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SOLICITAÇÃO (OBJETO)
Pagamento para palestrantes e oficineiros que irão ministrar o Curso "Ações e
Noções - Gestor Cultural”, promovido pela Autarquia Municipal de Ensino, a ser
realizado no período de 13 a 29 de outubro de 2020, no Espaço Cultural da Urca,
para 30 participantes por dia, conforme lista abaixo.
Valor unitário: R$80,00 (oitenta reais) por hora/aula
Embasamento legal: dispensa de licitação em razão do valor com fulcro na Lei
Federal n° 8.666/93- art. 24 - II e Decreto Federal n° 9.412/18
●Quantidade: 04 (quatro) palestrantes / oficineiros
●Condições de Entrega: : não se aplica
●Condições de pagamento: em até 30 (trinta) dias após a realização do curso
através de pagamento de boleto ou transferência bancária.
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1

/1UT/1R0UM
MUNICIP/IL DE ENSINO
DE POÇOS DE Cy1LD/1S

Acôes e Noções: Gestor Cultural
Diretora Executiva: Professora Nanci de Moraes
Supervisora Pedagógica: Professora MS. Silvana Maria Jacinto
Parcerias: AME, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Administração e
Gestão de Pessoas e Secretaria Municipal de Cultura e IFSuldeminas.

Tema: “Projetos Culturais em Açâo
Data: 13 a 29 de outubro de 2020

Horário: 13hs às 17hs

Local: Salão Bruno Felisberto (Salão Norte) URCA

Duração: 60 horas

Público Alvo: 30(trinta) pessoas entre:
Artistas formais e informais;
Agentes sociais (Coletivas Mulheres, Educação...);
Produtores artísticos;
Profissionais de órgãos públicos ligados á área da Cultura, da Educação e entretenimentos,
Associações Culturais (Congadeiros, Chico Rei...)
Conselhos Culturais
Trabalhadores de diversos setores ligados á cultura;
Pessoas ligadas à economia criativa local;
Interessados no assunto que desejam se especializar neste segmento fúturamente.
(Comunidade).
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Justificativa

A Gestão Cultural é um setor relativamente novo no Brasil e tem por finalidade a
organização de procedimentos administrativos, operacionais e humanos no gerenciamento de
processos no campo da cultura e da Arte. A gestão e planejamento de processos de produção
cultural se apresentam na divulgação em artes plásticas, teatro, cinema, dança literatura, esportes ou
qualquer outra forma de manifestação na área artística. Neste sentido percebem-se a proliferação de
cooperativas, redes coletivas de artistas e produtores culturais, incentivados pela ampliação de
mecanismos de apoio e financiamento à cultura, tanto no setor público quanto no privado.

Podemos observar que a cultura, hoje em dia, está no centro de situações relacionadas ao
desenvolvimento, ao lado da economia, do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Humano.
Podemos verificar este envolvimento cultural na publicação da 33^ Convenção da Diversidade
Cultural patrocinado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO), ocorrida em Paris entre os dias 03 e 21 de outubro de 2005, a qual se afirmou: “[...] que
a diversidade cultural é uma característica essencial da humanidade, ciente de que esta diversidade
constitui-se em patrimônio comum a ser valorizado em cultivado em benefício de todos. ( Decreto
Legislativo 485/2006).
Neste sentido, a UNESCO estabeleceu como prioridade internacional, a proteção e a
promoção das expressões culturais, frutos da criatividade humana, portadoras de significados e
vinculados às identidades culturais.

O Brasil, caracterizado por uma diversidade cultural baseada na sua formação étnica
(ameríndia, africana, européia e asiática) estão bastante alinhado a essa tendência miscigenada
como um bem simbólico atrelado a uma identidade úníca no mundo, oportunizando o surgimento
de uma economia local, regional, nacional e internacional aquecendo o mercado e gerando o
desenvolvimento sócio-cultural.

Neste contexto observou-se o aumento da demanda relacionada ao aparecimento de projetos
e de profíssionais especializados, em uma área de autodidatismo que ainda predomina na sociedade
e não pode atender as mudanças e complexidade deste setor.
Assim, este curso foi elaborado no sentido de propor ao cursista um entendimento amplo
sobre a Gestão Cultural Municipal, bem como conhecer a cada uma das etapas que compõem um
projeto ou evento cultural como a elaboração, formatação, execução, gestão e prestação de^ontns —
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Relembramos que o curso se destina aos agentes sociais e produtores culturais, sobretudo
aqueles que começaram a trilhar o caminho do empreendedorismo cultural.

O curso reunirá técnicos e os procedimentos necessários para disputar as fontes de
financiamentos disponíveis nos setores públicos e privados do município e/ou da região e executálo de forma profissional.
Concorrência

Para concorrer aos diversos mecanismos de apoio e de financiamento à produção cultural
disponibilizado no Brasil, o proponente deve apresentar o seu projeto dentro dos formatos exigidos
pelas diversas legislações de incentivo. Desta forma quando dispomos de um projeto bem
elaborado, a sua aprovação pelas instituições de fomento e patrocínio, toma-se mais fácil.

Uma vez aprovado e devidamente executado o projeto cultural passará por mais uma
avaliação, desta vez, e a final, que é análise e aprovação(ou rejeição) de sua prestação de contas.

Diante deste contexto, é de extrema importância que os adeptos participantes da cultura
como 0 artista local, produtores, gestores e técnicos estejam, cada vez mais preparados e
capacitados para desenvolver suas atividades e colocar em prática as suas idéias, fomentando de
forma profissional esta rede cultural. Atualmente, a cultura se apresenta como sendo um espaço de
inovação e expressão da criatividade do nosso cenário de desenvolvimento

no que refere ao

desenvolvimento econômico socialmente justo e sustentável para todos. De acordo com Freire
(2011, p.l38): “A ação cultural para a libertação e a revolução cultural implicam a comunhão entre
os líderes e as massas populares, como sujeitos da transformação da realidade.”

Objetivo Geral

Fornecer conhecimentos para que os participantes conheçam e assimilem às várias
dimensões de projetos e gestão cultural e se habilitarem para a disputa das fontes de financiamento
prevista em leis de incentivo à cultura incentivada pelos mecanismos de renuncia fiscal. O
participante terá em mãos as informações para, em função das oportunidades necessárias,
produzirem versões adaptadas para a busca de parcerias, patrocínios, apoios aprovados para o seu
enquadramento em editais municipais e privados, relacionados ao mecanismo de fomento às
atividades culturais, além de gerir a sua atuação ou de terceiros com ferramentas administrativas de
controle.
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Objetivos Específicos
●

Favorecer a formação de profissionais no sentido de abarcar o valor das identidades e
diversidades culturais;

●

Possibilitar ao cursista desenvolver a habilidade para propor ações que gerem o
respeito à diversidade cultural;

●

Compreender os processos históricos que determinaram e ainda determinam a
formação cultural brasileira;

●

Esclarecer os subsídios necessários para a elaboração de projetos em conformidade
com as Leis de Incentivo à Cultura e todos os outros mecanismos disponíveis
atualmente no país;

●

Planejar a gestão e a produção executiva de projetos culturais se utilizando de
metodologias didático-pedagógicas e de técnicas administrativas.

Desenvolvimento e Estratégias

Fls.ol/ífí
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O Curso, Ações e Noções: Gestor Cultural desenvolverá a seguinte Matriz Curricular:
Conteúdos Curriculares/ Professores

Curso

Data

Horário

08

13 e 14

13hs ás

horas

de

17hs

Carga
Horária

História da Arte Universal e Brasileira

Daniela Marco Antônio Alvisi

outubro

Conceito e contextos de Cultura e Diversidade Cultural

Gestão

04

15

horas

outubro

17hs

16 e 19

13h

órgãos públicos para programas de apoio e incentivo a

de

17hs

horas

ás

ás

outubro

manifestações esportivas, culturais e artísticas.) e os
Municipal

13h

Maria José de Souza (Tita)
Economia Criativa, Mecenato (Definição utilizada por 08

Cultural

de

Mecanismos de Incentivo a Cultura.

Pedro Cesar Carvalho de Moraes
Empreendedorismo

Cultural

e

Micro

empreendedor 04

Individual.

20

de

13h

horas

outubro

17hs

12

21,22 e

13h

horas

23

17hs

ás

Thais Stephanie da Costa
Elaboração de Projetos e Eventos Culturais
Daniela Marco Antônio Alvisi

de

ás

outubro

Gestão de Projetos e Produção Executiva e Prestação de

12

26,27 e

13h

contas.

horas

28

17hs

de

ás

outubro
Daniela Marco Antônio Alvisi
Emergência Cultural em Tempos Contemporâneos: Lei 04
Aldir Blanc.

29

de

horas

outubro

08

29

horas

outubro

Secretário Municipal de Cultura - Luis Gustavo dos
Santos Dutra
Execução e entrega de Projetos

de

13h
17hs

Cursistas
Total

60 h

\
D

ás
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Materiais

Respeito ao distanciamento oficial frente à proteção à pandemia atual;
Uso obrigatório de máscaras durante todo o tempo da oficina;
Uso obrigatório do álcool em gel na entrada, durante e no final do curso;
Lanches individualizados;
Materiais didáticos individualizados;
Datas-show;
Notebooks;
Som e microfone;

AVALIAÇÃO

A Avaliação por Rubrica é um dos instrumentos atuais que possibilitam avaliar os resultados
de um processo se aprendizagem de forma autêntica, com foco na produção do cursista a partir das
aprendizagens construídas pelos próprios. Este tipo de avaliação permite analisar um conjunto de
critérios que clareiam e valorizem um tema, um tópico ou uma atividade.

Utilizando esta técnica, é possível perceber o nível esperado para cada critério, tomando a
avaliação mais adequada e mais justa possível.

Na oportunidade o Setor Pedagógico da AME e os órgãos parceiros dialogarão sobre o
conceito de avaliação por rubrica bem como aplicá-la entre os cursistas. As avaliações serão
revistas no sentido de verificar o aprendizado acumulado ao longo das duas horas previstas para
este curso e ajudar a assegurar que essas informações sejam utilizadas e repassadas adiante pelos
servidores, de modo que outras pessoas evitem os mesmos erros e armadilhas, beneficiando-se de
sua experiência.

Rs.
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Avaliação por Rubríca — Curso: “Ações e Noções: Gestão Cultural Municipal
Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas — MG,. Data:13 à 29 de setembro de
2020.Local: Auditório da AME. Hora:13h àsl7 horas.
CATEGORIA

AA
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DESCRITORES
Entendimento do
Tema:
Conhecimentos
Gerais em Gestão

NAO
DESENVOLVIDO

PARCIALMENTE
DESENVOLVIDO

SUFICIENTEMENT
E DESENVOLVIDO

PLENAMENTE
DESENVOLVIDO

Não compreendí
0 tema.

Parece que eu
entendi o tema.

Entendi
claramente o
tema, mas nao
sigo confiante.

Entendi,
contribui com a
turma e com o
tema.

( )

( )

( )

( )

Não compreendí
as informações.

Compreendí as
informações,
mas não me
interessei.

Compreendí as
informações,
mas não

Compreendí
todas as

Cultural Municipal

Informações sobre a
elaboração,
formatação,
execução, gestão e
prestação de conta

informações e
acrescentei

consegui
auxiliar a turma.

novas ao grupo.

( )

( )

( )
( )
SUGESTÃO (ÕES):

Bibliografia:

FREIRE, Paulo. Ação Cultural para a liberdade e outros escritos. 14^ Ed. Ver. Atual. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 2011.

Secretaria Especial da Cultura. Programa de Capacitação

em Gestão de Projetos e

Empreendimentos Criativos. In: httD://cultura.gov.br/programa-de-capacitacao-em-gestao-dei
proietos-e-empreendimentos-criativos-64099I/ Acesso em 20 de agosto de 2020.
UNESCO: Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais.
In:

http://www.ibermuseus.org/wp-content/uploads/2014/07/convencao-sobre-a-diversidade-das-

expressoes-culturais-unesco-2005.pdf Acesso em 20 de agosto de 2020.

A Lei Aldir Blanc (Lei 14.017/20) acaba de ter mais um desdobramento na sua já longa história de normas e
nrocedimentos oara uma legislação que deveria servir de auxílio emergenciai ao setor cuiturai em função da _
pandemia do covid-19. No dia 18/09/20, foi publicado o Decreto federal 10.489/20, que altera a regulanientoçaQ,
anterior (Decreto 10,464/202)e introduz três modificações na execução da LAB.
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oferece curso gratuito de gestão
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A Autarquia Municipal de Ensino (AME) oferece o curso gratuito “Ações e Noções: Gestão Cultural", voltado para
artistas formais e informais, agentes sociais, produtores artísticos, profissionais de órgãos públicos ligados à área da
cultura e da educação,associações e conselhos culturais, trabalhadores dos diversos setores ligados a cultura e a
economia criativa e interessados no assunto que desejam se especializar neste segmento.
As inscrições são gratuitas e serão realizadas nos dias 07,08 e 09 de outubro,somente pelo telefone 3714-3004, das
lOh às 17h. Serão oferecidas 30 vagas, por ordem de inscrição. A iniciativa é da Autarquia Municipal de Ensino, em
parceria com as secretarias de Administração e Gestão de Pessoas e Cultura.
O objetivo é oferecer oportunidade para que os participantes conheçam e assimilem as várias dimensões de projetos
e gestão cultural e se habilitem para a disputa das fontes de financiamento previstos em leis de incentivo à cultura,
em especial os mecanismos de renúncia fiscal. Os participantes conhecerão os processos para a busca de parcerias,
patrocínios e aprovação em editais municipais e privados, relacionados ao mecanismo de fomento às atividades
culturais, além de gerir a sua atuação ou de terceiros com ferramentas administrativas de controle.
O curso tem carga horária de 60 horas, com certificação, e será realizado das 13h às 17h, no Salão Bruno Filisberti, no
Espaço Cultural da Urca. O início está previsto para 13 de outubro,com encerramento no dia 29. Os conteúdos
curriculares incluem História da Arte Universal e Brasileira; Conceito e contextos de Cultura e Diversidade Cultural;
F

omia rriativ/a Mocenato e os Mecanismos de Incentivo à Cultura, Empreendedorismo Cultural e Micro
Fale Conosco
■er
Jual, Elaboração de Projetos e Eventos Culturais, Gestão de Projetos, Produção Executiva e

g>rJ^5^âo de Contas e Emergência Cultural em tempos contemporâneos: Lei Aldir Blanc.
https://www.ondapocos.com.br/autarquia-municipal-de-ensino-oferece-curso-gratuito-de-gestao-cultural/
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Autarquia Municipal de Ensino oferece curso gratuito de gestão cultural [ Jornal Mantiqueira
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0 Comentários
Poços de Caldas, MG-A Autarquia Municipal de
Ensino (AME) oferece o curso gratuito ‘Ações e
Noções: GestSo Cultural’, voltado para artistas formais
e Infoimais, agentes sociais, produtores artísticos,
profissionais de órgãos públicos ligados à área da
cultura e da educação, associações e conselhos
culturais, trabalhadores dos diversos setores ligados à
cultura B à economia criativa e Interessados no
assunto que desejam se especializar neste segmento.
As inscrições são gratuitas e serão realizadas dias 7, 8
e 9 de outubro, somente pelo telefone 3714-3004, das
lOh às 17h. Serão oferecidas 30 vagas, por ordem de
inscrição. A iniciativa 6 da Autarquia Municipal de
Ensino, em parceria com as secretarias de
Administração e Gestão de Pessoas e Cultura.
O objetivo é oferecer oportunidade para que os
partidpantes conheçam e assimilem as várias
dimensões de projetos e gestão cultural e se habilitem

para a disputa das fontes de financiamento previstos em leis de Incentivo á cultura, em especial os mecanismos de
renúncia fiscal. Os participantes conhecerão os processos para a busca de parcerias, patrocínios e aprovação em
editais municipais e privados, relacionados ao mecanismo de fomento às atividades culturais, além de gerir a sua
atuação ou de terceiros com ferramentas administrativas de controle.
O curso tem carga horária de 60 horas, com certificação, e será realizado das 13h às 17h, no Salao Bruno Filisberti,
no Espaço Cultural da Urca, O início astá previsto para 13 de outubro, com encerramento dia 29, Os conteúdos
curriculares incluem História da Arte Universal e Brasileira, Conceito e contextos da Cultura e Diversidade Cultural.
Economia Criativa, Mecenato e os Mecanismos de Incentivo à Cultura, Empreendedorismo Cultural e Micro
Empreendedor Individual, Elaboração de Projetos e Eventos Culturais, Gestão de Projetos, Produção Executiva e
Prestação de Contas e Emargônola Cultural em tempos contemporâneos: Lei Aldir Blanc. Todas as medidas
sanitárias de combate ao novo coronavfrus serão adotadas nos encontros presenciais, como distanciamento fisico,
materiais Individuais e uso obrigatório de máscaras e álcool em gel.
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De:"pedagogico@ame.edu.br" <pedagogico@ame.edu.br>
Para: "compras@ame.edu.br" <compras@ame.edu.br>

Boa tarde
Neiva

O Curso, Ações e Noções: Gestor Cultural desenvolverá a seguinte Matriz
Curricular:
Curso

Conteúdos Curriculares/ Professores

Carga
Horária

Data

Horário

13 e 14

História da Arte Universal e Brasileira

13hs ás
Professora Daníeia

08 horas

17hs
outubro

Marco AntoníoAlvísí
Conceito e contextos de Cultura e
Diversidade Cultural

de

04 horas

15 de

13h ás

outubro

17hs

Professora Maria José de Souza (Tita)
Economia Criativa, Mecenato (Definição
utilizada por órgãos públicos para
16el9

programas de apoio e incentivo a
manifestações esportivas, culturais e

13h ás
08 horas

Pedro Cezar Carvalho de Moraes

Cultural

Empreendedorismo Cultural e Micro

Municipal

empreendedor Individual.

17hs

outubro

artísticas.) e os Mecanismos de
Incentivo a Cultura.
Gestão

de

04 horas

20 de

13h ás

outubro

17hs

21,22 e
23 de

13h ás

Professora Thais Stephanie da Costa
Elaboração de Projetos e Eventos
Culturais

12 horas

Professora Daniela Marco Antonio

17hs

outubro

Alvisi
Gestão de Projetos e Produção
Executiva e Prestação de contas.
Professora Daniela

12 horas

26,27 e
28 de

13h ás
17hs

outubro

Marco Antonio Alvisi
Emergência Cultural em Tempos
Contemporâneos: Lei Aldir Blanc.
https://webmail549.umbler.com/print/printmessage

04 horas

29 de
outubro
1/2

09/10/2020

https://webmail549.umbler.com/print/printmessage

Secretário Municipal de Cultura Gustavo Dutra
Execução e entrega de Projetos
Cursistas
Total

https://webmail549,umbler.com/print/printmessage

29 de

13hás

outubro

17hs

08 horas
60 h

2/2
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Poços de Caldas, 07 de outubro de 2020.
JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇAO / CONTRATAÇAO

Considerando que a Autarquia Municipal de Ensino realizará um curso
denominado “Ações e Noções - Gestor Cultural" para atender solicitação da
Secretaria Municipal de Cultura com o objetivo de capacitar profissionais ligados
ao ramo cultural, principalmente voltado para a apresentação de projetos que
buscam patrocínios públicos, visando a qualificação dos que atuam neste
importante segmento de nossa sociedade.
Considerando que o curso será presencial, para 30 (trinta) participantes,
autorizado pelo Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 e será realizado
no Complexo Cultural da Urca, no período de 13 a 29 de outubro, de 13:00 às
17:00 horas.
Considerando que o curso contará com as seguintes palestras e oficinas:
História da arte universal e brasileira, ministrada pela' Prof^. Daniela Marco Antônio
Alvisi; Conceito e contexto de cultura e diversidade cultural, ministrado pela ProP.
Maria José de Souza; Economia criativa, mecenato e os mecanismos de incentivo
a Cultura, ministrada pelo Prof. Pedro Cézar Carvalho de Moraes:
Empreendedorismo cultural e Micro Empreendedor Individual, ministrada pela
ProP. Thais Stephanie da Costa; Elaboração de projetos e eventos culturais,
ministrada pela ProP. Daniela Marco Antônio Alvisi; ; Gestão de projetos e
produção executiva e prestação de contas, ministrada pela ProP. Daniela Marco
Antônio Alvisi; Emergência cultural em tempos contemporâneos: Lei Aldir Blanc,
ministrada pelo Secretário Municipal de Cultura, Sr. Luis Gustavo Dutra, de modo
que 0 curso contará com carga horária total de 60 (sessenta) horas.
Considerando que as palestras e oficinas serão ministradas por
profissionais conhecedores e atuantes em suas das áreas, com experiência
comprovada nos temas ligados à Cultura em nossa Cidade. E que, para estes
profissionais serão feitos pagamentos com valores de R$80,00 (oitenta reais) a
hora aula.
Autorizo 0 processo de contratação dos profissionais que ministrarão
palestras e oficinas no curso “Ações e Noções - Gestor Cultural", confdfffí^
especificações e demais documentos que acompanham este processo.
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ProP Maria Helena Braga
Presidente Conselho de Curadores - AME
♦ ♦*******#******************************j|cj(c******##*****,(t* #*#***#***»*****#

Rua Minas Gerais, 664, sala 701 - centro - Poços de Caldas - MG
Tels.: (35) 3714-3004/3714-3128-e-mall: comoras(a)ame.edu.br- CNPJ: 17.854.977/0001-79
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PARECER Proc.0025/2020-Jur/AME

Contração originária de forma direta por inexigibilidade de licitação cujo o
objeto versa sobre a contratação de profissionais e ou empresa de notória
especialização e renome- Palestrantes/ Oficineiros para ministrarem no Curso
GESTÃO CULTURAL, que constitui o projeto AÇÕES e NOÇÕES da Autarquia
Municipal de Ensino-AME, publico alvo artistas formais e informais, agentes sociais ,
produtores artísticos, profissionais da área da cultura e da educação, associações
e conselhos culturais e outros ligados a cultura, em número de 30 participantes,com
carga horária total de 60 horas/aula, período previsto de 13/11/2020 a 29/11/202,
local definido Espaço Cultural da Urca.
Exigência em razão para parceria especifica. Situação emergencial caracterizada.
Art. 25, II e 24,11 da Lei Federal n° 8.666/93.

FIs. ft.

líi

V

Vistos, etc,
Trata-se de consulta jurídica, por meio da qual a Sra. Presidente do Conselho
Curador da Autarquia Municipal de Ensino- AME solicita parecer jurídico acerca de contratação dos
profissionais/Oficineiros que ministraram as aulas tendo por objetivo a realização de curso teórico para
atualização e capacitação dos inscritos que exerçam sua atividade profissional na área visando qualificação
e capacitação apresentando conceitos e ferramentas referentes a elaboração de projetos que buscam
patrocínio públicos, desde o Histórico, elaboração , a execução, a logística, o conteúdo, prestação de contas,
especificidades no trato com a coisa pública, enfim todas as etapas do projeto ou evento cultural . O curso
reunirá aprimoramento técnico e procedimentos específicos para disputar as fontes de financiamentos
disponíveis nos setores públicos e privados do município e/ou na região e executá-lo de forma profissional e
adequada. A realização se dará em uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria
Autarquia Municipal de Ensino-Ame
Rua Minas Gerais, 6664, Sala 701, Centro ● CEP 37701004
AutafQuiadeensino@qmail.com
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Municipal de Cultura e a Autarquia Municipal de Ensino- AME. Assim há a necessidade eminente em
disponibilizar recursos para contratação destes profissionais em face de especificidade da matéria, pelo que
segue justificativa
À ASSESSORIA JURÍDICA-AME

Fls.ífci^

JUSTIFICATIVA

Considerando que a Autarquia Municipal de Ensino realizará um curso
denominado "Ações e Noções - Gestor Cultural" para atender solicitação da
Secretaria Municipal de Cultura com o objetivo de capacitar profissionais ligados ao
ramo cultural, principalmente voltado para a apresentação de projetos que buscam
patrocínios públicos, visando a qualificação dos que atuam neste importante
segmento de nossa sociedade.
Considerando que o curso será presencial, para 30 (trinta) participantes,
autorizado pelo Com/fé Municipal de Enfrentamento a Covid-19 e será realizado no
Complexo Cultural da Urca, no período de 13 a 29 de outubro, de 13:00 às 17:00
horas.
Considerando que o curso contará com as seguintes palestras e oficinas:
História da arte universal e brasileira, ministrada pela Prof^. Daniela Marco Antônio
Alvisi; Conceito e contexto de cultura e diversidade cultural, ministrado pela ProP.
Economia criativa, mecenato e os mecanismos de
Maria José de Souza;
incentivo a Cultura, ministrada peto Prof. Pedro Cézar Carvalho de Moraes;
Empreendedorismo cultural e Micro Empreendedor Individual, ministrada pela
ProP. Thais Stephanie da Costa;
Elaboração de projetos e eventos culturais,
ministrada pela Prof. Daniela Marco Antônio Alvisi; ; Gestão de projetos e
produção executiva e prestação de contas, ministrada pela Prof. Daniela Marco
Antônio Alvisi; Emergência cultural em tempos contemporâneos: Lei Aldir Blanc,
ministrada pelo Secretário Municipal de Cultura, Sr. Luis Gustavo Dutra, de modo
que 0 curso contará com carga horária total de 60(sessenta) horas.
Considerando que as palestras e oficinas serão ministradas por profissionais
conhecedores e atuantes em suas das áreas, com expehência comprovada nos
temas //gados á Cultura em nossa Cidade. E que, para estes profissionais serão
feitos pagamentos com valores de R$80,00 (oitenta reais) a hora aula.
Considerando que após análise, verificou-se disponibilidade orçamentária e
financeira para tais realizações.
Autorizo 0 processo de contratação dos profissionais que ministrarão
palestras e oficinas no curso "Ações e Noções - Gestor Cultural", conforme
especificações e demais documentos que acompanham este processo e segue
anexa a esta, ementa, apresentação, objetivos, programação de palestras e oficinas
do evento, breve currículo e dados dos palestrantes.
Solicita-se parecerjurídico que informe sobre a legalidade deste processo.
Atenciosamente,
Prof. Maria Helena Braga

/3^

Presidente do Conselho Curador - AME

Autarquia Municipal de Ensino- Ame
Rua Minas Gerais, 6664, Sala 701, Centro ● CEP 37701004
AutarauiadeensinoíSqmaíl.com
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N° de horas
(R$80,00 h/a)

Total
receber

Palestrante

Documentos

Palestra /ofícina

Data / período da
realização

Daniela Marco Antônio
Alvisl

RG; MG-7.585.925

História da arte universal e
brasileira

13/10/20
14/10/20

Elaboração de projetos e
eventos culturais

21, 226 23/10/20

12

R$960,00

Gestão de projetos
produção
executiva
prestação de contas

26,27 6 28/10/20

12

R$960,00

Conceito e contexto de
cultura e diversidade cultural

15/10/20

4

R$320,00

Economia criativa, mecenato
e os mecanismos de
incentivo a Cultura

16/10/20
19/10/20

Empreendedorismo cultural e
Micro
Empreendedor
Individual

20/10/20

Daniela Marco Antônio
Alvisi
Daniela Marco Antônio
Alvisi
Maria José de Souza

CPF: 782208156-04
RG: MG-7.585.925
CPF; 782208156-04
RG: MG-7.585.925
CPF: 782208156-04
RG: MG-881.271
CPF: 853528706-00

Pedro Cézar Carvalho de
Moraes

RG:MG-11.736.989

Thais Stephanie da Costa

CNPJ: 23.858.247/0001-49

CPF; 050899586-88

e
e

e

a

R$640,00

e

R$640,00

4

R$320,00

R$ 3840,00

Total

Trata-se de expediente encaminhado para análise e emissão de parecer quanto à realização de
procedimento de inexigibilidade de licitação para contratação de serviços de capacitação e atualização para
servidores do município e população, especificando que o curso trata sobre matéria específica.
Os documentos vêm para análise, com os respectivos documentos, despacho da Comissão de
Licitação, autorização da Secretaria Municipal de Educação, Presidente da Autarquia Municipal de Ensino AME. segue anexo, Solicitação, Justificativa, comprovação contábil indicando dotação e condição
orçamentária, disponibilidade financeira, cumprindo o arí. 38 da Lei n° 8.666/93. É o relatório, pelo que
passo a expor.
Considerando que ao tratarmos de Gestão Cultural, um tema de grande relevância no mundo atual e
que se encontra em franca expansão no Brasil e em outras regiões do mundo, em função de sua participação
cada vez maior na pauta do desenvolvimento humano e econômico. Como bem, produto e serviço, a cultura
vem demandando profissionalismo e dinamicidade, à medida que também inaugura novos modelos de
práticas e organização produtiva por meio de cooperativas, redes, coletivos de artistas e produtores culturais,
e associações e empresas privadas com atuação cultural (Mine, 2013, p. 09).
Neste sentido, observamos que este curso foi elaborado para proporcionar aos participantes uma
compreensão ampla da Gestão Cultural, assim como cada uma das etapas que compõem um projeto e
evento cultural: a elaboração, formatação, execução, gestão e a prestação de contas. Destinado aos agentes
sociais e produtores criativos, sobretudo àqueles que começaram a trilhar o caminho do empreendedorismo
cultural, 0 curso reúne técnicas e procedimentos necessários para disputar as fontes de financiamento
disponíveis nos setores públicos e privados da região e executá-los de forma profissional. Para concorrer aos
diversos mecanismos de apoio e de financiamento à produção cultural disponibilizado no país, o proponente
deve apresentar o seu projeto cultural dentro dos formatos exigidos pelas diversas legislações de incentivo.
Autarquia Municipal de Ensino-Ame
p.
Rua Minas Gerais, 6664, Sala 701, Centro ■ CEP 377010 4
AutarQuiadeensino@qmail.com
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Desta forma, quando dispomos de um projeto bem elaborado, a sua aprovação pelas instituições de fomento
e patrocínio toma-se mais fácil. Uma vez aprovado e devidamente executado, o projeto cultural passará por
mais uma avaliação, desta vez, a final, que é a análise e aprovação (ou rejeição) de sua prestação de contas.
O que se denota do conteúdo do curso em que os participantes desenvolvam conhecimentos específicos ,
tornando-os aptos a elaborar, executar e gerir o seu próprio projeto e evento cultural, além de se apropriar
das orientações básicas para gerir e realizar a prestação de contas dentro dos moldes exigidos pelo poder
público poder público, com ênfase na Lei 14.017 publicada em 29 de junho de 2020 que dispõe sobre ações
emergenciais destinadas a essa área a serem adotadas durante o estado de calamidade pública em função
da pandemia de Corona virus, Cabe ressaltar que a norma leva o nome do compositor e escritor Aldir Blanc,
que faleceu em maio vitima da Covid-19.
E cabe ainda colocar que ao mesmo tempo, nunca a produção artística e a cultura foram tão
essenciais. Imaginem essa quarentena sem livros, música filmes ou histórias. Cultura e arte como
entretenimento, como refúgio para saúde mental, e também como atividade que nos conecta em tempos de
isolamento social, que nos alimenta das questões que atravessam os tempos e se fazem presentes, porque
tratam do que nos faz humanos.
Como produção de sentido é a matéria prima dos trabalhadores da cultura, dos artistas, o setor é um
dos melhor posicionados, neste momento, para produzir valor social complementar aos serviços médicos e de
infraestrutura básica. Afinal, diante das sérias restrições sanitárias, as pessoas procuram o essencial, e dar
sentido à nossa realidade é sempre um bem de primeira ordem.
É nesta situação de grave vulnerabilidade e crescente demanda pela atividade artística e cultural que
a Lei 14.017/2020, conhecida como Lei Aldir Blanc, é aprovada pelo Congresso Nacional, com uma maioria
raramente vista.
Por um lado, a legislação objetiva tirar o setor do risco de sofrer de forma avassaladora no póspandemia, o trabalho em diversas áreas culturais em que profissionais levaram décadas para constituir. Sem
eles 0 patrimônio da cultura brasileira deixa de cumprir sua função de pertencimento, de bem-estar e um dos
grandes diferenciais do Brasil no mundo. Os mecanismos de renda emergencial mensal aos trabalhadores da
cultura e o subsídio mensal para manutenção de espaços, grupos e organizações culturais que tiveram as
suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social cumprem essa a função
estabilizadora durante a crise o que permite um pós-pandemia menos devastador. Junto com esta função
preventiva.
Vejamos na ausência de um executivo federal capaz de formular e implementar políticas culturais,
abrir espaço para valorizar o poder legislativo e os executivos estaduais e municipais como arenas de criação
e implementação de políticas culturais positivamente inovadoras. Podemos ainda pontuar que na execução
nunca estados e municípios estiveram tão em evidência. Ao caminharmos vemos um modelo único a
proposta federal abre em um leque para um debate mais diverso a necessidade de cada município em uma
experiência de enfrentarmos os desafios do fomento à cultura.
Em outro ponto ao tratarmos de repasse de recurso consideráveis para estados e municípios, é a
materialização do que seria um sistema nacional de cultura funcionando na prática. Já estamos observando a
Autarquia Municipal de Ensino- Ame
Rua Minas Gerais, 6664, Sala 701, Centro - CEP 37701004
Autarauiadeensino@omail.com
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formação de redes de intercâmbio de boas práticas de gestão, debates para formular propostas eficazes de
políticas públicas e divisão de responsabilidades entre os níveis federativos.
E ainda a aplicabilidade destes recursos trazendo uma possibilidade reai destes repasses. Desta fora,
0 objetivo deste curso é claro em disponibilizar conhecimento para que os participantes conheçam e
assimilem as várias dimensões dos conteúdos e se habilitem para a disputa das fontes de financiamento
previstas em leis de incentivo à cultura e lastreadas pelos mecanismos de renúncia fiscal, permitindo-lhes a
possibilidade de desenvolver a habilidade para propor ações que gerem o respeito à diversidade étnicocultural; que identifiquem os processos históricos que determinam a cultura e as múltiplas identidades; a
elaboração de projetos culturais.
Em decorrência das mudanças nas estruturas jurídicas no país, com constantes atualizações da
legislação e conteúdo, tanto a administração pública quanto o Público alvo demanda por permanente
atualização, qualificação, e reciclagem, de forma a assegurar a aplicação correta das normas inerentes
quanto a efetiva prestação dos serviços públicos, o que se dá pela promoção de eventos como cursos,
seminários, etc., Onde é mister trabalhar numa luta constante pela garantia do direito e do conhecimento.
Desse modo, por vezes surge a necessidade da contratação de profissionais especializados, de
renome, o que requer a instauração de procedimento administrativo próprio, que quando devidamente
justificado enseja inviabilidade de competição, sendo estes profissionais contratados de forma direta por
inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 25 da Lei 8,666/93, o que não destoa dos regramentos legais.
Nesse contexto, o presente artigo da Lei de Licitações traía acerca da possibilidade de contratação
de profissional de notória especialização e renome, de forma direta pela administração pública por
inexigibilidade de licitação, uma vez que neste momento estes profissionais, descritos em Planilha que
compõe a justificativa, são balizados a ministrar as respectivas aulas, trazendo excelente conteúdo podendo
ser conotado como singular e de indiscutível qualidade, consubstanciado nos entendimentos doutrinários,
decisões do Tribunal de Contas e na Lei Geral de Licitações e Contratos,
Dada a situação emergencial trazida pela Sra. Diretora Executiva da Autarquia consulente, reputo
caracterizada hipótese em que se admite, excepcionalmente, a possibilidade de contratação de forma direta
pela administração pública, por Inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, II da Lei Federal n°
8.666/93, in verbis:
“Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos
por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de
marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido
pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o
serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades
equivalentes;
II- para a contrafação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza
singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a
inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;...

Autarquia Municipal de Ensino- Ame
Rua Minas Gerais, 6664, Sala 701, Centro - CEP 37701004
AutarauiadeensinQ@qmail.com
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$ 1o Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cuio conceito no
campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências,
publicações, organização, aoarelhamento. eauioe técnica, ou de outros requisitos
relacionados com suas atividades, permita inferir aue o seu trabalho é essencial e
indiscutivelmente o mais adepuado à plena satisfação do obieto do contrato."

Como toda regra tem sua exceção, a Lei 8,666/93 permite como ressalva a obrigação de licitar, a contratação
direta através de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, desde que preenchidos os requisitos previstos na

lei.
Nessa toada, a inexigibilidade de licitação ocorre quando há inviabilidade de competição, melhor dizendo,
quando é impossível promover-se a competição, tendo em vista que um dos contendores reúne qualidades tais que o
tornam único, exclusivo, sui generis, inibindo os demais pretensos participantes. Há, portanto, impossibilidade de ser
realizado o procedimento de competitividade para aquisição da proposta mais vantajosa para a Administração,
Desse modo, a ausência de licitação somente se admite por exceção, nos casos indicados em lei, ressaltese que os dispositivos legais prevendo hipóteses de dispensa ou inexigibilidade devem sofrer interpretação estrita {sem
alargamento do seu conteúdo), priviiegiando-se sempre a ampla disputa entre os interessados.
Conceituando, genericamente, a inexigibilidade de licitação, DIÒGENES GASPARINI estabelece que:
“é a circunstância de fato encontrada na pessoa que se quer coníraíar, ou
com quem se quer contratar, que impede o certame, a concorrência; que impossibilita o
confronto das propostas para os negócios prefend/c/os por quem, em principio, està
obrigado a licitar, e permite a confrafaçáo direta, isto é, sem a prévia licitação. Assim,
ainda que a Administração desejasse a licitação, esta seria inviável ante a absoluta
ausência de concorrentes. Com efeito, onde não há disputa ou competição não há
licitação. É uma particularidade da pessoa que se quer contratar, encontrável, por
exemplo, no profissional de notória especialização e no artista consagrado pela critica
especializada. È circunstância encontrada na pessoa com quem se quer contratar a
qualidade de ser proprietária do único ou de todos os bens existentes.
(...) é impossível por impedimento de ordem fática, relativo à pessoa que se
quer contratar ou com quem se quer contratar. Não se trata, assim, de uma faculdade
outorgada à pessoa obrigada, em tese, a licitar, mas do reconhecimento legal de que
esta em certos casos pode celebrar o negócio de seu interesse sem o prévio
procedimento licitatório, haja vista a inviabilidade de se instaurar uma competição para
a escolha da melhor proposta. Portanto, será inexigível a licitação sempre que houver
inviabilidade fática de competição, concorrência, confronto, certame ou disputa. Nesses
termos, é obvio que tal situação levaria a pessoa, em princípio obrdada a licitar, a ser
excluída dessa obrigação mesmo que a hipótese não estivesse pi jWsta em lei, como
acontecia no Direito anterior."- destaques nosso

No mesmo sentido são os ensinamentos de HELY LOPES MEIRELLES:

Fisii_m

"(...) a licitação é inexigível em razão da impossibiltdade jundis» de sn
instaurar competição entre eventuais interessados, pois não se pode pretender melhor
proposta quando apenas um é proprietário do bem desejado pelo Poder Público ou
reconhecidamente capaz de atender às exigências da Administração no que concerne à
realização do objeto do contrato."

Autarquia Municipal de Ensino- Ame
Rua Minas Gerais, 6664, Sala 701, Centro ● CEP 37701004
Autarquiadeensino@qmail,com
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A Lei 8.666/93 que regulamenta a Licitação e Contratos Administrativos, em seu artigo 25, inciso II, permite
que esta se formalize, mediante inexigibilidade de licitação, sempre que houver inviabilidade de competição, em
especial para a contratação de serviço fornecido com exclusividade, in verbis:
Art. 25. ê inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em
especial:
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13
desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e
divulgaçao;(...)
Art. 13, Para os fins desta Lei, cons/deram-se serv/ços técnicos profissionais
especializados os trabalhos relativos a:
(...)
VI ■ treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;(...)
Assim, ao caracterizar a inviabilidade de competição, a administração pública está autorizada a proceder à
contratação direta, tendo em vista que ausente uma das condições essenciais do processo licitatório, qual seja, a
competição, No caso em apreço, restará configurada uma situação de inviabilidade de competição, desde que seja um
serviço profissional especializado, de natureza singular e notória especialização, habilitado para ministrar um curso
especifico, seminário, etc., o que deverá coadunar com o currículo ofertado e histórico de trabalhos, paiestiaj, tursos e
seminários realizados pelo profissional do Tribunal de Contas da União, a Corte de Contas assim se pronur )iou:\
Em decisão n°. 578/2002 do Plenário
“Considere que as contratações de professores, conferencistas ou inktíiiínras para
ministrar cursos de treinamento ou aperfeiçoamento de pessoal, bem assim a inscrição
de servidores para participação de cursos abertos a terceiros, enquadram-se na
hipótesede inexigibiiidade de licitação prevista no inciso il do art. 25, combinado com o
inciso VI do art. 13 da Lei 8.666/1993.”
Considerando ainda o artigo 24 do mesmo diploma legal, constatamos que tal contratação se encontra dentro
dos valores previstos na respectiva lei, o que sendo concludente, diante dos argumentos e embasamentos carreados
em uníssona relação com o disposto na legislação específica, permite-se deduzir que o trabalho do profissional é de
destaque na sua área profissional, quando sob a visão e justificativas plausíveis da Administração é o mais adequado à
satisfação do objeto que se busca contratar, além do que deve oferecer preço proposto compatível com o praticado no
mercado. Ademais, há de ser considerado que apesar de não ser único no mercado, tem suas particularidades,
especialidades, que outros profissionais não possuem.
Igualmente, a fim de melhor garantir a legalidade quanto ao processo de contratação direta pretendida,
opina-se ainda pelos seguintes procedimentos práticos;
Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à regra, as Dispensas de
Licitações e a Inexigibilidade de Licitação. Trata-se de certame realizado sob a obediência ao estabelecido no art. 24,
inciso II da Lei n. 8.666/93, onde se verifica que os valores praticados estarão abaixo do limite legal.
Os atos em que se verifique a dispensa de licitações são atos que fogem ao princípio constitucional
da obrigatoriedade de licitação, consagrando-se como exceções a este princípio. Assim, este tipo de ato trata-se de ato
discricionário, mas que devido a sua importância e necessidade extrema de idoneidade, se submete ao crivo de devida
justificativa que ateste o referido ato.
Autarquia Municipal de Ensino- Ame
Rua Minas Gerais, 6664, Sala 701, Centro - CEP 37701004
AutarQuiadeensino@qmail.com
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No caso em questão se verifica a análise dos incisos II e llí, do parágrafo único, do art. 26 da Lei
8.666/93. Inobstante o fato de a presente contratação estar dentro dos limites estabelecidos no art. 24, II da Lei
8.666/93,0 que justifica a contratação direta, observando as cautelas legais.
A Constituição Federal em seu artigo 37. inciso XXI estabelece o dever de licitar de forma a assegurar a
igualdade de condições a todos os concorrentes, em obediência aos princípios da impessoalidade, da isonomia, da
publicidade, da moralidade e da legalidade.
Nesse mesmo sentido, o art. 3° da Lei n.° 8.666/93, reforça a observância desses princípios e ainda
estabelece que a licitação corresponde a procedimento administrativo voltado à seleção mais vantajosa para a
contratação desejada pela Administração Pública e necessária ao atendimento do interesse público.
Ao observarmos aos valores aplicados para a presente contratação observamos que a administração
posicionou-se com cautela buscando o melhor preço através de parâmetros legais, verifica-se que os mesmos estão
compatíveis com a realidade do mercado em se tratando de honorários profissionais, podendo a Administração adquinlos sem qualquer afronta á lel de regência dos certames licitatórios.
Considerando ainda que a Administração tenha o dever de verificar os requisitos de habilitação
estabelecidos no art. 27 da Lei 8.666/93. Porém excepcionalmente vejamos que a lei de regências prevê a possibilidade
de dispensa de alguns dos documentos, notadamente, os previstos nos artigos 28 a 31, conforme estabelecidoj^§^
do art. 32 da Lei 8.666/93.
V^
A propósito, há recomendação do Tribunal de Contas da União nesse sentido.

\

^

"Deve ser observada a ex/gênc/a iegal (art. 29, inciso iV, d. Lei n° 8.6^
^
e constitucionai(art 195,§ 3’ da CF) de que nas licitaçõe[pjMcaS>
casos de dispensa ou inexigibilidade. é obrigatória a comprovação por parte da
empresa contratada de:
da Lei n° 8.212, de
Certidão Negativa de Débito (INSS ● art. 47, inciso I, alínea a,
1991);
Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais (SRF-IN n®
80, de 1997); e Certificado de Regularidade do FGTS (CEF) (art. 27 da Lei n”
8.036, de 1990). Acórdão 260/2002 Plenário.

Resta deixar consignado que os contratados demonstraram habilmente sua habilitação jurídica e
regularidade fiscal.
Assim em relação aos valores, verifica-se que os mesmos estão compatíveis com a realidade do
mercado podendo a Administração adquiri-lo sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatorios.
O profissional Liberal autônomo que não possui portanto CNPJ para emitir nota fiscal, a formalização do vinculo pode
se dar através de RPA, o Recibo de Pagamento Autônomo. A tabela do INSS para 2017 Desde r de abril, as empresas
recolhimento da contribuição previdenciária dos contribuintes individuais
passaram a ser responsáveis pelo desconto e
se tomem as medidas
(empresários, autônomos e equiparados), que lhe prestam serviço, pelo que opinamos que
adequadas, quando do efetivo pagamento.
Desta feita. entendemos pela possibilidade da administração pública proceder à contratação direta nos termos do artigo
existir inviabilidade de competição, não havendo
25 inciso II, e art. 13, inciso VI. ambos da Lei 8.666/1993. por
. ^
*
qualquer impedimento à contratação, desde que tenha por objeto um serviço profissional especializado de natureza
singular e notória especialização, além de oferecer preço proposto compatível com o praticado no mercado, devendo
Autarquia Municipal de Ensino- Ame
Rua Minas Gerais, 6664, Sala 701, Centro ● CEP 37701004
AutarQuiadeensino@Qmail.com
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administrador público manter as todas as cautelas ao decidir pela contratação direta, constituindo ilícito penal inexigir
licitação fora das hipóteses legais, ou sem as formalidades legais
Adotadas estas providências de cautela, opinamos pela possibilidade jurídica da contratação direta, por dispensa de
licitação, conforme pretendido pela Autarquia consulente, com fundamento no art. 25, II ; 24,11 e art. 13, inciso VI, ambos
da Lei 8.666/1993-Lei de Licitações e Contratos Administrativos, com suas ulteriores modificaçãoes.
É 0 parecer!
À Sra, Diretora Executiva da Autarquia consulente, para as providências pertinentes.
Poços de Caldas, Outubro de 2020

r\{]
Sandra Maíwf^eíra Pamplona luíntli
Pricuradora Municipal
/OAB/MG51604
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Autarquia Municipal de Ensino- Ame
Rua Minas Gerais, 6664, Saia 701, Centro ■ CEP 37701004
AutarQuiadeensino@gmail.com
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A Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais, em parceria com
a Universidade do Estado de Minas Gerais, certifica que

vj^ea-

w
/

concluiu 0 curso de Formação de Conselheiros de Cultura e Patrimônio, na
modalidade de -Ensino a-Distânciai com carga horária de 210 horas, realizado no
período de 23 de outubro de 2017 a 15 de abril de 2018.
Belo Horizonte, 20 de abril de 2018.

A

Iv / ^ \
Ângelo Oswaldo de Araújo Santos

Dijon M oraes Júnior

Seaetário de Estado de Cultura - MG
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Daníeia Marco Antonio Alvisi
Endereço para scssser este CV: http;//latt8s,cnpq.br/71457546B7009471
última atuallsção do currfculo em 14/01/2020
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Resumo informado pelo autor
Pedagoga graduada pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2003). Especialista em Artes Visuais - Cultura e Criação pelo SENAÇ/MG, em 2009. Arteeducadora na Educação Básica desde 1997, atuando nas áreas de Artes Visuais, Cênicas e Dança. Capacitadora docente, coordenou o Grupo Memória, Arte e Cidade, que
estódou e recuperou a história da ddade de Poços de Caldas através de ofldnas artísticas, produção cultural e educação patrimonial, desenvolvendo suas ações
prindpalmente via Lei de Incentivo à Cultura. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Memória e Fotografia (GMeF)do CMU (Centro de Memória da UNICAMP), reconheddo pelo
CNPq, nos anos de 2012 e 2013. Participou de várias mostras coletivas, realizou exposições individuais, aiou e produziu documentários relacionados à memória da ddade de
Poços de Caldas, Trabalhou como arte-educadora, gestora cultural e capacitadora docente na Secretaria Municipal de Cultura e na Secretaria Municipal de Educação de
Poços de Caldas, entre 2017 e 2019. Atualmente atua como arte educadora, capadtedora docente, fotógrafa, gestora e produtora cuitural.
(Texto informado pelo autor)

Nome civil
Nome

Denlela Marco Antonio AMal

Dados pessoais
Nomo em ALVISI, D. M. A.
cltaçôea
bibliográficas
Soxo

Feminino

Cor ou Raçs Branca
Filiação
Nascimento
Carteira do
Identidade

Leuro Alulslo Merco Antonio a Lude helena Beratdo Marco Antonio
17/01/1976.Poços da Caldaa/MQ -Brasil
M7686825 SSP ● MG - 11/07/2002

CPF 782.20a.158.P4
Endereço
residencial

Endereço
profissional

Endereço
eletrAnlco

Aiameda Flamirtgo 460
Bortolan - Poços da Caldas
37704-404. MG ● Braali
Telefone; 35 37143747

Cológio Seta de Setembro COC, Colégio Sete de Setembro/COC
Rua Ceará,321
Centro < Pocos de Caldas
37701.023, MG-Brasil
Telefona: 35 37212000
URL da homo paga; www.coc.com.br
E-mall pare contato: danlatvfsl@uol.com.br
E-melI attemattvo secultarto@gmall.com

Formação acadêmíca/titulação
2007-2009

EspecieltzBção em Espac/allzaçâo em Artes Visuais/Cultura e Criação.
Serviço Nadonal de Aprendizagem Comerciei, SENAC, Brasil
Titulo: Memórias e SentIdosrCínema documantal e memória oral no recuperação da história do Mercada
Munldpal da Poços de Caldas
Orientador Ana Cláudia Plmentel Romano

1998-2003

Graduação em Pedagogia.
Ponttflde Universidade CsióDes da Minas Gsrals, PUC Mines, Belo Horizonte, Brasil
Titula: Monografia CrftIcB- Estágio em Supervisão Pedagógica
Orientador; Maria Helena Braga

Formação complementar
2018 - 2018 Formação de Conseiholros de Cultura e Patrimônio. .(Carga horária; 210h).
Secretária do Estado de Cultura MG,SEC MG. Brasil
Palúvras-cheve:Educaçéo patrimonial, morrjórfe, goatSo cultural
2017 ● 2017

Modernismo ● 100 anos depois..(Carga horária; 30h).
Centro Cultural Zlriguidum, CCZ, Brasil
Palavras<heve:artes visuais, artes plésOcaa, aria-oducaçSo

2002 ● 2002

Extensão universitária em Projeto de Recuperação da memória loonográfica de.(Carga horária: 30h).
Pontifida Unfversidsde Católica de Minas Gerais, PUC Minas, Belo Horizonte, Brasil

2002 - 2002 Extensão universitário em Somana Estudos Ctóndas Educação.(Carga horárie; 6h),
hHncj./Ainàrtâ/o r*rmn hr/m/lattoQu/ah/r\lrn imnm/fríífí»
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PonUfldB Unlvereldede Católica da Minas Geral», PUC Minas, Balo Horlionle, Brasil
1999 - 1999 ExlensBo unlverstlária em i Cleto de Estudo» de Pedagogia da PUC-MInaa -PC.(Carga horôrlai 10h).
Pontlffda Ur\lveraldade Católica de Minas Gerais, PUC Minas, Belo Horizonte, Braall
Patevras-oftava; Bdoceçio

«

1998 ● 1998 Exlensfio unlversKâría em ‘Atuaízaçao em Ed.Intendí e Ena. Fundarrtental.{Carga horária; 40h),
Ponlinda Universidade Católica da Minas Gerais.PUC Minas, Balo Horizonte, Brasil
Palavras-chava: Educação
1997 - 1997 Curso da curta duraçáo em Mea no 1° Orau.(Carga horária: 12h).
Centro de Estudos da Escola da Vila, CEEV, Brasil
Palavras-chave: arte-educação. artes visvals
199S-1996 Ensino das Artes Vlsuela/Reflexao e Instrumerílos..(Carga horária: 88h).
Centro de Estudos da Escola da \rila, CEEV, Brasil
Palavras-chave: arte-educaçéo, artes visuais
1996 -1996 Artes: Produçôoe Raflejcao II. .(Carga horária: 12h).
Centro de Estudos da Escola da Vila, CEEV,Brasil
Palavraa-cheve: arío-educaçêo, artes visuais
1996 -1996 Curso de curta dureçSo em SupervisSo em Artes.(Carga horária; 24h).
Centro de Estudos^ Escola da VIte, CEEV, Brasil
Palavras-títave: arte-aducaçia, artes visuais
1996 -1996 Curso de curta duraçáo am O Teatro na Arte-Educaçáo.(Carga horária; 12h).
Centro da Estudos da Escala da Vlle, CEEV, Brasil
PatevTBS-crieva.' arta-aduceçáo, testro
1995-1995 Curso ds Formação para professoras de Pré-Escola..(Carga horária: 08h).
Cantro de Estudos da Esrála da Vlla, CEEV, Brasil
PalBvras-tíiave:educação fn/isnW

Atuação profissional
1. Instituto Educacional Sào Joâo da Escócia - lESJE

Vinculo
Institucional
2001 - Atual Vinculo; Professor vlstanle. Enquadramento fundonal; Arte educadora. Carga horária: 16, Regime:
Parcial
Outras Informsçóes:
Atuação nas áreas de Artes Visuais e Cênicas
2. Secretaria Municipal de Cultura de Poços de Caldas -SECULT

Vinculo
Institucional
2017 -2019 Vinculo: Servidor público, Enquedromenio fundonal; Arte Educadora o Gestora Cultura, Carga horária:
20, Regime; Pardal
3. Secretaria Municipal de Educação de Poços de Caldas - SME

Vinculo
Institucional
Vinculo: Servidor público, Enquadramento fundonal; Arta Educadora, Ca^a horária: 20, Regime: Pardal

2017 -2019

4. Univorsidadá Estadual de Campinas - UNICAMP

Vinculo
Institucional
2009 - 2011

Vinculo; Cdatiorador, Enquadramento fundonal: Pesquisadora, Regime: Pardal

5. Pontifícia Universidade Católica do Minas Gerais - PUC-MINAS

Vinculo
institucional
2002-2002 Vinculo: Colaborador, Enquadramento fundonal; PasquIsadora/Arto-educadora. Regime; Parcial
6. Prefeitura Municipal de Poços de Celdae / Lei Municipal de Incentivo b Cult - PMPC

Vinculo
Institucional
2010 -2015 Vinculo; Colaborador. Enquadramento fundonah Pesqulsadora/Arte-educadora, Regime: Pardal
7. DIvisáo de Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura ● PMPC - PMPC

Vinculo
Institucional
2004-2004 Vinculo: Contratada especial , Enquadramenlo fundonal: pedagoga. Regime: Pardal
ProtolD^ída^sâQ de Cultura da Beaetarla Municipal de Educoçáo e CuHura respontóvel pela
curadoria o pnsduçáo da Exposição Comemorativa do Canienárlo da Fasta de São Benedito em Poços de
Caldas- Espaço Cultural da Urca
2003 ● 2004 Vínculo; ConUatada espadai, Enquadramento fundonal: pedagoga. Regime; Pardal
P^go^raw^val pela Elaboração e Oesanvotvimento do Projeto da Educação Patrimonial da
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DMsão ds Cultura ds SacrelerlB Munldpel da EducsçAo e Cultura da cidada de Poços de Caldas]unto ao
Plano Munldpel da Juventude;

B. FurtdaçSo Jardim Botânico de Poços de Caldas - FJBPC

Vinculo
Institucional
2005 ■ 2003 Vinculo; Pesquisadora , Enquadramenlo lundonal; pedagoga, Regime: Parcial
Outrae Informaçfies:
Pedagoga responsável pela elsboraçao do Programa de Educeçáo Ambiental da Fundação Jardtm
Botânico do Poços de Caldas;
9. Colégio Jeeua, Maria a Josã ● CJMJ

Vinculo
Institucional
1B67 ● 2000

Vinculo: Profasaor vlstante, Enquadramento âjndonai; Arte educadora, Regime: Pardal
Outrae IrrformaçOes;
Arte^ducadora atuante nas árees de Artes Visuais, Cánlcss e Dança

10. Colégio Objetivo Sâo Domingos ●C08D

Vinculo
Institucional
2000 ● 2007

Vinculo: Professor vlstante, Enquadramento funcional: Arte educadora. Regime: Pardal
Outras Informações;
Arte^ucadora atuante nas áreas de Artes Visuais, Cônicas e Dança

11. Criativa Idade Sistema Educacional ● CISE

Vinculo
Institucional
1996'2002

Vinculo; Professorvistante, Enquadramento furdonel: Arte educadora, Reglmo: Pardal
Outras Informações;
Arte-educadore atuante nas érsas de Artes Visuais, Cônicas e Dança

12. Departamento de Eletrecidade de Poços da Caldas - DME

Vinculo
Instituclortal
2013 >2014

Vinculo: Incentivo cultural, Enquadramento fUndonal; produtora cultural, Regime: Parcial

Projetos

Fte.aiM

Projotos de
pesquisa
2012 >2014

Qrupode Pesquisa Mamúrie e Fotografia (OMeF)
Descrição; Este grupo da pesquisadoras se propõe ao estudo da fotografia como Instrumsnto de memória
e fonte de pesquisa, analisando também o caráter estático desta linguagem visual. Desenvolve suas
atividades em er^contros regulares, ra ellzados no Centro de Memória da UNICAMP. Reconheddo pelo
CNPq.
Situado: Conduldo Natureza: Projetos de pesquisa
Integrantes: Daniela Merco Antonlo Alvisl; Amarlldo Cemicel (Responsável]; Olga R. Moraes Von SImson;
Suzans Barreto; Uvia Morais; Iara Rdlm; Celso Bodstein; Nelson Chinalla

2002 ● 2002

Projeto de Recuperação da Memória Icortográllca da cidade de Poços de Caldas
Descrição; Digitalização e catalogação da fotcgrafias referentes á memória da cidada de Poços do Caldas
pertencentes ao scervo do Mueeu Histórico e Geográfico ds Poços de Caldas.
Situação: Concluído Natureza: Projatoa do pesquisa
Alunos envolvidos: Graduação (30);
Integrantes; Danlota Marco Antonlo Alvlsl; Ana Maria de Mendonça Cbaves (Responsável)

Projeto de
ensino
2017>Atual

Projeto *Vocé é Poços"
Dessição: Iniciativa de educação patrimonial que tem por objetivo aproximar os cidadãos poçoscaldenses do patrimônio do município, em aeus Imlmeros traços como história, cultura, paisagem e
urbanismo. O projeto tem a arfe conw um veiculo de promoção da ddadenla, da constituição da rKgãa de
povo, de coletividade e de melhoria para vida das pessoas, pelo seu conteúdo estético, histórico,
educadonal e também de ptessrve^o do patrimônio locar
Situação: Em andamento Natureza: Projeto de ensino
O projeto possui ações Inovadoras no(B); Ensino Fundamenfal(1o grau).
Em relação a temática: Aprendizagem por projetos.
Objetivos e motas; ressigntficar historicamente de patiimOnloa arquitetônicos, artísticos s naturais do
munldplo; construir sentimento por um sentido de pertendmento valorizar o patrimônio do municiplade
Poçoe de Caldas
Integrantes; Daniela Marco Antonlo AMsl (Responsável); ;

Outros tipoa
de projetos
2011 ● 2014

Memória, arte e cidade: fotograâae e relatos orais em movimento para a recuperação de diferentea
versões do passado
Descrição: O projeto Memória, Arte e Cidade fel Inldado no ano de 2010 e teve como objetivo a
recuperação da trajetória ardstica e histórica do Senhor Décio Alves de Morais, reconhecido fotógrafo ds
memória da ddade de Poços de Caktas. A partir de sua trajetória pessoal fundamentou-ae uma
Importarde ação de Educação Patrimonial e Cultural qua envolveu a sua obre, a hialória da cidade de
Poços de Caldas o a pesquisa de alunos o prefeesorea des redes pCiblIca e privada de ensino, em
diferentes contextos aóclo-aifturals. O projeto, em 2011, deu conUnuldede aoe trabalhos de pesquisa e
produção artística e cultural, apresentando como resultados finais oficinas de estudo do melo e de
produção fotográfica e materlel didático quo será resultado das roleituras da obra Iconográflca do Sonhor
Dádo Alves do Morais.

httr\a'/Amjin»/Q r-nr>n hr/m/lattoauiyoh/nlrn imnrv/fpfltn
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situação: Concluído Natureza; OulfDstipo# de [Hojatoa
^ r-í
Inteoranlea; Daniela Marco Antonlo Alvisl(Reaponsável);; Ullatt de Côssla AMsl. Maria Côsíla
Flnandador<ôa); Prefeitura Municipal da Poços de Caldas / Lei Municipal de Incanllvo ã Cull-PMPC
2010 - 2014

MamôriB, Arte e Odade-A tralelória do Sr.Déclo Atve# da Moraes traduzida pelos olhares dos alunos e
professores da cidade da Poços de Caldas
Descricao: Esta é um projeto da Educação Pat/lmonlal e CulUirel qua tem como ponto da partida a
recuperação de trajelória artIsUca e histórica do Senhor Dódo Ah/es de Morais, reconhecido fot^rafo da
memória da ddeda da Poços de Caldas, em múltiplos aspectos. Através de ^peraçflo da sue trajet^
pessoal fundamenla-SB uma importante açéo de EducaçSo PatrlmonW e Cuftural que ortvofee a sua obre,
a história da cidade de Poços de Caldas e a pesquisa de alunos e professores das redes Publlca e
orivada de enslt», de dif^ntes contextos sódo-culturals, dasonvolvldas através da realização de ofldnaa
de capecitaçao de alunos e professores. O projeto lem como resultados finais d^ersoa
rsolstro da ríwmória, como video dooumentórios, fotografias, desenhos, expoalçfles e publicação de livro.
SItusçao: Conduldo Natureza: Outros Hpoe de projetos
^
, ..j ,„
rz..i=
integrantes: Daríela Marco Arrtonio AMsl(Responsávef);; Ullan de Césala AMsl. Maria Céssla
MagalhAes CAmbróQlo; Slevan Shultz Brandéo
,
,i i r.injauBrRnendador(ea): Prefeitura Municipal de Poços de Caldas / Lei Munldpai da Incanllvo é Cutt-PMPC

Áreas de atuação
1. História daArte
2. Folografio
3, Artes do Video
4. Artes Cônicas

Idiomas
Ingléa

Compreende Bem,Fala Bem.Escreve Bem. Lê Bem

Espanhol Compreende Bem,Fala Razoavelmenle. Escreve Pouco. Lô Razoavelmerrte
FrancÔB
Italiano

Compreende Bem , Fala Bem , Escrava Razoavelmente . L8 Bam
Compreende Razoavelmente. Fala Pouco, Escreve Pouco, Lô Razoavelmente

Prêmios e títulos
2003 Destaque Acadêmico, Ponllda Universidade Católica de Minas Gerais
1999

Destaque Acadêmico, Ponllda Universidade Católica de Minas Gerais

Produção
Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos

i^m^farte e cidade; fotogralias e ralalos orais em movimento para a r^psr^o "í®
vB^es do passado. EDUWÇAO- REVI3TACENTIF1CA DA PEDAGOGIA., v.01, p.68- 73,2011.
Palavras-chevo: memófia, fofogrefla, hiatória oral
Áreas do conhadmento:Fotografia,ades,Mos ào Vídeo
,
Setores de atMdade: EducaçSo, Atividades llgedes ao paWmdnfo cultural e ambiental
Referendas adlchnals: PorluguSa. Meto de divulgação: Impresso
Livros organizados
íS’ALVlSI,D.M.A.;ALVISI,L.C.;OAMBROGlO,M.C.M.
Memória, Arte a Cldede, Poços de Caldas: Editora Sulminas, 2012, v.1. p.22.
Pefavres-chsvB.’ fotogreflB, memória, história oral
Áreea do conhedmento:Fotografía,EducaçSo
,
Setores de alivklBde: AtlvkJades ligadas ao paWmôrtto cufíureí e ambiental
Referôndo# adidonals:SraaJíí^oríugt/ôs, Melo de dtvulgBçSo: Impresso
Um produzido a partir da reaflzefáo das otidnaa de (otografta, da poesia e educação patrimonial
desenvoMdaa no Projeto Memória, Arfa a Cldede
Trabalhos publicados em anais de eventos (completo)

M^l5!(^PAf'R?MONl>^'E%RATICAS ARTiSTiCAS: a exporlônda do Projeto -Vocé é Poços'!n:
Fórum Regional de PatrimWo da Poços de Caídas, 2017,P^s de Cdtós.
Aftal» do II Fónim Regional do Patrimônio da Poços de Caldas:.. 2017.
Pa/avTBS-chave: Educado paMmonfef, rilafôrfe ora/, fotografia. aríe-educaçSo
Áreas do eon/iadmerJto: EducaçSo Permanente
Setores de atividade: AUvfdedea artísticas, criativas e de espetáculos
ReferéncÍBS odíciofiois: BrB8ÍÍr/BfBiôo. M0k> óe dKnjiçBÇâO' Vários
Demais produçóes bibliográficas

^■

OowméntoMijnl^^ Wre^es para Elaboração dos Currfculoa Escolares. Documento Municipal.,
2019.(Outra produção bibliográfica)
Pa/avrè#-c/iev8.- eurrícuka. deaerwoMmento. escolas murVdpafs, p/eneyamenfo
Areas do conhecimento:Divulgação dentlfhe.Educaçio.arlo odueeçSo
Setores de atMdade: EducaçSo
, ^
RelerSncIaa adidonals: Bras/Í^Portiguôs. Melo de dIvulgaçSo: Melo dignai

Produção técnica

Rodes sociais, websitos, blogs
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1.

ALVISi, O. M. A.
Fotografia, arfa e mamória,2012
fia/eréncVa» Bdlehnals: flni8/í'PortupiM«.. Home pege:lmagonsememofta.blogapotcom.br

Demais produções técnicas
1.

ALVISI, O. M.A.
Café a Briecha ● Pablo PleaMO, 2017.(Outre, Curso da ourta dumçSo minlotrado)
PalavniB-ohava: artes plásticas, artes visuais
Afeas do conbeelmento:fundemeeitos e CrtOca des Artes,artes visuais
Satares da ativldada; Ativkiades artísticas, criativas a de aeperãcutoa
Referinolas adhslonals: Brasíl/Portugués. 2 horee. Melo do divulgação: Vários

2.

ALVISI, D. M. A
Para qua fazar arfe na eacola?,2017.(Extensão, Curso da curta duração ministrado)
ParavTsa^aw.'arte-educaçêo, ertes visuais, conceitos visuais eompositivos
ÃfBBS do conhecimento:fundementos e Critica desArtos,arte educação.artes visvals
Seloroa da atividade: Educação
Referãnclaa adldonels- Brasll/Portuguás. 30 horas. Melo do dlmlgação: Vários

3.

ALVISI, O. M. A
Café a Brlocha ● Frida Kahio, 2016.(Outro, Curso de curta duração ministrado)
Palavras-chavo: artes plásticas, artes visuais, arte contemporânea
Areaa do corrhecjmen/o.'arfes vlauals,Fundamentoa e Crttice daa Artes
Setores de atividade: Atividades artísticas, criativas e de espelóculos
Raferándas atitctonals: 6ras/(^orfu(fuda. 2 horas. Melo de divulgação: Melo digital

Produção artlstlca/cüftural

Artes Cânicas
1.

ALVISI, D. M. A
Evento; Qrupo da Teatro Estudantil do Colégio Objetivo,2001. Local Evento: Colégio Objetivo São
Domingos. Cidade do evento: Poços de Caldas. Pais: Brasil. Instituição promotora: Colégio Objetivo São
Domingos. Duração: 60. Tipo de evento: Outro.
Atividade dos autores: Diretor.
Palavras-chave: taairo, arte-educação
Araaa do conhocimanto: Taairo
Setores de atividade:Atividades artísticas, criativas a de espetáculos
Referênclaa edlckmels: BraaltiBralão. Melo da divulgação: Outro

2.

ALVISI, D. M. A
Evento: Olreçfio do Orupo de Teatro Estudantil do Colégio Jesus Maria José, 1907. Cidade do
evento: Poços de Caldas. País; Brasil. Instituição promotora: Colégio jesus Maria José. Durado: 60. Tipo
de ovenlo: Apresentação única,
AtMdede dos autores; Diretor.
Palavras-chave:Brie-educaçõo, teatro
Áreas da confrec/menfo; Arfes Cênicas
Sefores de atMdade:Atividades artísticas, crfedvss e da espetáculos
Referándas adicionais: Sras/IrPorfugirãs. Molo de divulgação: Outro

3.

ALVISI, D. M. A
Evento; Qrupo de Teatro Benigno Galga, 1993. Local Evento: Sosc Poços do Caldas, CIdado do evenlo:
Poços de Caldes. Pais; Brasil. Instituição promotora: Onjpo de Teatro Benigno Galga. Duração: 60. Tipo
de evento: Temporada.
Atividade dos autores; Ator.
Palavras-chave: teatro
Áraes do conhocimanto: Artes Cãnicss
Setores de etfvfdade; Atividades artfaticaa, criativas e de espetáculos
Referinelas adldonals: Brssf^irtroe. Melo de divulgação; Impresso

Artes Visuais
1.

Fls.Í^

ALVISI, D. M.A
Evento: Coletânea Musae.2019. Local Evenlo: Vários. Cidade do evento: Poços de Caldes. País: Brasil.
Instituição promotora; Produção Independente. Tipo de avento; Festival.
Athrldade dos autores: Fotógrafo. Temporada; 2019.
Palavras-chave: Mografla, exposição, mosira cultural
Ãreas da eonhedmanío: Fbfograüa
Reieránclaa adicionais: Bra^l/Portugués. Melo de divulgação: Melo digital

2.

ALVISI, D. M.A; LEME. M.
Evento; Projeto DeBata Foto, 2019. Local Evento: Espaçe Cultural da Urca. Cidade do evento: Poços de
Caldas. Pais: Brasil. Instituição promotora: Secratarla Municipal de Cultura da Poços da Caldas. TTpo de
evento; Exposição Coletiva Edital.
AUvIdade dos autores; Fotógrafo. Temporada: 2019. Kome-page:
http://poco8dacalda8.mg.gov.tK/notldasl]ulho-rest-comemora>25-anos-vo1ortzand04>prodbcao4rtl8tica>
local/.
Palavras-chave: htografla, exposição, artes visuais
Arees do eonhedmanío:Fofogreãâ
Referándas adidonela:Braslirportuguês. Melo da dtvdgegão: Vários. Horrje psge:
htíp:/^>ocosdeealdas.mg.gov.brrt>oUdss^uIho-fesi-cotT>erT)ora-2S-arjos-valorlzsndo-a-produeao-eriistlcalocal/

3.

ALVISI, D. M.A
Evento; Exposição'O Canto das Gaivotas', 2016. Local Evento: Paço das Aguas Shopping. Cidade do
evento; Poços do Caldas. Pais: BrasIL Instituição promotora: Paço do Saber, Tipo de evento: Exposição
Individual Convite.
AtMdade dos autores; Fotógrafo. Temporada:29 de junho a 1S de julho de 2018.
Palavras-chave: fotografia, artes visuais
Araas do conhedmento: artss.Fotogralia
Setores do at/v/efade.-At/videdes artísticas, criativas e da espetáculos
Refaránclas adicionais: Brasit/Portuguôs. Melo do divulgaçéa: Vários
Exposição da fotógrafa Daniela Marco Antonio AMd com Imagens que registrem sus úWma viagem à
Europa, marcada pela presença das gaivotas a saus habitais urbanos a naturais.

4.

ALVISI, D. M.A
Evento; Territórios Poétlcoe,2018. Locai Evenlo: Espaço Cultural Ziriguldum. Cidade do evento; Poços
do Caldes. Pais: Brasil, toatltuição promotora; Espaço Cultural Ziriguldum. Tipo do evento; Exposição
Coletivo Conste.
AtMdado dos Butorea; Fotógrafo. Tetr.poreda:03 de fevereiro a 15 de março de 2018.
PsiBvras-cf»ve;artes visuais, fofogratia
Áreas do conhacímenlo: artes,Fotografia
Setores de atividado: Atividades artísticas, crtaOvas o de espetáculos
Referándas edldonals: Brasll/Portuguéa. Melo de dtvvIgBçéo: Vários
Exposição coletiva dos i/rfegranfes do *0 Cluba', grupo da fotógrafos autorais da cidade de Poços de
Caldes.

5.

ALVISi, D. M. A

u./_
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Evento: Exposiçfio Modernismo ● 100 snos depois,2017. Local Evento; Paço das Aguas. Cidade do
evento; Poçoa de Caldas. Pais: Brasil. Insatulçflo promotora: Espaço Cultural Zlrlguidum. Tipo de evento:
Exposição Coletiva Convite.
Atividade dos autores; Artista Visual Temporada: de 26 de abril a 28 de maio de 2017,
Palavns<tiav«:artes plásUcaa, artes visuais
Arees do conhedmenio:Pondameníos a CrWce das Artas^es Plásticas
Setores de atividade: AOvídedea artísticas, crtativas o de espetácutoa
Reterándas ar^oionals: BrasIVPortuguás. Mato de dh/ulgaíão: Vários
6.

ALVISI, D. M. A.
Evento:'Arte na Fé', 2016, Local Evento: Espaço Cultural da Urca - Galeria de Arte Malala Préda. Cidade
do evento: Poços de Caldas. Pala; Brasil. Instituição promotora; Carimt» Cultural. Tipo da evento:
Exposição Coletive Convite.
Atividade dos euotrea; Fotógrafo.
Palavras-chave: artes plásticas, artes visuais, fotogreffa, merrjórfa
Areea do conhadmenfo:Artes Plásticas,Fologralla
Satores de advfdade; Atividades artísticas, crlsllvas e da espetáculos
/?e/eréncfas atídonaís; B/esll®re(ifo. Me/o de divulgsçéo: Vários
Ritos. Gestos. Cânticos. Darrpss. Orações. Pausas. Expressões. Reveráneias. A partir da posdbWdede de
rever as Imagens dos grupos de culture populerpresentes nas feetMdedes de homanegem a Sáo
Banadlío na crdeda da Poços de Caldas, os participantes dastes grupos e a comunidade local tám suas
memórias fortaladdes e podem valorizar suas próprias açóas, resIgr^IfícsrKÍo e preservando-as. ExJsiem
quatro temos da congos em Poços de CaWes; Temo de Congos Ssrtia Bárbara e Sio JerMmo;Temo de
Conços do Séo Benedito; Temo de Cor)gos de Nossa Senhora do Rosário e Temo de Congos de Nossa
Sonhara do Carrr». Aprosentem-se também do/s grupas de Calepós o um ropreaontanta de cultura
Moçambique. Cada um destos grupos de cultura popular tem sua própria trajetória histórica e lutam ha
muitos anos para manter as tradições arflstico-rollgiosas. IransmlOndo-as de geração a geração. Estes
grupos enfrentaram multas difículdades ao longo de sua permanánda, desde preconceitos, oontilios de
ordem religiosa, destitieresse das gerações mais novas pelas tradições a difículdades financeiras. A partir
da suas ações coíetfvas, esíes grupos conseguem provocardlfaranteslnterpretaçõesculturalsarespelto
do que apresentam á comunidede. Assim, estas Imagens fotográficas tomam-se recursos da
empoderemonto cultural a me/os de dlfusSa desta Importante menlíeafeção do patrimônio culiurel
Imaterfel da cidade de Poços de Celdas.

7.

ALVISI. D. M. A.
EvanIo: Memórias Afetivas de Alim-Msr, 2016. Loca]Evento: Shopping paço das /«uas. Odade do
evento: Poçoa de Caktas. Pais: BrasE. Instituição promotora: Paço do Saber. Tipo de evento; Exposição
Individual Convite.
Aüvldada dos autores; Fotógrafo. Temporada: 10 dezembro a 03 Janeiro.
Palavras-chave: arfes visuais, fotografia, memóda
A/eas do conhecimento;Fotogrefia
Roforincías adicionais; Brasll/Bretáo. Mah da divulgaçõo: Vários

8.

ALVISI, D. M. A.
Evento: Moetrs de Artes Vitusis ● O Atstiã do ArSsta,2016, Local Evento: Sesc Poços do Celdas.
CIdada do evanto; Poços de Caldas. Pais: Brasil. Instituição promotora: Sesc MInae.Tipo de evento:
Exposição Coletiva Seleção.
Atividade dos autores: Fotógrafo. Temporada: 08 Setembro a 06 do Novembro.
Refarántías adicionais: Brasll/Bretáo. Mah de dbrulgação: Vários

9.

ALVISI, D. M. A.
Evento: Só nSo vã quem nlo quer, 2016. Local Evento; Galeria de Arte Malala Prózia - Espaço Cultural
da Urca. Cidade do evento: Poços de Caldas. Pais; Brasil. Instituição promotora; Secretaria Munldpai de
Cultura de Poços de Caldas. Tipo de evanto: Exposição Individual Convite.
Atividade dos autores: Fotógrafo. Temporada;julho.
Palavraa-chave:fologrefíe, artes visuais, Educação pabimonlel
Áreas do conhecimento: Fotogrefia
Setores de atividade: Atividades artísticas, crtatfvBS e de espetáculos
Referências atBchnala: Bre^VBrelSo. Mah de dfvutgeçSo; Vários

10.

ALVISI, D. M. A.
Evsnlo:'Arte na Mira', 2015. Locei Evento: Espaço Cultural da Urca ● Galeria de Arte Malala Prózia.
Cidade do avento: Poços ds Celdas. Pais; Brasil. Instituição promotora: Secretaria Municipal de Cultura
do Poços ds Caldas.Tipo de evento: Exposição Individual Edital.
Atividado dos autores: Fotógrafo.
Palavres-cheve: fotografia, artes plásticas, artes visuais
Áreas do conhadmanto: Fotogrefia.AríeB Plásticas
Setores de eiMdede:Atividades artlstíoas, criativas o de espetáculos
Referências adhhnals:Brasll/Bretáo. Maio de dfwlgeçéa; Vários

11.

ALVISI, D. M. A.
Evento; Exposição Comemorativa do Centenário da Banda Munielpel Maeatro Azevedo,2014. Local
Evento: Espaço CutUiral da urca ● Galeria de Arte Professora Malala Prózia. Cidade do averAo: Poços do
Caldas. Pais; BrasH. Instituição promotora: Secretaria Munldpai de Turismo de Poços de Caldas Oopartamonto de Cultura, TTpo de evento: Exposição Individual.
Atividade dos eutorea; Fotógrafo.
Pa/avras-chave: Educeçáo petrfmaniel, arte-educaçéo, artes visuais, /biografia
Areaa do oon/isc/mento: Fotografia,Aries Plásticas.Hisfória Moderna e Contemporânea
Setores de atividade: Atividades artlstices, crieVvas e de espetáculos
Raferândas adhhnals: Brasll/Poriuguês. Melo de dtvulgeção: Vários

12.

ALVISI, D. M. A.; CARNICEL, A.; ROUM,l.; 8IMSON, O.R M. V.: BARRETO,8.; MORAIS. L;
CHINALIA, N.: VIANA, A.
Evento: Exposição OfIclo e Memória ● Grupo Memória e Fotografia (GMeF), Centro de Memória
UNICAMP (CMU), 2012. Cidade do evento: Campinas. Pais; Brasil. Instituição promotora: Centro de
Memória UNICAMP(CMU). Tipo da evento: Exposição Coletiva.
Atividade dos autores: Fotógrafo. Home-page; www.unlcamp.br.
Áreas do conhetímanio;Fotografia
Referências adicionais; Braalt/Partugu&s. Melo da divulgação: Vãrloe. Home page: www.unlcamp.br

■'3.

íà^ALVISI, D. M.A,
Evento; Exposição HJnerante - Memórias a Sentidos - Cinema Documental a Momória Oral na
Recuperado da história do Marcado Municipal ds Poços de Caldas-V!dao4natalação, fotografias
e documentário, 2011. Cidade do evanto: Poços de Caldas. Pale; BrasE. Instituição promotora: Prefeitura
Munldpai de Poços da Caldas / Lei Municipal de Incentivo à CulL TTpo de evento: Ex^slção Individual.
Atividade dos autores; Artista VIsuet.
Palavras-chave: fotogrefia, memória, hlatória oral
Áreas do cxwtfiedmenlo: Roteiro e Direção CInematogrófícosAries do Vldeo.Folografia
Setaras de atMdade: Atividades artísticas, crielfvas e de espetáculos
Raferândas adicionais: Brasll/Portuguás. Melo do divulgação: Vários
©ALVISI, D. M. A.; ALVISI, L.C.
Evento: Exposição Memória, Arte e Cidade ● Dácio Alves do Morais, 2010. Cidade do ovento; Poços
de Caldas. Pais; Brasil, Instituição promotora; Prefeitura Munldpai de Poços de Caldae / Lal Munldpai de
Incentivo â CulL Tipo de evenio: Exposição Cdetlva.
AtMdade dos autores: Artista Visual.
Palavras-c/iave: memória, biografia, história oral
Áreas do eonhedmento: Fotogrefía.Roteiro e Direção dnametográfieos.Educaçáo Artística
Setores de edvfdede.-Advfdsdss artísticas, criativas e da espetáculos
Raferândas adhhnals: BrasH/Poriugués. Melo de divulgação: Vórioa

■'S-

©ALVISI, D. M. A.: ALVISI, LC.
Evento; Memória, Arte e CIdsde, 2010. Cidade do evento; Poços de Caldas. Pais: Brasil. Instituição
promotora: OMsão de Cultura - Secretaria Munldpai de Educação e Cultura ● PMPC. Tipo de evanto:

hr/rwlottoouuah/nlrn Imnrv.trata
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Expoeiçâo Cotetivs.
AtMdede dos autoree: Rolalrlala.
Palavras-chave; memória, fotografia, hlatórla oral
Areasdo conhetímenio;Artaa do Vldeo.Rotelro a DIreçSo Cinemalogréfleoa.Palografia
Setoraa de aíívtóads; Atividades ligadas ao palnmónia cultural e embler\tal, Edueaçio
Referencias edltíonala: Brasll/Portuguéa. Melo da divulgação: Meio digital
Bete docvmantáiie biogrifíoo 6 um doa resudedoa do pmfeto Merrtórla, Arte a Cidede, que lem como
ponto da partida a racuperação da tr^etória artística e histórica do Senhor Déclo Alves de Morais,
wconíiBcWo fotógrafy de memória da cidade de Poços de Caldas, em múltiplos aspectos. Atravós da
recuperação da sua tra/etórla pessoal, A/ntfamertfs-íe uma Imporlanto ação de Sducaçío Patrimonial e
Cultural, quB envolve a sua obra e e história da cidade de Poços de Caldas. Sua produção kmográlica,
de belíssima sensibilidade estética e grande valor histórico, além dos fotogratles de seu acervo,
co/íduram oo/ftardD aapacladorpor um passeio único pelas peculiaridades da cultura locei, através do
cetegorioa como o esporie (grande paixão da Dédo), as fastaa a vívãndea popularaa, os espaços
odeilvos 0 a arguHelura.
16.

ALVISI, D. M. A.
Evento: Mostra Fotográfica Onipo da Paaqulaa e Produção om Fotografia, 2010. Looal Evanto: IMS ●
Instituto Moreira SaHea. Cidade do evento: Poços de Ceidas. Pels; Brasil. Instituição promotora: IMS Instituto Moreira SaDes. Tipo de evanto: Exposição Colative.
Atividade dos autoras: FotOgrafo.
Pa/evTBs-c/iave; fotagreÜB, artes visuais
Áreoa do con/iec/manfo: Arfes
Setores do atlvidada: Atividadas orilsOcas, ctiativas e de espeléculos
Referências adicionais: Brasll/Ptirluguôa. Melo do divulgação: Vórios

17.

ALVISI, D. M. A.
Evento: Exposição Coletiva SENAC-Artas VIsuafa/Cultura a Criação, 2005. Cidade do evento: Belo
Horizonte. Pais: Brasil. Instituição promotora: SENAC/MG.TTpo de evento: Exposição ColstlvB.
AtMdade doa autoras: Fotógrafo.
Palavras-chave:tofogrelfa, concslfos visuais composltlvoa
Araas do conhedmento:Fotografia
Setores da elMdade:Atividades erilBticas, criativas e de espefácutos
Referências odiclonals' Brasll/Poriugués. Melo de divulgação: Vérios

18,

ALVISI, D. M. A.
Evento: IV Panorama da Fotografia de Poços de Caldas, 2008. Local Evento: IMS ● Irutltuto Moreira
Salies. Cidade do evento; Poços de Caldas. Pels; Brasil. Instituição promotora: IMS ● Instituto Moreira
Salloe. Tipo de evento; Exposição ColaUva.
Atividade dos autoras: Fotógrafo.
Palavras-chave: fbfograiTe. orles visuais
Araas do conhacimanto:Fotografia
Selaras de alMdeda:AtMdades artísticas, criativas a de espetáculos
Referãncles adicionais: BrasIlfPorÜjguãs. Maio da divulgação: Vários

Inovação

Projetos
Projetos do
pesquisa
2002-2002 Projeto de Recuperação da Mamõrie Iconográflca da ddeda de Poços do Ceides
Descrição; OlgltaUzação e catalogação de fotografias referentes à memória da cidade de Poços de Caidas
pertancentea ao acervo do Museu Histórico e Geográfico de Poços da Caldas.
Situação: Concluído Natureza: Prdetos de pesquisa
Alunos envolvidos: Graduação (30);
Integrantes: Danlela Marco Antonio AMsl; Ana Maria do Mendortça Chaves (Reeponeáve!)
Projeto de
ensino
2017-Atual Projeto *Vocé 6 Poços'
Descrição: Iniciativa de educaçãt) patrimonial quo tem por objeUvo aproximar os cidadãos poçoscaldensea do patrimônio do município, em seus Inúmeros traços como história, cultura, paisagem a
urbanismo. O projeto tem a arte oomo um veiculo do promoção da cidadania, da constituição da noção do
povo, da coletividade e de melhoria para vida das pessoas, pelo seu conteúdo estético, histórico,
educacional e também da preservado do patrimônio locaP
Situação: Em srtdamento Natureza; Projeto de errsino
O projeto possui açOes Inovadoras no(a); Ensino Pundamentaljlo grou).
Em relação a temática; Aprendizagem por projetos.
Objetivos e metas; ressignHIcer hialoricamente de patrimônios arquHetônlcoa, artfstlcoa o naturais do
município; construir sentlmonto por um sentido de pertendmanto valorizar o patrimônio do município de
Poços de CaldoB
Integrantes; Daniels Marco Antonio AMsl(Responsável};;
Outros tipos
de projetos
2011 -2014

Memória, arte e cidade; fotogrsHas a relatos orais am movimento para a recuperação de diferentes
versões do passado
Descrição; O projeto Memória,Arte e Cidade foi Inidado no ano de 2010 eleve como objetivos
recuperação da Irejetória artística e histórica do Senhor Dédo Alvea da Moiels, reconhecido Fotógrafo da
memória da cidade de Poços de Ceides. A parôr da sua trajetória pessoal tondamentou-se uma
Importante ação da Educação Patrimonial e Cultural que envolveu a sua obra,a história da ddade da
Poços de Caldas e a pesquisa de alunos e profeasores das redes pública a priveda de ensino, am
diferentes contextos sóclo-culturals. O projeto, em 2011, dau continuidade aos trabalhos de pesquisa e
produção artística e cultural, aprssantondo como resultados finais ofdnas de estudo do melo e de
produção fotográfica e material dldáUco que será resultado das relelturas da obra Iconogránca do Senhor
DácJo Alves de Morais.
Situação: Condufdo Natureza: Outros tipos de projatoa
Integrantes: Daniels Marco Antonio AMsl(Responsável);; UIlan de Cássia AMsl; Maria Cássia
Magalhães D‘Ambróglo
Rnandador(es); Prefeltora Munidpal de Poços de Caldas / Lei Munldpel de Incentivo á Cult-PMPC

2010 -2014 Memória, Arte e Cidade- A bajetórta do Sr.Dédo Alves de Moraes traduzida pelos olhares dos alunos e
professores de ddade de Poços de Caldas
Descrição: Este á um projeto de Educação Patrimonial e Cultural que tem como ponto da partida a
recuperação da trajetória artística e histórica do Senhor Dédo Alvos do Morais, reconhecido fotógrafo da
memória da ddade de Poços de Caldas, em múldplos aspectos. Através da recuperação de sua trajetória
pessoal fundementa-se uma Importmte eção de Educeção Patrimonial a Cultural qua anvolvâ a sua obra,
a história da cidade da Poços de Caldas a a pesquisa de alunos e profosaores das redes pública o
privada de ensino, de tílfarentes contextos sódo-culturals, desenvolvidas através da realização da oflclnea
de capacitação de alunos e profeascres. O projeto tam como resultados finais diversos suportes de
registro da memória,oomo vfdeo documentários. fotografias, desenhos, exposições e publicação da livro.
Situação; Conduldo Natureza: Outros tipos do priDjstos
Integrantes: Danlela Marco Antonio AMsl(Responsável);; UIlan de Cássia AMsl; Maria Cássia
Magalhães D'Ambrógla; Stavan Shultz Brandão
Flnandadorfas); Prefeitura Munldpal de Poços de Caldas I Lei Munidpal de Incentivo ô Cult-PMPC
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Educação 0 Popularização do C&T

Artigos completos publicados em periódicos
tô’ALVlSi.D.M.A.;ALVISl,LC.
Memória, arte e cidade; fotografia» e relatos orala em movimento para e recuperação da dlferenlea
versões do passado. EDUCAÇAO ● REVISTA CIENTIFICA DA PEDAGOGIA.. v.01, p.88 - 73, 2011.
Palavres-chavo: memóris, fofograiTa. história oral
Áreas do conhetímeriio: Fotografia,aries,Artea do Video
Setores da atívtóede; Educação, AtMdadea ligadas ao patrimônio cuHurel e ambiental
Referdnc/as adicionais: Poréguêa. Melo do dMulgaçSo:impresso
Livros organizados
^ALVISÍ, D. M.A.; /»d.VlSl. L, C,| DAMBROGIO, M.C. M.
Memória, Arte e Cidade. Poços de Caldas; Editora Sulminas, 2012, v.1. pJ22.
Palavres<have:fofogralla. memórfa, /lísfórfa oral
Áreas do conhecimento;Fotografíe.EducaçSo
Seforaa de aíMdado;Aflvfdades Bgadas ao paírfmón/o cuftursf e ambiental
Referóntíaa adiclonala: Bra^ortuguSs. Melo de dtvulgaç6o; Impresso
Uvro produzido a partir da reaJlzaçéo das ofídnas de htografla, de poesia e educaçBo petrimonlal
desenvo/vWa» rw Projeto Memóris, Arte e CIdede
Trabalhos publicados em anais de eventos (completo)
1. ALVISI, D. M. A; ROSSl, M.F.
„
ÊOUCAçAO patrimonial E PRATICAS ARTÍSTICAS: a experlônds do Projeto "Você S Poços In; II
Fórum Regloral de Patrimônio do Poços da Caldas,2017. Poços da CaWas.
Anala do II Fórum Regional do Petrimónlo da Poços da Caldas:., 2017.
PaiavrssKhave:Educação pâtrímonis/. Wsfóna oral. fotografia, ertMtfucsçáo
Áreas do conhec^ento; Educação Permanente
Setores de envldede:AlhMados artísticas, cdaOves e de eaperócu/os
Referãndas adicioneis: BraaX/BratSo. Melo do dlwlgeção: Vários
Curso de curta duração ministrado
1. ALVISI, D.M.A
, . ,..
Café e Brioche - Pablo Plcaaso. 2017,(Outro, Curso de curta duração ministrado)
Palavras-chave: arfas plisticas, artes visuais
Áreas do con/iacfmontó.'Pundamantoa e Critica das Artaa,artes visuais
Setores da advídado; Advfdades artísticas, crlattvas a da espetáculos
Referãnclas adldenais: B/eslUPonugués. 2 horas. Weto de divulgação: Vérios
2.

ALVISI, D. M. A.
,
V,
Para que fazer arls na escola?. 2017.(Extansão, Curso de curta duração ministrado)
Palavraaoheve:arte-educação. artes visuais, conceitos visuais compositivos
Ájeas do confiec/men/o: Fundamentos e Critica das Artes.erte educação.artes visuais
Setores de atividade:Educação
Referánáas adldonala: BresIVPortuguãs. 30 horas Melo de dtvutgação: Várhs

3.

ALVISI, D. M. A
Café a Brlooh# - Frida Kahio. 2010.(Outro, Curso da curta duração ministrado)
PalBvros-cheve: artes pléstices, artes visuais, arte contemporânea
Áreas do conriec/merrfo; artes ●^auals.Fundamentos e Crítica das Artes
Setores de aíMdede; Atividades artísticas, criativas e de espetáculos
Referéndos adicionais: BraslI/Portugués. 2 horas. Melo de divulgação: Meio digital

Organização de eventos, congressos, exposições e feiras e olimpíadas
1.

ALVISI. D. M. A
I Conarte - Salão de Artes Bruno Flltsbertl. 2014. (Exposição, Organização do evento)
Pelavraa-chava; artes visuais, anes plásticas, pintura
Áreas do conhecimento: Artes Plásticas
Setores de atividade: Ailvidades artísticas, criativas a da aspetàculos
Referências edldonals: Brasti/Portuguôs. Melo de divulgação: Vários

2.

ALVISI, D. M. A
3* ConforSncla Municipal de Cultura. 2013. (Congresso, Organização de evento)
Palavras-chave: orte^duceçáo
Areas do conhecimento: artes
Setores de elMdeda: AtMdades artísticas, criativas e de espetáculos
Releránciaa adiclanals: Braall/Partuguôs. Melo de divulgação: Vérios
A 3* Conferáncla Municipal de Cultura será realizada no Espaço Cufturef da Urca nos dias 27 e 28 de
Junho Segundo ortertaçóeí do MlnfsMrio de CuHura o tema escolhido para este edição lol Vma Poittice
de Estado Para a Cultura: Desafios do Slsfema Nacional de Cultura’que aerá desdobrado em debates
sob/e a Implementação do Slsfema Nacional da Cultura em todo o pais, sobre e produção simbólica e
diveraldede cultural, sobra e ddadanla a direitos culturais, e sobre Cultura e desenvolvimento econômico.
Em Poços de Caldas o Departamento de Cultura da Secretaria de Turismo e Cultura e o Conselho
Municipal de Cultura vám discutindo esta temática do Sistema Nacional de Cultura (SNC) desde a
retomada do oonsalho no mês de março. ’A realização da Conferãnda Municipal de Cultura é parte
tniograme dos eixos que norteiam a Irnplomentação do Slaiema Municipal de Cultura am Poços de Caldas
e do plano de trabalho recomendado pelo Ministério da Cultura’. expBoa o diretor do Departemanto da
Cultura. João Alexandre Moura. Artistas, produtores, gastares culturais e população em geral podem ae
Inaereverno link abaixo, ou no Departamento de Cultura no Espaça Cultural da Urca das 12fi ás f 8n.

3

VIANA A; ALVISI, D. M. A.; CARNICEL, A; ROLIM, 1.; CHINALIA, N.; SIMSON, O. R. M, V.; BARRETO,
S.
Oflclo e Mamória, 2012, (Exposição, Organização de evento)
Pa/avres-e/te/e; /biografe, memória, história oral, ana-educação
Áreas do ecxihoeímento: Fotograãa.Artes Plásticas
Setoras de etMdede: Atividades artísticas, criativas e de espetáculos
Referências adldonels: Brasll/Portugués. Melo de divulgação: Vérios

4

ALVISI, D. M. A: ALVISI, L. C.; DAMBROGIO, M. C. M.
Mamória, Arte e Cidade - Daelo Alvas ds Morais, 2011. (Exposição, Organização de evento)
Pelavres-ohave: memória, artes visuais, arto-educaçáo, fotografe, rtfelórla oral
Áreas do oonheclmanto: artes,Fologralla
Setores da aíMdade: Atividades ligadas ao pairimónio cultural e ambiental
Referãndaa adldonels: BrasH/Partuguás. Melo de divulgação: Vários

Participação em eventos, congressos, exposições, feiras a olimpíadas
1.

Festival Mundaréu, 2019. (Outro)
Intervenções Anistlcas Mundaréu.

2.

Moderador no(a) XIV Feira Nacional do Uvro/FUpoços 2019, 2019. (Feira)
A Infhjãnda des artes latino americanas nas artes brasitolras.

3.

Avaliador no(a) XI Festival Eatsdual Nossa Arta, 2018. (Erwontro)
Jurada na categoria Artes Plásticas,

4.

Seminário Desafios ContomporSnoos O Potencial da Empatta, 2017. (Seminário)

httnB-/AAAvwR nnno.br/cvlattaswGb/Dka Imocv.trata
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Currículo específico
Maria José de Souza - Tita
RG.: MG. 881. 271; CPF.: 853528706-00
Endereço: Rua Platina, 38, Bairro Marçai Santos
Cep.: 37 701 395- Poços de Caldas/MG
Cursos:
Graduação: Filosofia, História, Pedagogia (administração e supervisão)
Mestrado: Ciência Sociais - com concentração em História social
Pós-graduação/Especialização:
Folclore - Conservatório Musical de Poços de Caldas, 1966
-Sec. Est. Ed. e Cultura/ UFBa/Sec. Turismo/Salvador, 2^ semestre/1970
Fundação

CalouteGulbenkian/MEC

Departaemnto

de

Assuntos

Culturais/FUNARTE/Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro/SEMEC - Rio de
Janeiro, de 12 a 30 de julho de 1976
-Antropologia - pós-graduação/UNlCAMP, 1977
- Introdução ao Folclore - Conceito e Metodologia de Pesquisa; Escola de
Extensão/UNICAMP, 2005
Extensão: História da Arte - Instituto Moreira Salles/Poços de Caidas
- Uma Cultura na Mesa. III Curso de Estudos Baianos, de 8 a 31 de janeiro de
1973/UFBA/Ba,
-Texto e Contexto, área de Literatura/205 Festival de Inverno da

UFMG,

julho/1988/Poços de Caldas
-A Obra de Arte: Documento histórico? Em 1 e 2de julho de 1988/USP/SP
Teoria da Arte e Estética o século XX de 14 a 20 de junho de 1989/USP/SP
- La cultura, reflejo de la sociedade, em Havana/Cuba, em janeiro de 1995
-Agente Cultural pertencente ao plano Estadual de Qualificação Profissional, de 25 de
novembro a 13 de dezembro de 1996/

Participação:
~ Encontro de Atualização de Animadores Culturais de 2 a 4 de junho de 1983/BH
- Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais, apresentando trabalho no
Seminário "Questão Nega promoção conjunta do Centro de Informações sore a
Cultura e a Raça Negra da Biblioteca Pública Estadual, Centro de Estudos Portugueses
da UFMG e SESIMINNAS, de 2 de novembro a 1 de dezembro de 1988
-Seminário Polo Cultural Sul, 21 a 23 de setembro de 1994/BH
- I Encontro Intermunicipal de Cultura 25 a 28 de maio de 1995/BH
P - Xi Jornadas sobre alternativas religiosas em America Latina "crisis de Io religioso
em lacrisis , de 3 a 5 de outubro de 2001, em Santiago do Chile, com apresentação do
texto: Uma cultura para apaz
Premiação:
- Menção Honrosa (2^ lugar)-o folclore do cangaço - Concurso Sílvio Romero, 1976
-35 lugar-A Umbanda em Poços de Caldas - Concurso Mário de Andrade, São Paulo,
1967
FUNARTE-financiamento pesquisa de congadas no Sul de Minas, 1977/78
Professora Titular (Autarquia Municipal de Ensino)
Cultura Brasileira
Sociologia
Estética
Pesquisas inéditas:
O Folclore do Cangaço
60 anos da Religião de Umbanda em Poços de Caldas, e outras.
Atividades políticas culturais:
Diretoria do Chico Rei Clube, como diretora de Cultura (atual Centro Cultural Afro
Brasileiro Chico Rei)
Conselho Estadual da Promoção e Integração do Negro em Minas Gerais, como
diretora de cultura
Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e Étnica

Membro efetivo da Comissão Mineira de Folclore, desde 1983
Presidente do Conselho Municipal de Cultura 2005/07.
Representou Poços de Caldas no

Encontro dos Secretários Municipais de Cultura do

Estado de Minas Gerais, 1993
Semana do Folclore, 1976/1983
Concurso de Folclore, promoção do Chico Rei Clube para estudantes (como incentivo à
pesquisa), 1976/83
Coordenadora do Curso de Folclore, com a profa. Maria de Lourdes Borges Ribeiro,
promovido pela Autarquia Municipal de Ensino, 976
Idealizadora do São de Artes Bruno Filisberti, promoção do Chico Rei Clube em 1982.
Homenagem:
No Carnaval de Poços de Caldas em 1992, samba enredo do bloco Nostalgia: Resgate à
Cultura Popular. Enredo de Alexandre da Fonseca e samba de Cassinho da Rocha.
Publicações:
Colaboradora dos jornais locais
Publicações diversas de artigos científicos em revistas especializadas
Boletim de Folclore- Secretaria Municipal de Turismo/Poços de Caldas, 1977
Calendário do Folclore-Secretaria Municipal de Turismo/Poços de Caldas, 1977
Boletim de Folclore - Comissão Mineira do Folclore
Obra publicada pela editora da Universidade Estadual de Feira de Santana (Ba), em
parceria com o Professor Ronaldo de Salles Senna - A remissão de Lúdfer: o resgate e
a ressignificação em diferentes contextos afro-brasileiros, em 2002.
No dia 5 de março de 2016 confraternizou com o público leitor de Poços de Caldas a
obra: Reinado e poder no Sul das Minas Gerais.
Em 2018 publica para crianças e adolescente a obra: O Nata! de amanhã.
Poços de Caldas, 9 de outubro de 2020.

Maria José de Souza - Tita
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Souza ÍTita) estará em
Belo Horizonte para4a^
camento do spn bvrp
"Reinado e Poder no Sul
das Minas Gerais”, na
tras, o_que será seguMo.
de bate-papò copi os coriselheiros da Comissão
Míneiiu de FoTclorê.
fêrga^tmaj-ag.,.ria s,.i 9-às
22I1, no Mian/MG.,ela
participa de uma home¬
nagem a WaldõmirpGO'
mes e. à Rainfeí:iüa©ê‘h'y
,com atema-

tica "Con^^Q e os
anos de Pesquisa em Mi ^
)
nasJj£u:ajs”..Tita ainda .
participará de Mesa de
Conversa com exposição
Iphan sobre Con^adíiam
Livro de Tita será lançado cm BH
Minas Gerais,considera
çõessobre atrajetória dos
. .m0i..
estudos do Congado em
I 3SS3SS
Minas Gerais a partir das
● obras dosfundadores da
Soluções Em0resaWafís
' ComissãeMn^KuioJEQlTrabalhamos com Desenvdívimento^Personaíízado
' elege*. A mediaçãoseride
Antônio Ciríaco.O even-■ de Sistemas, Planilhas e Aplicativos.
Somos
Especialistas
erri Excel e ministramos Treinamentos
■ ío,promovido pela Comis
do Básico ao Avançado e Programoçõo VBA/Mocro.
são Mineira de Folclore,
■ é^sXá. inserido,junto coma
qutras atividades^ à 50'
T©[.;(35) 3714-7233 i (35)9 8804-8805(WhatsApp)
conialo€'consu{ioríaexcelencia.com.br
Semana do Folclorejceawww.consuit0riaexcelenicia.com.br
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Grito Rock ieva som das guitarras para o
Carnaval de Poços

Festival Viola
j ’ Ch5» deartia e Pac«
! «Patadfftif
I .veocadpmjdo.Viola
I 'dí TOdwoiCwrtDár

Coletivo da ddaderealtza o festival a partir deste sábado (5)
04/Oa/20U'1S-J0
EsoMfil p«r»U7Vxom

Ksitftr o laiwmhà a» líWí 9^3
IVKBfobstvaurtiBscKolBsdetBinb» por
nffs ie fultarre durartUo» dISB deCamavet
|i 1^0 < ^o^rtd8d« pera m moradores d*
. 'Po^deCaldBf,cl<fbd(‘ qut desde eane
'bÚMi'doT«eebea(3rlto Rbd><0 feiOvat
ehesnb lua nona edt(add;tmiOILi^i:
-realiudo«ml92c<d»dés,«itr«Md>asi3
dé;(ettrelro«28'd« mar^.
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-AÍnlc(at>va>urf)u*ra 2003,em Cuiabá,
quando vm coletivo^ (mdii|arÍH.fCuAiu
'btndaS locais Indapwidsrilescone umt
altãrnaifvtpara lúiirá) Carnaval.
Em Pofosd* Caldas.no Sut ds MBns S«r«^acurad9'rfà.dofssVnl:Króor conta do
coletivo COirenit Cbltonl.ianirVPÒ d* ■n>ltot'Meunlrsnrlorpáf pird cstimtitar aprodiJcio
«rtIstiCH na cidade. O prolen, «tie acaba de compram) anode vidt. cortsafuiu parcerias e
Btusimanta rtalfta mais trisle^inlaao longo dd.aoOftKm d< comandàr.dma lesta mensoi
BRremoyer.tnicl ativas cafflooVbraldtPocsiBS,Que«correnotbatrmantoapoloda
preieltirra. ‘^^QulenvPofOSHlsieinultotssamtntSffdadedévalorlurp siMvemtfB^a.
■“
'
'' prel*rt>if*^"'AjtJí «n* Poços «iste multo essa tnürOlàãde de valorta ro que vem de fora.'
Kossa rntes(So< inverter essa Idglca e fa»r com dua o artbta local acredite qua o seu
trabalho étfo bom como qualquer outro do mundo',explica o máslco Pedro carer Carvalho
de Moraes (teto ao lado), vm dos fundadores do coletivo.
● Para ele,.oGrito Rock foi fundamentai para dar Infeto a essa .dura jnrrtada; '*>lo ano passado,
opúbticotqtzru osquBlro diasde festival e a: repcrcuul|o'fol.múite;|^n(ie. Havia.cr^cos
locais asslstMobs bandas quevleramdcRec^è,.Pte‘dédBií^ra^^llol^t>*i’'<i
Ineentlvpuátd bartdasque estavam parades a ratornar0nas.xuaSátMdãdes^útitaPedro,
ParaaadIcIode.ZOlldoGrttoReckforamsdecionedBS 12bandft$,sendo quatro loeáls.
queiseapresentam desdbado (S) a terça-feira (<), noNevr Vork.Púb.itedot ctscrtiposfteeram
a )nscrlç8e pelosltelbquend.Brasil.espéclederede social.criado paraoproxlfnar
produtores e erostas indepentíentM de todo aPars..’Procursmu. escolher bandas.qitett,’
Idenoficesaem com a cena locBl^prloritacmtrc»grupos de rock para manter a.prbpdsCS do
festtveL'

-JÇ-i*

TA5*.r.-

Entraasbandasquetesemparteda

prt^ramaçlodo Grita «ock na cidade, esiSo
.^/'-'eslocals Mekanss,banda;d« ppp/rp^qM
r'á'-,citáfcdnwppncípaisjíriítuínci«w8í<!rt'd«í
X
ík .Ctbbeda Esbütm'é'Caetano%«lcHM,^’.
K^aribseBeatles.Rbrmadipelos.
H cstudarrtesuntm^sliáriosCrUbano
l
H FJitestradb (bateria). Guilherme femandes
ftHilxt)). Gustavo Intente eVlctor Neri
lambotno.vocal eruitarral,'a bonda sefomtouem2006 pelogoste.comum dos Int^anter
per Beatles t pela .wrrtwfcdeprwíwlr um IrdboltlbaúterBt- DMcBdos entre os «stwtostas
acMdades com a bandB^etesnBonwammafiruíptesma cidade,pias prWlzam otempp
vago para ensaiare manterocontato.
»1

>íy:
J

O esforço parece ter valldoa.pena. Nesta edlçio, os garotos se preparam para uma .
maratona deefnco dlasde^io^n cm cincocidadeS:do.Estado t reconhecema impprtAncia
do festiva} como terma de criarvteculos com produtorás.e artHngtte diferentts localidades.
“A Mekanosval tocarem cinco tídadtsquerecebem o evemo: Machad(^S'ebard,.Ribeic3o
das News, aeloHerUonteaPoços de Caldas^O festival trax uma visibilidade nacional tara 8
mlisICB local e tambimnosTnivre num confzxto muito atual da másica Independente com a
clrcuiaçlo de.bandas',diz6ustBVP infantr.qi» estuda música na Unlcamp, e(RCampln8£.
Orito Rock na rec>Bo
Uma Iniciativa do DrcultoF^ do Eixo, rede h»mada por produtoresit artistas que
estfrmilam apraduçio cultural e« intercâmbio da baodas entre cldad» que cstfo fora da
eixo Rio-S8oPaulq. o Grito Rockpaua eindapor mais 20 cidades da regiBo d* cobertura da
EPrVrGuaxupf, Madiido ●^usaAJegre.no&ii d< Minas-, eAraraquara, Campinas, Monte
Alto. Ribeíiío Preto, Río Ciwt», S*o Carlos eSerrana. CXqueaqUpara ver eteteAassobrea
pn^gramapfoL
Servi
0 quE: GrRo Rock Poços de Caldas
au8ndo.‘l3esdbada|5} a terça-feira (8). bs22h
Onde: New VorkPub
Rua Rio de Janeiro. 245, Centro ● ftaços de Caldas.- MG
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caDxncaABBtatBflúQca
deSQcâçâb<bI^abeFdEe
de^aocdbtpdelodvn
snotniKdesleas^lo^^

.vuiumbramaos
i aTTRnETÍFTSwíTê gOPaataaeBCOnBMaítit mrnne
«w
An tnmmwnpr. «ÜuU pclO Facebook
'
lOBKWdMie da a{io. Foi Caktas^.resataReoaa
muito tnlaQta ccltíivo,
.ftdÁiho,TOafi«tadaK2. que pennite m põblico d wvw.fb.com/
muito fécur»o: humana ftiwtdosrapaQsdveiipeta acesnimãKicaauiccilds cotóiwconodecnlturaL

Unidade
"Ca^jÃsnantla^strí
sspa^pimi ^xposf^ès,
cmxa» comrvincia
mtnamsten
lUam-Sam»
O Se»: d£ Poços de
Caldas esd adaptando VD
espaço destro da prdptía
indadepanqueKlaneuii
locdpumcxpQK(des.anos
ecBBvivtoia<teantei.fia
CasaAnuRla. que mesoD
■aSo estando totalmenle.
pnuajiroebeaespMtçio
"Bordúdo Vfinas*. 9ieta
peçasbatdadaapcruiiinqio
deidasmdoSescFh>ft$a.de

BeiaHcciaxA;. .
OaDaSnadb^^oihaa
doSMcFDjM.?é^&nt
destaca á
da
cdaçdb de nuíi.oa
- deumads « 9laL'*A Òaa
Amnhiune^otodoSac
goMjcote esd.advbodg
paru udlizaçlo de açdea
artisieu ccuBiira». tasco
pata oa curtas deatie e
colura que a geoie tem.
«lalo.tamMapaaaçdet
denapcqueafdoâqoow
JergnscatwiwiiaiBicde
tndathnaSeaanespaçode
conrivíflcii, que coota
tanâiàD.coai as salatqoe
recebea M «unos de

OaulBbéaste* Mlhn d» t«w PatM> P»dr* Cao^ UtatM
I >ii(inlnili Si nr1i|li ti nÉi

daesboepintiaeQsaxsos .q3fcadatmk|»anr<bOT»
rV nwtán Itng» í wm Incal

que pocroà pooco edije
tn™whnin,e^açocuhanl
deniio datmündeT. eaptíca
Pedro, que-fida aioda. da
ptímeia aqnriç3o que o
capaco estirecetKnde.
0
C^pOi
K (AsmaBocdandaMí e
dçio que traz
peçm
jsüpodesdousUdoSec
FkRn^deBdaKoÕBZU^
que ciiaraffl toda utu
cmaBçaoenutmdeimyni
d^ftatGeoiMBncfcbdes
históricas, fflOBumeniot e
fBBBúàxaduaãTlstoià»
Aiésdalãamcbboabda
EónicÉi^bemiDKRBdi*
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{dMQdapaaoaatdsãsde
ftiços.
*0 espaço i aberto ao
pdbUco, dad chepi.na
' pqctanaoperyataeondèáa
óta'Aiâuãa..eadeestd
Qrodt^oHo.ws.itiaúial
Mfia
á^.ak|iacjaoDieqBça
penBasealedetraa.^ar
pessoas potaaaiçqiiesi^
wiu retèrioeia para a
ccevma e para a.tmca de
conhecimeoto mesmo*.
finaS 7a Pedro.
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Tunoa âa Mônica f^hion é
atração para cdanças no
shopping de Poços

AtBmtehajfe:^ m»
fimoaeife«{tílda«BasS
dx|DU i ddade. 0 ecBito
IbroB da Uâoica FasUan
csti-xuaorado so Coadar
Cnjtnai do ahoiçlag em
Poços « accsitece em
comemoração ao Dia das
QfioçtLAteaçioéfcituiQ
c voltada pga meninas e

Mfiora. do Cebolhdia, da
Ua^edaâscáo,s»aones
do Gin*hIoda. A dnado
gaoriima ao Briocnodo de
&tüista,. onde ó possi vd
mudar os loob dos
peasoageos, de acordo com
gcdeçãetprimavxo^rito
cOutooo^-ano.
Emscfundi^ as crianças
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ANEXO VMI -FORMULArIO CURRÍCULO DO PROPONENTE
FUNDO ESTADUAL DE CULTURA
O currícuto-do PROPONENTE do projeto devera ser insendo no Formulário de.inscriçSo.
Li:
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PEDRO CEZAR CARVALHO DE MORAES
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> Músico profissional, compositor, artista e produtor Independente desde 1998,
> Ensino superior cotnplèto em Bachareisdo Música, pela Faculdade Cantareira (São Paulo, SP), desde 2009,
> Professor de Música desde 2010,
> Produtor e gestor cultural desde 2010
> Coletivo Comente Cultura! (gmpo da soo. dvll organizada) de 2010 a 2016,
> Analista de Cultura do SESC em Minas Gerais, julho/2012 a feverelro/2020,
> concluiu curso de Gestão Cultural no Instituto Federai - Sul de Minas, campus Poços de Caldas. (Formação inicial e contlnuadai Carga
horória: 160 horas; Conclusão; Dezembro de 2012),
> I Encontro Paulista dos Pesquisadores da Cultura — 2012 | Instituição: USP / EACH | Local: Sáo Paulo, SP
> II SEMINÁRIO ARTE POPULAR E CONTEMPORÁNEA-2014 | Instituição: Sesc Minas Gerais |.Local: Sesc Palladlum,.Belo Horizonte, MG
> I Fórum Políticas Culturais em Debate-2017 1 Instituição: Embaixada da França no Brasil, o Sesc e o Governo do Estado.de Minas Goreis |
Local: Circuito Liberdade, Belo Horizonte, MG
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> PestlvalsA/alSuldeMInas -2010a2017 [Festival de arteeintegrada s com programação voltada para a ocupação do espaço =
público por melo de apresentações musicais, teatrais, visuais e de dança, além de seminários, oficinas, debates e discussões com
o poder público, iniciativa privada e sociedade dvil organizada, nos âmbitos da ddadanla cultural e do meio ambiente [ Local: Poços
de Caldas. MG ] Função: Produtor Geral
> Manancial - Festival de Música Estudantil Independente - 2010 e 2018 í Festival voltado ao estímulo da produção musical autoral
local, com foco em alunos matriculados entre o 9° ano do Ensino Fundamental ao 3® ano do Enslho Médio. Além de possibilitar aos
participantes um espaço qualificado para a execução de seu repertório, a inídativa também visa estreitar o contato desses
estudantes com o universo profissional da música ] Local: Poços de Caldas, MG | Função: Diretor Executivo
> Festival Loiapalooza Brasil -2012 | Local: São Paulo, SP | Função: Produtor de Palco
> Madonna - Tumâ Stloky n Sweet - 2008 [ Local: Sâo Paulo, SP j Função: Tradutor Produção
> Noites Fora do Eixo - Março de 2010 a 2016 .Ação mensal.de Intervenção no público da noite> poçoscaldense, baseado na
criação de espaço para artistas Independentes, por onde foram realizadas aproximadamente 250 apresentações de trabalhos
Intelramente autorais. [ Local: Poços de Caldas, MG j Parcerias: New York Pub. | Função: Diretor Artístico e Curador
> Corrente Mostra 2010 a 2016. O 'Corrente Mostra" consiste na ocupação do espaço público através de apresentações musicais
autorais de bandas e intérpretes da música suFmInelra, e oficinas gratuitas de capacitação para novos arüstaa, direcionadas ao
público jovem, no môs de juho, na cidade de Poços de Caldas. Além dos shows, aconteceram atividades de caráter pedagógico
ligadas à estruturação do cenário artístico Independente loca!. | Função: Coordenador de Planejamento e
> Roda de Conversa - Sescrsm.MG [ 2016.a 2010 [ As Rodas de Conversa, realizadas pelo Sesc,.foram criadas.para proporcionar
às pessoas uma oportunidade de discussão sobre assuntos relacionados à cuttura, por melo de encontros com a participação de
especialistas nos temas propostos. Dessa forma, o público se atualiza a respeito do que acontece na área e identifica
possibilidades de ampliar os horizontes da produção artística. A ação ó Itinerante a realizada em.todo o território mineiro. [ Função:
Curador 8 Mediador
RS,.,
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
DATA DE ABERTURA

NUMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

23.858.247/000149
MATRIZ

17/12/2015

NOME EMPRESARIAL

THAIS STEPHANÍE DA COSTA 10628022689
PORTE

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME DE FANTASIA)

ME

A GUARDA-CHUVA
CÓDIGO E descrição DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
código e descrição das atividades econômicas secundaras
85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
código e descrição da natureza jurídica
213-5 ● Empresário (Individual)
numero
8

logradouro
RAUGUSTO ZONNO
CEP

37.704-288

bairro/distrito
JARDIM COUNTRYCLUB

ENDEREÇO ELETRÔNICO

th8costa0@gmall.com

complemento

município
POCOS DE CALDAS

UF

MG

TELEFONE

(35)3714-1558

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL{EF^

situaçao cadastral
ATIVA

data da srruAçAo cadastral
17/12/2015

MOTIVO DE SrrUAÇAO cadastral

SITUAÇAO especial

data da SITUAÇAO ESPECIAL"

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 08/10/2020 às 19:42:06 {data e hora de Brasília).
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NOSSA HISTÓRIA
A Guarda-Chuva é uma iniciativa que nasceu em 2015 com a proposta de promover
espaços de diálogo e conexão entre agentes de transformação social no sul de Minas
e também oferecer formações para que estes agentes pudessem aperfeiçoar a gestão
das suas iniciativas e assim potencializar seu impacto social. No primeiro ano de
atividade, destacam-se como principais resultados o mapeamento inicial de agentes
com atuação no campo do impacto social na região e o fomento à estas atividades por
meio das partilhas de conteúdos e ferramentas.
Em 2016, 0 eixo estratégico priorizado foi a promoção de eventos para movimentar o
ecossistema regional de empreendedorismo e inovação social. Assim foram realizadas
4 edições da Desconferência Guarda-Chuva; 1 edição do Overdose Empreendedora
na Semana Global de Empreendedorismo (SGE) de Poços de Caldas; a Arena
Guarda-Chuva no Hack Town em Santa Rita do Sapucaí e 1 atividade no Giro
Sustentável em parceria com a Associação Poços Sustentável (APS). Ainda no ano de
2016 a Guarda-Chuva recebeu um convite para palestrar no Encontro Nacional do
Terceiro Setor(ENATS) para falar sobre o tema empreendedorismo e inovação social
dentro das organizações sociais. O total dos participantes nestes eventos promovidos
pela Guarda-Chuva somou mais de 900 pessoas.
No ano de 2017, o foco do trabalho foi disseminar conteúdos sobre transformação
social para instituições de educação e redes comunitárias da cidade e região. Assim,
estabeleceu-se uma parceria com o Sebrae onde a Guarda-Chuva apresentou
palestras e rodas de conversa em universidades locais e outras organizações de
ensino como SENAC, PUC Minas Poços de Caldas, IF Sul de Minas, UNIFAL,
Pitágoras, Escola Criativa-ldade, Rede Sesc, além de palestras em outras cidades
como Botelhos, Pouso Alegre, Santa Rita da Sapucaí, Extrema e São João da Boa
Vista. Estas ações somaram cerca de 1.300 participantes em 66 horas de conteúdos
compartilhadas.
Em 2018, a Guarda-Chuva dedicou-se a criar e desenvolver suas próprias formações
e testar algumas metodologias para auxiliar os empreendedores sociais a botar suas
iniciativas no mundo. Foi nesse ano que nasceram as iniciativas Oficina Artista
Empreendedor, com foco em lideranças sociais que atuam no cenário cultural e
promovem impacto social através da cultura; e também o Projeto Emancipa, que
surgiu a partir de uma demanda da Secretaria Municipal de Promoção Social com a
missão de falar de empreendedorismo dentro de organizações do terceiro setor que
têm projetos financiados por esta pasta pública. Dos resultados mais expressivos
deste ano ressaltam-se o patrocínio e realização da Oficina Artista Empreendedor no
Festival de Teatro de Teófilo Otoni-MG (FESTTO), via Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECTES-MG)e finalista do
Prêmio Nacional Ozires da Silva de Empreendedorismo Sustentável em Curitiba-PR.
Neste mesmo ano a Guarda-Chuva também executou o projeto Negócios na
Comunidade que teve como objeto a formação de empreendedores locais em Poços
de Caldas e Andradas. Este projeto foi idealizado pela Aliança Empreendedora e
patrocinado pelo Instituto Alcoa e teve como resultados a capacitação de cerca de 100
participantes que estavam em estágio inicial dos seus negócios e potenciais
empreendedores.
Já em 2019, os esforços da Guarda-Chuva se convergem para a estruturação e
viabilidade financeira organizacional como um negócio de impacto social, por meio da
venda de produtos (cursos) e serviços (facilitações, mentorias, palestras, oficinas). No
segundo semestre estão previstos também a expansão da organização, que passará a
contar com novos profissionais.
—
Fonte: https://www.aeuardachuva.com.br/sobre

» r

Somos uma escola de Empreendedorismo e Inovação
Social que veio ao mundo parafortalecer
empreendedores e iniciativas que cuidam de pessoas e
do planeta.
O QUE FAZEMOS

Formações para empreendedores e futuros empreendedores
sociais
Oferecemos formações, eventos e mentorias que contribuem com a formação de
Empreendedores Sociais através metodologias ativas de aprendizagem e conteúdos emergentes

Desenvolvimento e fortalecimento de iniciativas de impacto social
Oferecemos formações, consultorias e facilitações que auxiliam na criação, desenvolvimento,
gestão e avaliação das organizações sociais e dos negócios de impacto

Produção e difusão de conteúdos sobre o campo do impacto social
Produzimos conteúdos sobre o campo do impacto social a partir de estudos e práticas dentro dA
Guarda-Chuva e junto a outros parceiros por meio de eventos, mídias sociais e nosso blog

Fonte: https://www.aguardachuva.com.br/aguardachuva

I

T ^

PRC 025/2020

Palestrante

Documentos

Palestra /oficina

Data
/ N° de horas
período
da (R$80,00
realização
h/a)

Total
receber

Daniela
Marco
Antônio Alvisi

RG: MG-7.585.925

História da
universal
brasileira

arte
e

13/10/20
14/10/20

e

8

R$640,00

Daniela
Marco
Antônio Alvisi

RG: MG-7.585.925

Elaboração
de
projetos e eventos
culturais

21. 22
23/10/20

e

12

R$960,00

Daniela
Marco
Antônio Alvisi

RG: MG-7.585.925

Gestão de projetos
e
produção
executiva
e
de
prestação
contas

26, 27
28/10/20

e

12

R$960,00

Conceito e contexto
de
cultura
e
diversidade cultural

15/10/20

4

R$320,00

Economia criativa,
mecenato e os
mecanismos
de
incentivo a Cultura

16/10/20
19/10/20

8

R$640,00

Empreendedorismo
cultural e Micro
Empreendedor
Individual

20/10/20

4

R$320,00

Maria José
Souza
Pedro
Carvalho
Moraes

de

CPF: 782208156-04

CPF: 782208156-04

CPF: 782208156-04

RG: MG-881.271
CPF: 853528706-00

Cézar
de

RG: MG-11.736.989

Thais Stephanie
da Costa

CNPJ:
23.858.247/0001-49

CPF: 050899586-88

e

Total

a

R$ 3840,00

Declaro que anailsei
e ratifico o í \p/■s

Rs.

Rua Minas Gerais, 664, sala 701 - centro - Poços de Caldas - MG
Tels.: (35) 3714-3004 /3714-3126 - e-mail: comoras^.ame.edu.br ~ CNPJ: 17.854.977/0001-79

