RESULTADO FINAL

PROJETOS VENCEDORES
Categoria 1 – 13503 - TORNAR VISÍVEIS OS INVISÍVEIS, UM DEAFIO INSTITGANTE
(Distrito de Icoaraci – Belém-PA)
Categoria 2 – 13579 - PACTO PELA LEITURA – FORMAÇÃO DE PAIS LEITORES (Porto
Alegre-RS)
Categoria 3 – 11454 - LITERATURA CURA (Brasília-DF)
Categoria 4 – 11032 - PROJETO À FLOR DA PELE (Santa Cruz do Sul-RS)
MENÇÕES HONROSAS
13075 - Exposições Itinerantes de Minas Gerais (Belo Horizonte – MG)
13685 - Brinquedoteca Pública Municipal de Sobral (Sobral –CE)
13076 - Projeto Verdade Aberta (São Paulo-SP)
13525 - Tear de Histórias (Rio de Janeiro-RJ)
12271 – Kombina (Porto Alegre-RS)
FINALISTAS
CATEGORIA 1
13286 - Plantando leitura, colhendo conhecimento (Tefé-AM)
12339 - O essencial é invisível aos olhos: Sala Braille da Biblioteca Pública (Lagoa SantaMG)
12977 - Biblioteca Viva e Comunitária Grãos de Luz e Griô (Ilhéus-BA)
13889 Biblioteca Comunitária Folhas da Vida (Marabá-PA)
CATEGORIA 2
11633 - Horizontes culturais: leitura e criação em forma de texto (Juiz de Fora-MG)
13451 - Quanto tempo o tempo tem? (Santo Amaro da Imperatriz-SC)
13729 - Ciberteca: a construção de novas redes para o mundo da imaginação (Juiz de ForaMG)
13764 - Alimente heróis com livros (Goiania-GO)
CATEGORIA 3
11738 - Democratizando a produção poética na Rede de Ensino (Mariana-MG)
12386 - SÉRIE ÍNDIO NA VISÃO DOS ÍNDIOS (Marília-SP)
12390 - Rede Mnemosine de Mulheres Cordelistas, Cantadoras e Repentistas (Fortaleza-CE)
12645 - Cine Boa Praça: livro que vira filme, filme que vira livro (São Paulo-SP)
CATEGORIA 4
13509 – LIVRIO (Florianópolis-SC)
11057 - QUILOMBOLAS DE MUMBUCA E AS FORMAS DE LEITURAS (Mateiros-TO)
13820 - Peñahã: Centro de Documentação, Formação e Ação Intercultural de Araçuaí, Vale
do Jequitinhonha/MG (Araçuaí-MG)
13789 - Teatro de Barros (São Paulo-SP)_

2ª FASE DE SELEÇÃO – ANÁLISE DOS RECURSOS

A Comissão de Avaliação do 8º Prêmio VIVALEITURA vem tornar público a avaliação dos recursos
impetrados na segunda fase de seleção.

PROPOSTA 11860
DO RECURSO: o candidato pede pra que sua nota seja reavaliada sem oferecer maiores argumentos ou
destaques na proposta original.
DA ANÁLISE: revisitando o relato do projeto, constata-se que o público do projeto não foi caracterizado e
não foram elencados os resultados da ação, assim como dados mais consubstanciais sobre a avaliação do
trabalho realizado na escola. Desta forma a Comissão de Seleção não identificou elementos que
justificassem a revisão da nota.
CONCLUSÃO: RECURSO INDEFERIDO

PROPOSTA 12118

DO RECURSO: o candidato reitera que sua atividade existe mas não especifica datas de início e de,
eventual, término das atividades.
DA ANÁLISE: o relato do projeto contém cronograma sem especificar o ano em que as atividades foram
desenvolvidas e também os meses estão ilegíveis não sendo possível reavaliar a situação do projeto.
CONCLUSÃO: RECURSO INDEFERIDO

PROPOSTA 11382
DO RECURSO: o candidato encaminha o relato do projeto conforme o item 26.2 do Edital.
DA ANÁLISE: revisitando a proposta constata-se que o relato não foi encaminhado originalmente, motivo
porque o projeto foi desclassificado. Dado o estabelecido no Edital, não é possível apreciar, na fase de
recurso, peças não fornecidas no período de inscrição.
CONCLUSÃO: RECURSO INDEFERIDO

PROPOSTA 13592
DO RECURSO: a candidata reitera que o seu projeto está de acordo com o intervalo temporal definido no
item 14 do Edital sem especificar o período em que a atividade iniciou e se porventura continua em
andamento ou foi encerrada.
DA ANÁLISE: o relato do projeto menciona no sexto parágrafo da justificativa que a atividade é
desenvolvida desde de Julho de 2015 portanto em desacordo com o estabelecido no item 14 do Edital.
CONCLUSÃO: RECURSO INDEFERIDO

PROPOSTA 13019
DO RECURSO: a candidata reitera que sua atividade existe mas não especifica datas de início e de,
eventual, término das atividades.
DA ANÁLISE: o relato do projeto contém cronograma sem especificar o ano em que as atividades foram
desenvolvidas e também os meses estão ilegíveis não sendo possível reavaliar a situação do projeto.
CONCLUSÃO: RECURSO INDEFERIDO

2ª FASE DE SELEÇÃO - LISTA DE CLASSIFICAÇÃO COMPLEMENTAR
A Comissão de Seleção do 8º Prêmio VIVALEITURA vem tornar pública relação complementar de projetos
avaliados na segunda fase de seleção.
Categoria

Proposta

pontuação

Classificado/
desclassificado

Motivo da
desclassificação de acordo
com o item do Edital

2 (remanejado para
a categoria 2)

11040

43

classificado

2 (remanejado para
a categoria 2)

13485

47

Classificado

2 (remanejado para
a categoria 2)

13289

50

Classificado

2 (remanejado para
a categoria 2)

12670

30

Classificado

2 (remanejado para
a categoria 2)

12101

45

Classificado

2 (remanejado para
a categoria 2)

11877

32

Classificado

1

13254

-

desclassificado

1

11468

6

desclassificado

1

13578

-

desclassificado

9

1

13781

-

desclassificado

26.1 e 26.2

1

12724

27

desclassificado

31

2

13087

-

desclassificado

26/02/16

2

13188

-

desclassificado

26.1 e 26.2

2

12559

-

desclassificado

26.1 e 26.2

2

11807

-

desclassificado

26.1 e 26.2

3

12570

-

desclassificado

9.2.1

3

12512

-

desclassificado

13

Não informou

13804

27

desclassificado

31

13

