coletivo; pessoa física ou jurídica) no setor artístico-cultural, com base no currículo e
portfólio apresentados”. Informamos que não foi possível alterar a nota do critério 1
do item 6.4 do edital, uma vez que com base nas exigências do edital, só é possível
pontuar o tempo comprovado de atuação no setor artístico-cultural,  sendo que a
apresentação  de  currículo  não  é  suficiente  e  não  é  possível,  neste  momento,
apresentar novos documentos e informações não incluídas na inscrição.

Foi citado ainda que: “(...)  contrapartida social,  acho que talvez não tenha ficado
clara na escrita do projeto, mas a partir do momento em que eu abro meu espaço,
sem  custo  algum  para  visitantes  já  é  uma  contrapartida,  além  de  estar  aberto
recebendo escolas, que convidamos através de contato com professores da rede,
fazendo mediações e promovendo uma educação cultural (...)”

A  comissão  de  análise  não  considera  alcance  e  fruição  de  público  como
contrapartida,  não houve uma proposta  de nova ação.  Da mesma forma,  não é
possível  aceitar,  neste  momento,  novos  documentos  ou  novas  informações  que
visem um aumento de pontuação.

Com  relação  ao  solicitado  abaixo,  acatamos  o  apontado  pela  proponente  e
sugerimos um aumento de nota.

“Quanto a não ficar claro sobre a escolha dos artistas, como enviei o edital anterior,
para  mim tinha ficado claro  também que a escolha se  daria  por  meio  de edital
novamente,  da  mesma  forma,  e  que  sim,  a  propositora  fará  a  curadoria  das
exposições,  que  dialoguem  com  o  corpo,  bem  como  é  a  proposta  da  sala  de
exposições”.

Em vista  dos  argumentos  apresentados,  sugerimos  uma  nova  nota  final  para  o
projeto.

NOVA NOTA SUGERIDA: 76,00



PROPONENTE (Nome ou Razão Social) Josenir Alves Cerqueira Júnior.

 

TÍTULO DA PROPOSTA Duo Natalino - Violino e Viola : "Uma noite de 
Natal"

 

ÁREA CULTURAL Música.

O Proponente solicita uma revisão de nota com base no item 6.4 do edital, onde
informa o  “tempo de  atuação  comprovada  do  proponente  (indivíduo  ou  coletivo;
pessoa física ou jurídica) no setor artístico-cultural, com base no currículo e portfólio
apresentados”. É importante esclarecer porque não foi possível aceitar seu portfólio,
composto de currículo com fotos, redes sociais e apenas um link.

Em um portfólio como o enviado, seria importante incluir links abertos de concertos
(foi adicionado um de 2019), fotos de material de divulgação e, sobretudo, incluir um
link  para  alguma  pasta  (GoogleDrive  por  exemplo)  com  comprovantes  variados
(diplomas, declarações, vídeos, folders e flyers com o ano identificado, matérias de
jornais/revistas). Esse material pode ser incluído também como imagem no portfólio.
No caso da proposta em questão, optamos inclusive por analisar as redes sociais
indicadas, porém só foram encontradas postagens recentes. O material de currículo
foi  utilizado para  os  critérios 3 (proponente)  e  5 (equipe),  que foram muito  bem
pontuados.

Com relação à ausência de custos com equipamentos no orçamento, o proponente
tem razão em parte, pois indica no resumo que o material de sonorização é próprio,
embora não o especifique. Sugerimos aumentar a nota do critério 4.

Proponente solicitou as notas de cada critério.  Como a nota final  é resultado da
média  das  notas  totais  de  3  pareceristas,  as  notas  de  cada  critério  não  são
divulgadas, pois tais médias não são consideradas. No entanto, com o intuito de
esclarecer  o  proponente,  podemos  confirmar  as  seguintes  notas  e  gradações:
critério 1 – 6 pontos; critério 2 – 20 pontos; critério 3 e 5 com pequena redução na
pontuação de acordo com cada parecerista; critério 4 – 30 pontos; critério 6 – 0
ponto.

Em vista  dos  argumentos  apresentados,  sugerimos  uma  nova  nota  final  para  o
projeto.

NOVA NOTA SUGERIDA: 74,00



PROPONENTE (Nome ou Razão Social) Jaison Alexandre de Oliveira.

 

TÍTULO DA PROPOSTA Duo na Praça

 

ÁREA CULTURAL Música.

O Proponente solicita uma revisão de nota com base no item 6.4 do edital referente
ao “tempo de atuação comprovada do proponente (indivíduo ou coletivo;  pessoa
física  ou  jurídica)  no  setor  artístico-cultural,  com  base  no  currículo  e  portfólio
apresentados”. Embora o proponente informe que possui um tempo de atuação na
área artística para pontuação total, é importante esclarecer porque não foi possível
aceitar seu portfólio, composto de currículo com fotos.

Em um portfólio como o enviado, seria importante incluir links abertos de concertos,
fotos  de  material  de  divulgação e,  sobretudo,  incluir  um link  para  alguma pasta
(Google  drive  por  exemplo)  com comprovantes  variados  (diplomas,  declarações,
vídeos, folders e flyers com ano identificado, matérias de jornais/revistas). Optamos
inclusive por  analisar  as redes sociais  indicadas,  mesmo assim não foi  possível
comprovar todos os anos mencionados em seu currículo.

Diante do exposto, optamos por manter a nota anterior, em atendimento aos critérios
estabelecidos pelo Edital nº 01/2021 Cultura Criciúma.

NOTA: 69,67



PROPONENTE (Nome ou Razão Social) Harlan Favaro Mello

 

TÍTULO DA PROPOSTA A Música e seus Equipamentos

 

ÁREA CULTURAL Música

O  proponente  tem  razão  em  seu  recurso  uma  vez  que,  por  um  equívoco  no
preenchimento da planilha dos resultados, parte das observações de outro projeto
foi preenchida no campo correspondente ao seu projeto. A comissão de avaliação
lamenta o ocorrido e informa, no momento, as observações corretas:

Não foi possível acessar o Mapa Cultural.  O proponente apresentou currículo com algumas fotos
soltas. Não houve envio de matérias impressas, links, vídeos, declarações, entre outros documentos
que comprovem sua atuação na área cultural. Foi considerado como atuação apenas o ano de 2015,
data  de abertura  do MEI.  A  proposta  foi  pouco elaborada,  não tendo sido  anexado um projeto
pedagógico para as aulas em escolas. Currículo demonstra atividades como locutor,  operador de
rádio,  produtor  executivo  de  projetos  culturais,  produtor  musical,  instrumentista  e  professor  de
música. Valor total da planilha apresentado está menor. Não há informação quanto às escolas a
serem beneficiadas. Projeto não prevê contrapartida social além do próprio objeto do projeto.

Conforme  critérios  do  edital  Cultural  Criciúma,  item  6.4,  proponente  comprovou
apenas um ano de atuação (Critério nº 1), recebendo a nota 2. No entanto, tratando-
se  de proposta  individual,  recebeu  a  pontuação  máxima nos critérios  3  e  5,  de
análise curricular. Houve redução no item 2 por falta de elaboração do conteúdo a
ser abordado nas aulas para o 5º ano.

Em seu recurso, proponente solicita que sejam considerados como contrapartidas
sociais o grupo musical montado e a doação do equipamento, medidas que não se
enquadram no conceito de contrapartida social pelo Edital.

A  comissão  de  análise  resolve  deferir  em  parte  o  pleito,  considerando  como
contrapartida  social  ao  projeto  a  apresentação  de  encerramento,  ação  esta  que
amplia o acesso da população à proposta cultural e que não havia sido considerada
na primeira análise.

NOVA NOTA SUGERIDA: 70,00


