HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
EDITAL 018/2019
CONCURSO PARA SELEÇÃO DE PROJETOS DE ARTES VISUAIS
A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, e o
Conselho Municipal de Política Cultural, no uso de suas atribuições, torna pública a
homologação das inscrições recebidas (deferidas e indeferidas) para o Edital 018/2019 –
Concurso para Seleção de Projetos de Artes Visuais. Conforme previsto em edital, eventuais
recursos ao indeferimento de inscrição devem ser encaminhados pessoalmente, em
formato de ofício, até às 17h do dia 11 de setembro de 2019, na sede da Fundação
Municipal de Cultura. Os recursos serão avaliados em até 48 horas por um representante
da Fundação Municipal de Cultura e pela titular da cadeira de Artes Visuais do Conselho
Municipal de Política Cultural. O resultado dos recursos será divulgado até o dia 13 de
setembro de 2019, podendo haver publicação de novo edital de inscrições deferidas, com
os devidos reparos. As obras inscritas neste edital serão avaliados por uma comissão
composta por 03 (três) membros da área de Artes Visuais, designados pela Fundação
Municipal de Cultura em conjunto com o Conselho Municipal de Política Cultural,
observando os seguintes critérios: a) abrangência e otimização dos recursos da planilha
orçamentária; b) qualidade e justificativa das atividades propostas; c) qualificação dos
artistas envolvidos no projeto; d) viabilidade técnica para a realização do projeto; e)
descentralização e alcance de públicos diversos. O resultado será publicado em Diário
Oficial, bem como no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, até o dia 26 de setembro de
2019.
ID

INSCRITO

PROJETO

SITUAÇÃO
Indeferida

(ausência de
informações no projeto,
como cronograma,
relação de espaços,
planilha orçamentária)

32413

Celso Parubocz

Exposição itinerante - Pós-humanos

32426

Danilo Gabriel Pinto

Revista Fluir

Deferida

32368

Dionezine de Fátima Navarro Schmidt

Arte Naif na Escola

Deferida
Indeferida

32376

Julia Pereira de Souza

Nós – proposta de oficina e exposição

32353

Julia Pereira de Souza

Nós – oficina e exposição relacional

32371

Larissa Marli Clausen

Tudo bem Colorir fora das linhas!

32423

Martha Raquel de Souza Batista

Memórias princesinas

(ausência de
comprovante de
residência)

Deferida
Indeferida

(ausência de
carta de anuência)

Deferida

32381

Rafaela Prestes Remeika

Intervenção Urbana através das Artes
Visuais – O mosaico da arte
sustentável através da tinta de solo

Ponta Grossa, 10 de setembro de 2019.
FERNANDO ROHNELT DURANTE
Presidente da Fundação Municipal de Cultura
Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural

Deferida

