
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DO EDITAL DE CONCURSO DE PROJETOS DE
MEDIAÇÃO EM ARTE E CIDADANIA CULTURAL – ESPECIAL 40 ANOS DO CCSP 9ª edição/2021/2022

No dia vinte e hum de fevereiro de dois mil e vinte e dois foi realizada a terceira reunião da Comissão Julgadora
do Edital de Concurso de Projetos de Mediação em Arte e Cidadania Cultural – Especial 40 anos do CCSP – 9ª
Edição 2021/2022, do Centro Cultural São Paulo. Estavam presentes Marisabel Lessi de Mello, Patrícia de Sales
Veiga Sanches, Waltemir Jango Belli Nalles, integrantes titulares da Comissão de Seleção, e Djayson Marcio de
Castro, integrante suplente, designados pela Portaria s/nº/SMS/CCSP-G, publicada no DOC de 16 de dezembro
de 2021.

Após a publicação do resultado da pré-seleção, no DOC do dia 02/02/2022, os proponentes dos 11 (onze)
projetos pré-selecionados foram convocados para a etapa de entrevista que se realizou nos dias quatorze,
quinze, dezesseis e dezessete de fevereiro de 2022. As entrevistas foram realizadas por meio de
videoconferência, considerando a persistência da pandemia da Covid 19 que ainda requer cuidados sanitários,
como o distanciamento social. Todos os integrantes da Comissão Julgadora bem como todos os proponentes
dos projetos pré-selecionados participaram das entrevistas.

Assim, após a finalização da 2ª fase, a Comissão reuniu-se para avaliar o processo e definir o resultado da
seleção. Em sua análise, considerou que as entrevistas foram muito importantes para ampliar a visão de cada
um dos projetos, esclarecendo dúvidas e possibilitando uma melhor avaliação tanto da viabilidade de cada
projeto como da pertinência no escopo dos objetivos do edital e dos critérios de seleção. Após uma última
apreciação, em atendimento ao item 6.8 do Edital, a Comissão escolheu 02 (duas) propostas para contratação,
sendo 01 (uma) na categoria individual ou em dupla, e 01 (uma) na categoria coletivo, indicando também listas
de suplentes em ordem de classificação, de acordo com o que segue:

Projeto selecionado na categoria individual ou em dupla:

Proponente Nome da Proposta Pontuação

Anas MHD Adnan Obaid
O Mundo na Biblioteca: Leituras Coletivas sobre Refúgio
e Direitos Humanos 7,8

Projetos suplentes na categoria individual ou em dupla:

Proponente Nome da Proposta Pontuação
Laila Renardini Padovan 3 Tempos de um corpo-paisagem esquecido 7,0

Tamara Faifman Maciel
CCSP um convite à Cidadania: Educação, Patrimônio e
Mediação Cultural

6,5

Paloma de Almeida Durante São Paulo: Um exercício de imaginação 6,0
Patrícia Marchesoni Quilici Seres do CCSP 5,4

Projeto selecionado na categoria coletivo:

Proponente Nome da Proposta Pontuação

André Ebert de Moraes
Músicas do Encontro: 20 cantos coletivos para 40 anos
do Centro Cultural São Paulo

7,5

Projetos suplentes na categoria coletivo:

Proponente Nome da Proposta Pontuação
Alberto Duvivier Ortenblad Mediação em Trânsito - Diversidades em Jogo 6,7

Murilo Moraes Gaulês
Ficções visionárias: experimentos poético-políticos entre
arte, gênero e cárcere

6,0

Lucimara Amorim Santos Artesanias de Agoras: Construindo Curas Coletivas 5,5

Adriana Macul Lemos da Silva
ARQUEOCOREOGRAFIA - Histórias de um prédio
dançante

5,0
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A Comissão também informa que, de acordo com os itens 6.9.1. e 6.9.4 e 6.9.5 do Edital, transcritos abaixo, os
interessados poderão interpor recursos.

6.9.1. Os proponentes e interessados terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar recurso, bem como,
contrarrazões ao recurso apresentado em igual prazo, contado da publicação no Diário Oficial da Cidade ou
pelo endereço eletrônico acaoccsp@gmail.com. 

6.9.4. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais.

6.9.5. Os recursos deverão ser encaminhados para o endereço eletrônico acaoccsp@gmail.com até às 18h00 do
dia de encerramento do prazo recursal - horário de Brasília. 

Após a conclusão do processo seletivo, a Comissão encerrou a reunião lavrando a presente ata.

Djayson Marcio de Castro

Marisabel Lessi de Mello

Patrícia de Sales Veiga Sanches

Waltemir Jango Belli Nalles 
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