
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

EDITAL 007/2019
CHAMADA DE TRABALHOS PARA O 

I SEMINÁRIO DE ESTUDOS CULTURAIS DE PONTA GROSSA

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  I  Seminário  de
Estudos  Culturais  de  Ponta  Grossa.  Eventuais  recursos  ao  indeferimento  de  inscrição
deverão ser encaminhados ao e-mail  fmcpg@hotmail.com impreterivelmente até às 17h
do dia 26 de março de 2019. Os recursos devem conter provas que justifiquem o possível
deferimento  da  inscrição  (print  da  tela  de  confirmação  da  inscrição,  documentos
comprobatórios, etc). Os recursos serão avaliados pela comissão técnica. O resultado dos
recursos será divulgado até o dia 27 de março de 2019, podendo haver nova publicação
das  inscrições  deferidas,  com  os  devidos  reparos. Os  trabalhos  serão  avaliados  pela
comissão  técnica,  sendo  levado  em  consideração  os  seguintes  quesitos:  relevância  do
estudo para a cidade e para as políticas culturais (5,0 pontos), qualificação das conclusões
apontadas (3,0 pontos) e uso do referencial teórico-metodológico apropriado (2,0 pontos).
O resultado final será publicado no site  www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura até o dia 29
de março de 2019.

INSCRITO TRABALHO SITUAÇÃO

1 Adriana Aparecida de Andrade O  projeto  “Sexta  às  Seis”  sob  o  olhar  do
público participante 

Deferida

2
Ana Flávia Barboza Garcia Uma experiência cultural na cidade de Ponta

Grossa  no  início  do  século  XX:  Jacob
Holzmann e suas vias de integração social 

Deferida

3
Eloisa Cristina Ramos A valorização da cultura regional através do

uso  de  plantas  medicinais  no  Ensino  de
Ciências 

Deferida

4
Julia Pereira de Souza e Renato Torres Coletivo  Grimpa:  A  pesquisa  em ateliê  e  a

gravura expandida Deferida

5
Leonel Brizolla Monastirsky 

Colóquio Educação e Patrimônio-  Cultura e
Natureza  nos  Campos  Gerais:  o  papel  da
extensão  acadêmica  na  preservação  do
Patrimônio

Deferida

Ponta Grossa, 25 de março de 2019.

FERNANDO RÖHNELT DURANTE
Presidente da Fundação Municipal de Cultura
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