INFORMAÇÃO AOS INTERESSADOS III
ETAPA DE AVALIAÇÃO: RESULTADOS DE SELEÇÃO
Edital para a seleção de textos sobre políticas culturais de base
comunitária IberCultura Viva 2016
O programa de cooperação cultural IberCultura Viva, atendendo ao Regulamento do Edital para a
seleção de textos sobre políticas culturais de base comunitária IberCultura Viva 2016 (Capítulo
VI – Estrutura e Processo de Seleção, Artigo 11°), informa a lista de textos selecionados para
integrar a publicação do Programa IberCultura Viva.
As pessoas autoras participantes habilitadas que não foram selecionadas terão o prazo de 3 (três)
dias corridos, após a publicação dos resultados, para interpor recursos. Para tanto, deverão dirigir
um texto com os motivos para a reconsideração da seleção ao e-mail
programa@iberculturaviva.org, com a indicação no assunto de “Recurso”.

1. TEXTOS SELECIONADOS
Nome completo da
Nome da organização,
pes soa autora do
rede a que pertence a
texto/No ca so de autoria
pes soa autora ou
col etiva, nome completo
a utoras do texto
da pessoa responsável

Pa ís da pessoa
ca ndidata ou
res ponsável

Títul o do texto

1

Ka rl Ma rx Sa ntos Souza

Fundação Cul tural
Ca bra s de La mpião

Bra s il

“Mus eu do Ca ngaço de Serra Talhada:
Um Ca s o de Empreendedorismo Cultural
no Sertã o do Pa jeú”

2

Ka ri na Elizabeth Cl avijo
Agui rre

Red Cul tural Afro

Equa dor

“La marimba y sus expresiones como
Patrimonio cultural inmaterial de la
Humanidad”

Bra s il

“A es cola que era ci nza para esconder a
s ujeira: como a participação e o
prota gonismo cultural comunitário
muda ram a s cores da educação
muni cipal”

Es pa nha

“Exploremos el universo del ocio”

Bra s il

“Pontos de Cultura ‘Sem Fronteiras’:
Epi s temologia de Fronteira e o
Internacionalismo da Cultura Viva
Comuni tária na América Latina e Ca ribe”

Es cola Municipal de
Ana El isa Siqueira/autoria Ens i no Fundamental
3
col etiva
Des embargador
Amori M Li ma

4

5

Al onso Antonio de la As oci ación Ocionautas
Ca ntera Al varez/autoria / Centro Juvenil La
col etiva
Es ta ción

Jos é Ma ria Reis e Souza
Juni or

Argona utas
Ambi entalistas da
Ama zônia. Rede
Ajuri ca ba. Rede
Pa ra ense de Pontos
de Cul tura

Bra s il

“As Fronteiras Culturais: uma
experiência de Ca rtografia do Patrimônio
Cul tural Local no bairro da Terra Firme Bel ém/PA”

7

Uni versidade Federal
do Ri o Grande do Sul Ferna nda Lenzi/autoria
UFRGS / Instituto de
Col etiva
Artes / Grupo Poéticas
de Pa rti cipação

Bra s il

“Encontro de s aberes: projeto
Comuni dade Território Ilhota”

8

Ka ren Kri stien Silva dos
Sa ntos/autoria coletiva

Ma nguinhos em Cena:
que i ntegra a rede
Fa vela Cri ativa

Bra s il

“Ma nguinhos em Cena: políticas públicas
de cul tura e o protagonismo juvenil
ca ri oca”

9

Da l ia Ma imon
Schi ra y/autoria coletiva

Pontã o Ca rioca de
Cul tura Economia
Vi va . La boratório de
Res ponsabilidade
Soci al. Instituto de
Economia UFRJ

Bra s il

“Inova ção social nos Pontos de Cultura
do Ri o de Janeiro”

10

Rodolfo N. J. Fonseca

Independente

Bra s il

Ca rtogra fia Cul tural
6 Va nessa Malheiro Morais do ba irro da Terra
Fi rme

“Um grupo encenando a Favela: a
hi s tória fundadora do teatro na criação
do Ponto de Cultura Ca sa do Beco”

2. TEXTOS HABILITADOS NÃO SELECIONADOS
Nome completo da
Nome da organização,
pes soa autora do
rede a que pertence a
texto/No ca so de autoria
pes soa autora ou
col etiva, nome completo
a utoras do texto
da pessoa responsável

Pa ís da pessoa
ca ndidata ou
res ponsável

Títul o do texto

1

Da i ane Nascimento
Sa ntos

Independente

Bra s il

“Di á logos promovidos pelo jornal
comunitário do Beiru”

2

Al exa ndre Aca mpora

Pontos de Cultura

Bra s il

“Pea biru”

Doutoranda – Póscul tura UFBA

Bra s il

“A a rte de celebrar a s culturas populares
na Ba hia: o caso do Li ndro Amor”

Projeto Ca poeira
Angol a Estudos e
Prá ti cas (PROCAEP)

Bra s il

“A a rte da ca poeira a ngola
perna mbucana como navegação da
educação para a humanidade”

3 Emi l ena Sousa dos Santos

4

Ayres Al ves de Lima
Sa l es/Autoria coletiva

5

Da vy Al exandrisky

Fórum Ca ri oca de
Pontões e Pontão
Arroi os de
Comuni cação e
Cul tura Digital

Bra s il

“Fórum Ca ri oca de Pontões e Pontão
Arroi os - Experiências”
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