
 

 

EDITAL CONCURSO HISTÓRIA DO AMANHÃ - PG MEMÓRIA 2020 

 

 

 

APRESENTAÇÃO: Realizado pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através da Fundação 

Municipal de Cultura, com organização do Departamento de Patrimônio Cultural, o evento  

Concurso História do Amanhã, é parte integrante da programação do PG Memória 2020. 

Trata-se de um concurso cultural destinado a participação de equipes com objetivo de 

encontrar soluções para a preservação da memória, da identidade e de bens culturais do 

patrimônio ponta-grossense. O evento ocorrerá de modo integralmente online, na página 

www.facebook.com/pgmemoria entre os dias 24 a 28 de Setembro de 2020,  e torna público 

seu regulamento.  

 

OBJETIVOS: Fomentar a discussão acerca de mecanismos e práticas de preservação de 

símbolos do patrimônio local, da diversidade de bens materiais e imateriais, encontrando 

coletivamente meios viáveis e legais para a salvaguarda e a preservação permanentes dos 

mesmos.  

Os participantes, através de suas equipes deverão apresentar uma (1) proposta para tornar 

possível e mais eficiente a preservação da identidade e da memória local, a partir de respostas 

para a pergunta base do evento. O Concurso História do Amanhã visa promover um ambiente 

de inovação e colaboração entre o Poder Público e a Sociedade, mesclando conhecimentos da 

comunidade, o setor público e o mercado, estimulando a criação de soluções que contribuam 

com o desafio do Governo Municipal em analisar, fiscalizar, reconhecer e preservar bens 

culturais de Ponta Grossa.   

http://www.facebook.com/pgmemoria


 

Dessa forma, as equipes deverão ser capazes, ao final do evento, de entregar uma solução que 

apresente uma evolução real para a preservação do patrimônio cultural ponta-grossense, 

simplificando a relação dos imóveis tombados, de interesse de preservação, o 

desenvolvimento urbano da cidade e os interesses e anseios de proprietários de imóveis 

nessas condições. As propostas devem ser viáveis do ponto de vista legal e executáveis.  

 

PERGUNTA BASE: Como garantir que o passado, suas informações e seus símbolos sejam 

preservados, respeitados e reconhecidos no futuro? 

 

DAS INSCRIÇÕES: Podem se inscrever moradores de Ponta Grossa, brasileiros, em situação 

regular no país, com idade superior a 18 anos, de ambos os sexos, em equipes de no mínimo 

2(duas) e no máximo 8(oito) participantes. Não é necessário estar matriculado em curso 

superior.  É permitida a participação de servidores públicos dos órgãos/instituições envolvidos 

na organização do evento, exceto aos que compõem o quadro de servidores da Fundação 

Municipal de Cultura.  

A inscrição deverá ser realizada entre os dias 02 a 20 de Setembro de 2020, através da página 

www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura . O preenchimento completo do formulário de inscrição e 

o envio completo da documentação efetivarão a inscrição. Caso algum campo não tenha sido 

preenchido, a equipe será imediatamente desqualificada.  

No ato da inscrição, cada equipe deverá indicar o capitão de sua equipe, responsável legal, a 

quem será emitida nota de empenho para pagamento da premiação e titular da conta 

corrente para recebimento da premiação caso seja selecionado.  

No campo ANEXOS devem ser enviadas fotografias em boa resolução dos seguintes 

documentos: 

- RG e CPF do representante (capitão) da equipe; 

-RG dos participantes; 

-Comprovante de endereço do capitão da equipe; 

- Dados bancários em nome do capitão da equipe.  

 

Não é aceita inscrição em nome de Pessoa Jurídica. 

A participação da comunidade é voluntária, não fazendo jus a nenhuma remuneração em 

razão da sua participação no evento.  

As soluções apresentadas serão apuradas pela comissão julgadora, constituída por cinco 

profissionais qualificados relacionados ao tema do evento, voluntários, convidados pela 

http://www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura


 

Fundação Municipal de Cultura, cujos nomes serão divulgados apenas no dia 28 de Setembro, 

às 13:00 horas. 

O evento contará com a presença de mentores que acompanharão o ciclo de execução do 

Concurso História do Amanhã, em horários estabelecidos diretamente com os grupos ao longo 

dos dias 24 a 26 de Setembro.  

 

DA HOMOLOGAÇÃO E RECURSOS: 

A Fundação Municipal de Cultura publicará até o dia 21 de Setembro de 2020, em Diário Oficial 

e no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, o edital de homologação com as inscrições 

deferidas e indeferidas, com o nome dado a Equipe e o nome do capitão. 

Eventuais recursos ao indeferimento de inscrição devem ser encaminhados pessoalmente, em 

formato de ofício, até às 16h do dia 23 de Setembro de 2020, na sede da Fundação Municipal 

de Cultura. Os recursos devem conter provas que justifiquem o possível deferimento da 

inscrição (print da tela de confirmação da inscrição, documentos comprobatórios, etc).  

Os recursos serão avaliados por servidores da Fundação Municipal de Cultura. O resultado dos 

recursos será divulgado até o dia 24 de Setembro de 2020, podendo haver publicação de novo 

edital de inscrições deferidas, com os devidos reparos. 

 

SÃO OBRIGAÇÕES DAS EQUIPES INSCRITAS:   

1- Apresentar a documentação exigida no ato da inscrição; 

2- Assistir diariamente as lives apresentadas na página do evento PG Memória no 

Facebook. É preciso comentar em cada uma com o nome dos integrantes das equipes nos dias 

24, 25 e 26 de Setembro; 

3- Participar das reuniões diárias às 21:15 na página do evento PG Memória no Facebook, 

nos dias 24, 25 e 26 de Setembro; 

4- Realizar a pesquisa sobre informações que julgar necessárias para o desenvolvimento 

da solução de forma independente, podendo recorrer ao Sistema de Informações do 

Patrimônio Cultural no link www.patrimoniopg.com . Não serão fornecidas informações pelo 

telefone da Fundação Municipal de Cultura, tampouco presencialmente; 

5- Os três trabalhos selecionados passarão a fazer parte do banco de projetos do 

Departamento da Fundação Municipal de Cultura de Ponta Grossa, não sendo possível 

requerer quaisquer vantagens ou direitos sobre os mesmos; 

6- Nos dias 24, 25 e 26, nas reuniões, haverá orientação e atendimento dos participantes 

com a equipe do Departamento de Patrimônio Cultural e convidados. Cada equipe poderá 

receber assessoria em tempo estabelecido conforme quantidade de inscritos; 



 

7- No dia 27, até às 12:00 horas, as equipes deverão anexar o projeto escrito, em formato 

PDF, podendo ser apresentação de Power Point ou documento de Word, de forma clara e 

objetiva no link a ser enviado após as inscrições. Este é o último prazo para entregas, não 

cabendo nenhum tipo de recurso posterior.  

8- No dia 27, a partir das 14:00 horas, conforme sorteio previamente comunicado, as 

equipes apresentarão suas propostas a uma banca, em live na página do evento PG Memória 

no Facebook. As apresentações acontecerão durante 10 minutos, sendo destinados 6 minutos 

para apresentação de um ou dois membros da equipe, e 4 minutos para questionamentos da 

banca.  

9- É de integral responsabilidade das equipes a verificação dos arquivos antes do envio, o 

bem como o sinal de internet para participação nas lives e reuniões; 

10- As soluções apresentadas devem ser inéditas e de autoria da equipe. Caso seja 

constatado plágio, a equipe será desclassificada e poderá responder criminalmente pelo uso 

indevido de material. 

11- Qualquer dos itens acima não cumpridos resulta na eliminação da equipe. 

12- Os resultados serão publicados às 19 horas do dia 28 de Setembro de 2020 na página 

do evento PG Memória. 

13- Os participantes do evento receberão certificados digitais com carga horária de 20 

horas. 

 

DA SELEÇÃO: 

Sob os critérios de viabilidade, eficiência, apresentação e inovação, no dia 27 de Setembro, às 

14 horas, os capitães da equipe apresentarão os trabalhos desenvolvidos à banca 

examinadora.  

 

DA PREMIAÇÃO: 

No dia 28, às 19 horas, através da página www.facebook.com/pgmemoria será anunciado o 

resultado dos três primeiros lugares.  

Na sequência, o representante indicado como capitão da equipe, receberá o prêmio através de 

depósito em conta corrente. É obrigatório que no ato da inscrição seja indicado o capitão da 

equipe, bem como assinado o termo de ciência dos demais membros e o número da conta 

corrente do mesmo. A premiação do Concurso História do Amanhã se dará da seguinte 

maneira: 

1º. Lugar – R$1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) 

2º. Lugar – R$1.000,00 (Um mil reais) 

http://www.facebook.com/pgmemoria


 

3º. Lugar – R$500,00 (Quinhentos reais) 

  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

Todos os participantes do Concurso História do Amanhã – PG Memória 2020 - 

automaticamente cedem os direitos de uso de imagem e som para fins de divulgação e 

registro documental para a Prefeitura de Ponta Grossa, Fundação Municipal de Cultura e TV 

Educativa de Ponta Grossa, que poderão exibir a gravação das apresentações, reuniões e lives, 

bem como em outros canais de comunicação. 

Cabe ao responsável pela inscrição informar aos demais membros do grupo sobre todas as 

questões relativas a este regulamento, incluindo datas, horários, pagamento de premiação, 

entre outros assuntos relativos ao projeto como um todo. 

Os responsáveis pelas inscrições deverão manter seus e-mails atualizados junto à coordenação 

do evento, bem como deverão acompanhar as publicações referentes ao edital pelo site 

www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura. 

Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este regulamento e o seu não 

cumprimento acarretará na desclassificação do grupo, conjunto ou banda. 

Os casos omissos neste regulamento serão julgados e resolvidos pela Fundação Municipal de 

Cultura. 

Mais informações podem ser obtidas pelo email patrimonioculturapg@gmail.com  

 

CRONOGRAMA: 

INSCRIÇÕES De 02/09/2020 até 
23:59h de 20/09/2020 

www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura 

HOLOMOGAÇÃO 21/09/2020 
 

www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura 

DATA LIMITE PARA APRESENTAR 
RECURSO 

Até 16h do dia 
23/09/2020 

Pessoalmente, na rua Julia 
Wanderley, 936, Centro – Mansão 
Villa Hilda – Sede Administrativa da 
Fundação Municipal de Cultura, 
ente 10:00 e 16:00 horas. 

RESULTADO DOS RECURSOS 24/09/2020 www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura 
 

REUNIÃO 1 24/09/2020 – 21:15 Plataforma Google Meet – link seria 
enviado para grupo de 
participantes com 30 minutos de 
antecedência. 

REUNIÃO 2 25/09/2020 – 21:15 Plataforma Google Meet – link seria 
enviado para grupo de 
participantes com 30 minutos de 
antecedência. 

REUNIÃO 3 26/09/2020 – 21:15 Plataforma Google Meet – link seria 
enviado para grupo de 

http://www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura
mailto:patrimonioculturapg@gmail.com


 

participantes com 30 minutos de 
antecedência. 

DIVULGAÇÃO DA ORDEM DE 
APRESENTAÇÕES 

26/09/2020 – 21:15 facebook.com/pgmemoria 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 27/09/2020 – a partir 
das 14 horas, 
conforme sorteio 

Plataforma Google Meet – link seria 
enviado para grupo de 
participantes com 30 minutos de 
antecedência. 

DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 28/09/2020 – 19 
horas 

facebook.com/pgmemoria 

 

 

PROGRAMAÇÃO DE LIVES : 

24 DE SETEMBRO – QUINTA-FEIRA  

• 18:30 Abertura do evento e roda de discussão sobre patrimônio cultural com Leonel 

Brizola Monarstirsky, Marco Aurelio Monteiro Pereira , Jeanine Mafra Migliorini 

• 19:30 Convença-me: A importância da preservação -  Bianca Camargo Martins 

• 20:30 Uso e reformas em imóveis tombados – O que é possível. Evandro Retamero 

Rodrigues 

• 21:15 1ª Etapa Maker  

 

25 DE SETEMBRO – SEXTA-FEIRA  

• 18:30 Direito e Tombamento: as restrições e o direito de propriedade em imóveis 

tombados. Christie Sikorski 

• 19:30 Grandes nomes dos Campos Gerais: APLA (Dionezine Navarro, Renata Régis 

Florisbelo, Flávio Maurício Maia) 

• 20:30 Cinemas de Ponta Grossa (Nelson Silva Junior) 

• 21:15 2ª Etapa Maker  

26 DE SETEMBRO – SÁBADO  

• 18:30 Identidade Local – símbolos e expressões Culturais de Ponta Grossa Marcia  

Maria Dropa, Rosana Nadal de Moura 

• 19:30  Memórias da Ferrovia – Nisiane Madalozzo, Viviane Caliskevstz, Martha Raquel 

de Souza Batista 

• 20:30 Como registramos o Agora para o futuro – Com Mariana Lacerda, Eduardo 

Terleski, Thalia Almeida, Gabriel Dib.  



 

• 21:15 3ª. Etapa Maker 

 

27 DE SETEMBRO – DOMINGO  

• 14:00  Apresentação , avaliação e resultado do Maker 

 

28 DE SETEMBRO – SEGUNDA 

• 19:00  Resultado 

 


