
CATÁLOGO DE PROJETOS

2023-2024



Projetos aprovados para captação em 2023-2024

R$16.000,00

PROJETO PROPONENTE ÁREA

Círculo de Leitura de Mulheres para
Mulheres

Fernanda Burgath Literatura, Livro e Leitura

Um Artista em Preto e Branco Sueli Maria Buss Fernandes Artes Visuais

Mostra de Teatro Lambe-Lambe Carlos Alexandre de Andrade Artes Cênicas

Entorpecido Leonardo Mateus de Almeida Lopes Audiovisual

3ª Mostra de Cenas Curtas Prosiá Paulo Henrique Neto Artes Cênicas

Patrimônio em Miniatura Beatriz Paixão Freitas
Patrimônio Cultural Material e

Imaterial

Dança que Conecta - 1ª Edição Mariana Pallú de Quadros Artes Cênicas

Cripto Cultural Jessica Allana Grossi Literatura, Livro e Leitura

O Palhaço, a Bailarina e a Alegria de Estudar
Geovana de Abreu Salgueiro

06295960936
Artes Cênicas

EP “Brincadeiras Cantantes” da Banda Casa

Cantante
Juliani Carla Ribeiro Música

CulturAção Hurlan Jesus Maciel de Lara Audiovisual

R$25.000,00

PROJETO PROPONENTE ÁREA

Música para Todos Ricardo Correa Música

A Glória do meu Quilombo - A importância
de Carolina Maria de Jesus

Ligiane Ferreira dos Santos
Povos, Comunidades Tradicionais e

Culturas Populares



R$54.200,00

PROJETO PROPONENTE ÁREA

“Hoje tem Circo na Praça? Tem sim,
Senhor!!!” - Edição É Tempo de ser Feliz

Robert Willians Vargas Salgueiro
08579208980

Artes Cênicas

2° Festival Catavento Renan Sota Guimarães Artes Cênicas

Festival Universitário da Canção

FAUEPG - Fundação de Apoio ao
Desenvolvimento Institucional,

Científico e Tecnológico da
Universidade Estadual de Ponta

Grossa

Música

Laboratório de Estudos em Dramaturgia
Teatral - Terceira Edição

Gabriel Rigoni Vernek Artes Cênicas

3° Festival de Teatro Prosiá Nivaldo Alves Santana Junior Artes Cênicas

Programa CulturAção Edson Luis da Silva Audiovisual



CÍRCULO DE LEITURA DE MULHERES PARA MULHERES

Proponente: Fernanda Burgath

E-mail: fergath@gmail.com

Área: Literatura, Livro e Leitura

Valor: R$16.000,00

Apresentação:

Quando falamos em Literatura, automaticamente nos lembramos do ambiente escolar e tratamos

como disciplina; dificilmente temos acesso às obras e reflexões fora deste ambiente com outros

objetivos. É nesse contexto que a proposta surge e se fundamenta; por compreendermos que a

Literatura em outros espaços se destaca pela sua função social - como modo de manifestar leituras de

mundos diferentes, e consequentemente a partilha destas experiências e reflexão sobre sua própria

identidade. Para isso, a proposta se debruça em ações que visam ocupar estes espaços com

Literatura, em específico aqui, para o público de mulheres da CUFA (Central única das favelas) e da

Cáritas Diocesana de Ponta Grossa. Estas ações acontecerão em formato de círculo de leitura e

conversa, no sentido de que por meio da leitura subjetiva do texto literário, ela possam através das

reflexões se apropriar do texto para (re)construir suas identidades enquanto mulheres, visto que a

leitura compartilhada e socializada, estabelece pontes do individual ao coletivo (COLOMER, 2007).

Para que isso aconteça, a proposta é proporcionar quatro encontros (3 horas cada) em cada

instituição; sendo cada encontro com um texto diferente, e a partir deles, as temáticas decorrentes

serão trabalhadas. Os livros e consequentemente a ordem dos encontros são:

1- Quarto de despejo: diário de uma favelada (1960), de Carolina Maria de Jesus: texto que abre os

trabalhos, com uma leitura dramática e em seguida leitura individual, de trecho do texto escolhido. O

texto trata de uma realidade de uma mulher negra, favelada; uma mulher trabalhadora e interessada

em mudar sua própria realidade, através do gênero textual diário. Acreditamos que tal gênero é mais

próximo das pessoas que não tem muito contato com a literatura, servindo também como incentivo

para a escrita de um diário e estimulando para o diálogo, uma vez que serão abordados neste

encontro, temáticas sobre as alegrias e tristezas em ser mulher;

2- Meu livinho vermelho (2012), de Rachel Kauder Nalebuff: Neste encontro será confeccionado o

suporte para os textos produzidos, a Cartonera. Também as discussões pertinentes ao livro, que

contempla temas como primeira menstruação, gestação, ciclos da vida mulher e seus impactos;

3- A menina que virou lua (2020), de Cardoso Morena: Com este livro, trabalharemos os

conhecimentos populares que cada mulher traz de suas ancestrais, seja com ervas, receitas, costura,

cantigas… e assim, colocar estas mulheres como produtoras e mantenedoras de um conhecimento

bastante importante, e que também pode servir para virar fonte de renda;

4- E poemas selecionados de mulheres, como Conceição Evaristo: os poemas da autora, tratam de

vozes que incentivam mulheres a quebrar com as gerações anteriores de subserviência, trazendo uma

possibilidade de existência, em que as mulheres são as protagonistas de suas histórias. Neste

encontro, será feito o fechamento e entrega das Cartoneras para elas.



UMA ARTISTA EM PRETO E BRANCO

Proponente: Sueli Maria Buss Fernandes

E-mail: suelifernandes2010@live.com

Área: Artes Visuais

Valor: R$16.000,00

Apresentação:

‘Uma artista em preto e branco’ é um projeto de Artes Visuais proposto pela autora Sueli Fernandes.

Tem a finalidade de apresentar em formato catálogo, 40 obras inéditas produzidas pela artista Amalia

Max em técnica de grafite sobre papel, durante os anos de 1967 e 1997. Amalia Max faleceu no ano

de 2014 e deixou suas criações em desenho sob guarda de sua filha, Sueli Fernandes, que neste

momento, percebe a necessidade de compartilhar com a sociedade, as obras realizadas da mãe, que

marcam um período histórico. Ponta-grossense, Amalia Max foi reconhecida por sua produção

literária. Escritora e trovadora, teve textos publicados e premiações na Literatura Nacional. Recebeu

título de “Mulher Destaque” de Ponta Grossa. Foi fundadora da cadeira nº 13 da Academia de Letras

dos Campos Gerais. Contudo, seu lado de artista plástica foi pouco reconhecido, por mais que a

artista e professora de pintura tivesse sido atuante na área.

O catálogo objetiva a salvaguarda e difusão da obra da artista para que sirva não somente de

apreciação estética, mas para que possa ser fonte de pesquisa histórica do cenário das Artes Visuais

em Ponta Grossa. Uma vez que não há muitas bibliografias sobre o tema na cidade, o catálogo se

torna útil para o reconhecimento e mapeamento estético, temático e contextual das décadas de 60 à

90 (nos quais encontram-se os trabalhos da artista).

É prevista a impressão de 500 exemplares do catálogo, que serão distribuídos na comunidade em

geral, abrangendo espaços culturais, instituições de ensino, bibliotecas públicas e escolares. O projeto

prevê a realização de duas oficinas como contrapartida social.

A primeira oficina intitulada ‘Conhecendo uma artista ponta-grossense em alto-relevo’ será aplicada

em uma instituição de atendimento educacional a pessoas com deficiência visual e baixa visão. Será

confeccionada uma obra em alto-relevo para que uma obra bidimensional seja transformada em obra

tátil, a fim de proporcionar acesso e conhecimento àqueles que não possuem recursos visuais. Esta

iniciativa prevê que todos devemos ter acesso aos bens artísticos culturais de nossa sociedade.

A segunda oficina intitulada ‘Conhecendo uma artista ponta-grossense’ será realizada na escola

municipal do Distrito de Guaragi, com estudantes de 10/11 anos, a partir de uma obra da artista que

traz na sua temática o cotidiano rural. Esta ação educativa, além de descentralizar o conhecimento

artístico, traz a aproximação da arte à população, demonstrado a partir de temas próximos da sua

realidade local. A partir deste vínculo, há um pertencimento que auxilia na compreensão de que a

arte é possível a todos. Durante a oficina, será desenvolvido o trabalho em grafite (lápis) e borracha.

Recursos disponíveis no ambiente escolar, sem necessidade de aquisição.

O projeto prevê ainda um lançamento do catálogo junto a abertura da exposição “Uma artista em

preto e branco” com as 40 obras inéditas da artista que compõem o material publicado.



MOSTRA DE TEATRO LAMBE-LAMBE

Proponente: Carlos Alexandre de Andrade

E-mail: cacarecoprodu@gmail.com

Área: Artes Cênicas

Valor: R$16.000,00

Apresentação:

O projeto Mostra de Teatro Lambe-Lambe tem o objetivo de valorizar e estimular as artes cênicas em

Ponta Grossa, com enfoque no teatro de animação. A mostra prevê a construção de quatro caixas de

lambe-lambe que contarão lendas folclóricas brasileiras. Após a conclusão da pré-produção, serão

realizadas apresentações teatrais nas praças do município, fornecendo à comunidade local

espetáculos teatrais de forma gratuita e acessível, valorizando e proporcionando a rememoração de

histórias que estão no imaginário popular ancestral.

A preservação dessas lendas é de fundamental importância, pois elas são consideradas patrimônio

imaterial brasileiro. Com isso, o projeto propõe produção e circulação de quatro caixas de teatro

lambe-lambe. Cada caixa irá narrar uma lenda de origem brasileira, valorizando assim nossas histórias

como desenvolvimento de um povo. Esse estilo de teatro chamado lambe-lambe é conhecido como

teatro de animação, e se utiliza de um palco em miniatura para contar uma história.

Esta ação, além de ser uma apresentação teatral, enquadra-se também em educação patrimonial.

Segundo o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), a educação patrimonial

constitui-se de processos educativos formais e não formais tendo como foco o patrimônio cultural, a

fim de colaborar para seu reconhecimento, sua valorização e preservação.

O projeto contará com profissionais gabaritados como o cenógrafo Paulo Henrique, o diretor artístico

Renan Sota, a turismóloga e assistente de produção Bya Paixão, e a artista plástica e atriz Viviane de

Oliveira, possibilitando ao projeto uma construção de total profissionalismo e qualidade. A

classificação é livre com intuito de contemplar todas as idades do público, do infantil ao adulto.



ENTORPECIDO

Proponente: Leonardo Mateus de Almeida Lopes

E-mail: loopsdesarsalen@gmail.com

Área: Audiovisual

Valor: R$16.000,00

Apresentação:

O projeto trata-se da produção de um filme de curta metragem sobre a vida de um jovem viciado em

drogas. A estética do filme será pautada em aspectos cinematográficos que contribuam para a

mensagem principal. Visando a enquadrar essa produção em um dos objetivos da ODS, escolhemos o

número 3, que trata de saúde e bem-estar. O uso de drogas e bebidas tem destruído a vida de muitos

jovens e é preciso que se fale sobre isso e se promova a busca de mais qualidade de vida e saúde para

esses jovens, principalmente a parcela mais humilde e as minorias de nossa sociedade, que por vezes

buscam nas drogas uma maneira de sanar as diversas faltas em suas vidas. O filme “Entorpecido” terá

duração de 7 minutos. A equipe principal é composta por Leonardo Mateus de Almeida Lopes, ator e

entusiasta de cinema; Edson Silva, que possui anos de experiência no audiovisual; e Nataly Lima,

atriz, produtora e diretora de cinema. A maior perspectiva dessa equipe é de levar uma mensagem

que colabore para a vida de tantos jovens, e, claro, fazer cinema com qualidade e responsabilidade

social. Como contrapartida, realizaremos a apresentação do filme em escolas estaduais da região,

bem como uma palestra com um profissional de saúde, seguido de um bate-papo sobre o combate

ao uso de drogas.



3ª MOSTRA DE CENAS CURTAS PROSIÁ

Proponente: Paulo Henrique Neto

E-mail: cacarecoprodu@gmail.com

Área: Artes Cênicas

Valor: R$16.000,00

Apresentação:

O projeto intitulado “Mostra de Cenas Curtas Prosiá” prevê a realização da terceira edição de um

festival de cenas teatrais curtas na cidade de Ponta Grossa/PR, e tem como objetivo fomentar as artes

cênicas no município e proporcionar ao público, de forma gratuita, cenas teatrais feitas por artistas

ponta-grossenses. Para compor a Mostra de Cenas Curtas, serão selecionados até dez (10) cenas com

duração máxima de dez (10) minutos, produzidas por artistas independentes residentes na cidade de

Ponta Grossa. A seleção ocorrerá por meio de edital, para a inscrição será necessário enviar o projeto

da cena com texto na íntegra, imagem/desenho/croqui de figurino e cenário, sonoplastia e

documentos pessoais. A mostra será de cunho competitivo com premiação em troféus para: melhor

cena, melhor concepção, melhor atuação, melhor cenário, melhor figurino, melhor texto, melhor

maquiagem, melhor adaptação e melhor cena (Júri Popular). Além de troféus haverá a premiação em

dinheiro para a melhor cena escolhida pelo júri técnico e para a melhor cena escolhida pelo júri

popular. A curadoria das cenas curtas será realizada por Rafael Pedretti (Mestre em Teatro pela

UDESC). A curadoria e avaliação das cenas curtas será realizada por um júri técnico com vasta

experiência no campo das artes cênicas, sendo ele: K’roll Oliveira (Brusque/SC), Humberto Gomes

(Curitiba/PR) e Rafael Pedretti (São Paulo/SP). Optou-se por escolher profissionais de outras

localidades para que não haja nenhum tipo de vínculo com os artistas ponta-grossenses e todo o

processo curatorial e de premiação seja justo e não indutivo. O festival se dará em 2 dias, ocorrendo

apresentações no período vespertino e noturno. As apresentações poderão ocorrer em diversos

locais da cidade de Ponta Grossa/PR, que serão definidos a partir de parcerias que formaremos com

instituições do município. Cabe ressaltar que já foram realizadas duas edições da Mostra de Cenas

Curtas Prosiá, a primeira edição no ano de 2021, ocorreu de forma virtual, na edição online os

artistas/grupos de teatro do Município de Ponta Grossa se uniram para fomentar a realização do

Festival. Foram apresentadas dezessete (17) cenas curtas de artistas independentes. Houve uma

grande divulgação midiática da imprensa local. A mostra não contou com nenhum tipo de auxílio de

órgãos públicos ou privados, apenas dos grupos teatrais. O público total do evento foi de mil cento e

dez (1110) espectadores em 8 dias de evento. A segunda edição do Festival (desta vez aprovada por

uma lei de incentivo) ocorreu em 2022 de forma presencial, nesta edição foram selecionados, através

de edital próprio, doze (12) cenas curtas. A mostra de cenas curtas possuía caráter competitivo,

avaliadas por um júri técnico. As cenas curtas foram acompanhadas por um público de 200

espectadores. A Mostra de Curtas era um dos componentes do Festival de Teatro Prosiá. Diante do

exposto, percebe-se a necessidade da continuidade desta mostra. No presente projeto prevemos

atingir um público de trezentos (300) espectadores.



PATRIMÔNIO EM MINIATURA

Proponente: Beatriz da Paixão Freitas

E-mail: cacarecoprodu@gmail.com

Área: Patrimônio Cultural Material e Imaterial

Valor: R$16.000,00

Apresentação:

Este projeto, Patrimônio em Miniatura, busca estimular a valorização da cultura material e imaterial

de Ponta Grossa, além de demonstrar ao público a importância da preservação histórica de nossa

cidade através dos patrimônios históricos.

Para esse projeto serão confeccionadas quatro miniaturas de imóveis tombados: Clube Literário e

Recreativo 13 de Maio, Casa do Divino, Estação Saudade e Arquibancada do Hipódromo de Uvaranas

do Jockey Club. As miniaturas construídas serão fidedignas à arquitetura externa dos imóveis

tombados.

Essas miniaturas serão utilizadas no formato de teatro lambe-lambe, que é um teatro de animação

num mini palco altamente interativo e funcional. Cada caixa cênica do pequeno patrimônio terá em

torno de 30 cm a 70 cm de altura, obtendo um manipulador para contar as particularidades históricas

do local através de animação.

Esta ação, além de ser uma apresentação teatral, se enquadra também em educação patrimonial.

Segundo o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), a educação patrimonial

constitui-se de processos educativos formais e não formais tendo como foco o patrimônio cultural, a

fim de colaborar para seu reconhecimento, sua valorização e preservação.

Este trabalho, após sua concepção, percorrerá praças do município de Ponta Grossa, proporcionando

conhecimento e valorização do patrimônio cultural através do teatro lambe-lambe.

O projeto contará com profissionais gabaritados como o cenógrafo Paulo Henrique, o diretor artístico

Renan Sota, a turismóloga e assistente de produção Bya Paixão, e a artista plástica e atriz Viviane de

Oliveira, possibilitando ao projeto uma construção de total profissionalismo e qualidade. A

classificação será livre, com intuito de contemplar todas as idades do público, do infantil ao adulto.



DANÇA QUE CONECTA - 1ª EDIÇÃO

Proponente: Mariana Pallú de Quadros

E-mail: maripallu07@gmail.com

Área: Artes Cênicas

Valor: R$16.000,00

Apresentação:

O projeto DANÇA QUE CONECTA - 1ª EDIÇÃO foi idealizado a partir do desejo de conectar cada vez

mais pessoas com a arte da dança. Considerando a grande disparidade econômica existente em nossa

sociedade, diversos grupos sociais não possuem acesso à cultura. Além disso, não apenas no sentido

de alcançar uma quantidade maior de público, mas também de possibilitar a este público uma

conexão e uma reflexão com temas importantes e atuais.

O presente projeto tem como objetivo levar a arte da dança até o público infanto-juvenil de baixa

renda, através de um espetáculo de dança com as modalidades de ballet clássico e jazz dance,

realizando apresentações em escolas públicas da cidade de Ponta Grossa/PR, buscando alcançar

regiões mais afastadas, possibilitando o acesso de crianças e adolescentes à cultura.

Para a primeira edição deste projeto, optou-se por apresentar a história de Diana Spancer, a Princesa

de Gales, também conhecida por Lady Di. Da escolha deste tema advém a pergunta: por que este

tema? Apesar das aparências, a vida da princesa da Inglaterra não foi um conto de fadas.

Assim que iniciou seu relacionamento com o príncipe Charles, então futuro rei da Inglaterra, Diana

tornou-se alvo de um conto de fadas criado pela mídia e pelo público. Sua vida era idealizada por

diversas garotas inglesas e de outros lugares do mundo. Diana era amada pelo público, era um ícone

da moda e abordava questões sociais. Entretanto, ao contrário do que era visto nas mídias, Diana

teve de enfrentar problemas como depressão, transtornos alimentares, perseguição pela mídia,

manipulação, entre outros problemas que permanecem presentes na vida de diversas pessoas da

atualidade. Desta forma, o público poderá conectar a vida da princesa com a vida atual e refletir

sobre “a vida perfeita nas mídias sociais”, problema que vem sendo enfrentado pela sociedade atual,

a qual idealiza uma vida baseada em postagens em redes sociais, enfrentando uma desilusão com a

vida real.

Buscando trazer três perspectivas da vida da princesa, o espetáculo de dança contará com 3

momentos: Simplesmente Diana Spancer; O Conto de Fadas; e Por trás da Coroa. Portanto, o público

poderá apreciar momentos antes de seu casamento real, a vida da realeza mostrada nas mídias e os

reais problemas enfrentados dentro do castelo.

Para dar vida à história da Princesa Diana, o projeto contará com a participação das bailarinas e

bailarinos do grupo de dança da Sagrada Família Escola de Dança, o qual conta com o trabalho de

quatro coreógrafas de renome na cidade: Carla de Souza, Gabriela Begali, Letícia Barszcz e Mariana

Pallú. Tanto as coreografias de ballet clássico como as de jazz dance contam com o trabalho técnico e

artístico dos bailarinos realizado pelas referidas coreógrafas.

Em suma, o projeto DANÇA QUE CONECTA - 1ª EDIÇÃO levará ao mais variado público infanto-juvenil

o acesso à arte da dança, com um rico repertório que possibilita a reflexão sobre temas tão atuais.



CRIPTO CULTURAL

Proponente: Jessica Allana Grossi

E-mail: jessicaallanagrossi@gmail.com

Área: Literatura, Livro e Leitura

Valor: R$16.000,00

Apresentação:

Com 1.312 artistas na cidade, segundo dados do Censo Cultural de 2020, Ponta Grossa é um polo

cultural nos Campos Gerais. Com a abertura e a participação em editais, fica visível a necessidade de

uma cobertura desses eventos. Atualmente, a níveis de comparativo, a cidade apresenta cinco

veículos jornalísticos (na web e impressos) e três canais na televisão que apresentam cobertura

jornalística, enquanto há apenas dois sites culturais em atividade e um em audiovisual. A diferença

aumenta quando se analisa os veículos jornalísticos direcionados ao esporte na cidade. Essa lacuna

de cobertura exclusiva na área cultural na cidade é o embasamento desse projeto.

A proposta é criar um site cultural periódico e multimidiático com a cobertura de eventos da cidade,

críticas a produtos culturais, colunistas e entrevistas a fim de impulsionar a produção cultural na

cidade, possibilitar apoio aos artistas e principalmente preencher essa lacuna de cobertura.

Afinal de contas, com mais de mil artistas na cidade, pautas para as produções é o que não vai faltar.

Serão realizadas produções em texto principalmente, mas atualmente com a convergência da mídia é

necessário produções em áudio, em audiovisual, galerias de imagens e ilustrações a fim de aproveitar

todas as possibilidades que a criação de um site proporciona.

Serão realizadas, com o orçamento previsto do PROMIFIC, duas produções em audiovisual, duas

produções em áudio, duas entrevistas em profundidade, quatro charges, duas produções fotográficas,

ou seja, no total serão produzidos quatorze conteúdos especializados e mais elaborados para o

projeto. Além disto, o site será atualizado com colaborações de leitores, matérias menores e agenda

cultural, pois a periodicidade é um fator determinante para o projeto. Para a divulgação do site serão

feitas mais 16 artes elaboradas para as redes sociais e será contratado impulsionamento de mídias,

além de uma newsletter com o resumo da semana no e-mail daqueles que optarem por assinar

gratuitamente essa modalidade.

Planeja-se atualizar o site com, pelo menos, um conteúdo novo por semana. Pois, tratando-se de um

site jornalístico cultural, a periodicidade é um fator importante. Sem a periodicidade, o trabalho de se

fidelizar leitores se torna difícil.

Como contrapartida, planeja-se fornecer um e-book digital gratuito com conteúdos pertinentes ao

vestibular da UEPG para os estudantes de 100 páginas.

Após o encerramento do projeto o site continuará no ar e em funcionamento entendendo que o

propósito dele é maior do que apenas a breve duração de um ano. A proponente do projeto é

formada em jornalismo e ao longo da graduação preparou o seu currículo acadêmico para o

jornalismo cultural estando apta a administrar o site com foco no colaborativo e na cobertura cultural

regional.



O PALHAÇO, A BAILARINA E A ALEGRIA DE ESTUDAR

Proponente: Geovana de Abreu Salgueiro 06295960936

E-mail: geovanasalgueiro@yahoo.com

Área: Artes Cênicas

Valor: R$16.000,00

Apresentação:

O espetáculo "O palhaço, a bailarina e a alegria de estudar" é lúdico, interativo e resgata a cultura

milenar circense através da figura do palhaço e da bailarina. Com humor leve e conteúdo

educacional, as esquetes cômicas e performances artísticas com referências do mundo circense

interagem diretamente com a plateia, fazendo com que ela se sinta participante do espetáculo e

envolvida com as temáticas abordadas.

A proposta do espetáculo é mostrar, através de performances circenses e cênicas, que a escola

precisa ser um lugar de aprendizado, mas também de acolhimento e de convivência. O palhaço e a

bailarina fazem os alunos mergulharem em temas como o bullying, a autoestima, o respeito, a

amizade e a aprendizagem educacional e social. "O palhaço, a bailarina e a alegria de estudar" quer

motivar as crianças a estudarem, respeitarem seus colegas, terem vontade de serem melhores para si

e para a comunidade onde vivem, descobrindo que cada um é muito importante e todos juntos são

melhores ainda. A abordagem tem como propósito gerar empatia e fazer com que os alunos

percebam de forma clara e direta o impacto e as consequências causadas na vida de quem sofre

bullying. Essa aproximação entre arte e educação é extremamente positiva, gerando novos olhares

para temas relevantes, promovendo debates, possibilitando a expressão e, principalmente, a reflexão

coletiva.

Através deste projeto, serão realizadas 5 apresentações gratuitas em escolas municipais periféricas

dos bairros mais afastados de Ponta Grossa, visando descentralizar a arte, promover inclusão social,

cultura, interligando arte e educação em busca de proporcionar saúde mental para as crianças na

realidade pós-pandêmica.

Todas as 05 apresentações são gratuitas, atendendo as prerrogativas de democratização de acesso e

ampliando o acesso à cultura às crianças da rede municipal pública de ensino.



EP “BRINCADEIRAS CANTANTES” DA BANDA CASA CANTANTE

Proponente: Juliani Carla Ribeiro

E-mail: julianicarla@gmail.com

Área: Música

Valor: R$16.000,00

Apresentação:

O projeto Ep Brincadeiras Cantantes propõe a gravação do mais novo Ep da Banda, a ser

disponibilizado gratuitamente nas plataformas de streaming. Com a temática de unir a música e a

brincadeira, o álbum reunirá 5 canções autorais dos músicos e professores Juliani Ribeiro e Joãozinho.

As composições passeiam por diversos estilos musicais. A ideia é apresentar às crianças brincadeiras

antigas e presentes na memória dos adultos, além de valorizar a prática do brincar. O tema foi

escolhido a partir do princípio do trabalho da Banda: usar a música para fazer o público colecionar

lembranças, gerando memória afetiva e promovendo a relação entre crianças e adultos. Buscamos

aqui discorrer sobre a potência do brincar. Do brincar correndo, cantando, cantar, brincando, sonhar

brincando, brincar e cantar sonhando… Esta articulação de conhecimentos impulsiona a que o

brincar possa estar vinculado à criança em sua construção expressiva, cantante, lúdica, corporal e de

movimento. Desta forma, entendemos que o conceito de criança e infância tende a interferir nos

olhares e possibilidades que se pensam/organizam para estas crianças.

O objetivo é gravar e lançar o Ep “Brincadeiras Cantantes‟, com 5 músicas autorais, gravadas em um

estúdio local com composições voltadas às crianças, tendo como foco o brincar, a interação entre as

famílias, o desenvolvimento da criança e o bom aproveitamento da infância.

As composições foram criadas com o objetivo de resgatar as brincadeiras esquecidas e apresentar a

nova geração, as brincadeiras de outros tempos e que hoje podem auxiliar de forma positiva e

educativa, ajudando na sociabilidade, concentração, coordenação motora, entre outros benefícios.

A primeira música “Chegou a hora de brincar!” convida o ouvinte a brincar, revela a importância da

brincadeira, porque brincar é muito importante, e traz um diálogo entre as brincadeiras de

antigamente e as brincadeiras atuais. “Eu quero um piquenique” é uma composição que traduz a

importância do contato com a natureza, em um mundo tão verticalizado, além de divertido, o

piquenique valoriza o contato social. A canção traz um ritmo animado embalado pelo reggae.

Misturar água com sabão é uma ação tão natural do ser humano para realizar suas atividades de

higiene pessoal ou do local que moramos ou trabalhamos. Mas para a criança tem muito mais

significados quando lhe é apresentada uma brincadeira simples, muito divertida e acessível, “Voa

bolha de sabão”. Brincar é direito de toda criança. “O parquinho da pracinha” conta a chegada do

parquinho na praça e a descoberta das crianças em relação aos brinquedos e as possibilidades

apresentadas por eles, num parquinho todas as crianças são iguais e se relacionam. “Deixa eu

brincar” é quase um manifesto, um grito de alerta, onde as crianças pedem para brincar das mais

diversas brincadeiras, com o ritmo do maracatu que também nasceu de um grito de um povo, e foi

resgatado nos anos 90 por Chico Science.



CULTURAÇÃO

Proponente: Hurlan Jesus Maciel de Lara

E-mail: hurlanjesus@yahoo.com.br

Área: Audiovisual

Valor: R$16.000,00

Apresentação:

O CulturAção é um projeto midiático especializado em cultura para a cidade de Ponta Grossa e região

dos Campos Gerais. O projeto visa a dar continuidade ao portal de notícias (culturacao.com) e criar

um espaço em uma rádio da cidade de Ponta Grossa para entrevistas com personalidades e agentes

culturais do município (podcast).

O culturacao.com é uma extensão do programa CulturAção da TV Educativa. Ele foi criado em 2021,

após a demanda de cobertura de diversos eventos culturais na cidade de Ponta Grossa. O

culturacao.com surgiu por iniciativa de um dos apresentadores (Hurlan Jesus) do programa

CulturAção da TV para abraçar ainda mais as produções culturais da cidade. Postando releases,

editando e criando matérias de cunho cultural, sendo um portal de notícias especializado em cultura,

além de possuir uma agenda cultural interativa que divulga as ações culturais da cidade de Ponta

Grossa e região. O culturacao.com foi incluído no último edital do PROMIFIC (no qual passamos),

porém devido à diminuição do valor, tivemos que desmembrar: Um projeto para o programa da TV e

este para manter e dar continuidade ao portal.

Além do portal de notícias, e valorizar ainda mais o objetivo principal do CulturAção, que é a

propagação e a divulgação das produções culturais da cidade de Ponta Grossa e região, também será

criado um programa “CulturAção” em uma rádio educativa ou comercial de Ponta Grossa

(possivelmente rádio Cescage ou rádio CBN), sendo um estilo podcast entrevistando um

personagem/agente cultural ou uma cobertura mais detalhada de um evento cultural que esteja

acontecendo na cidade.

O presente projeto irá disponibilizar gratuitamente na internet e na rádio a íntegra do programa a ser

realizado. Abrangendo milhares de pessoas.



MÚSICA PARA TODOS

Proponente: Ricardo Correa

E-mail: batukarte@hotmail.com

Área: Música

Valor: R$25.000,00

Apresentação:

O projeto ‘Música para Todos’ dá prosseguimento ao trabalho iniciado em 2016 que leva aulas de

música instrumental a crianças e adolescentes em medida protetiva, em medida socioeducativa ou

em situação de risco social no município.

Já foram realizadas quatro edições do projeto. Além do aprendizado musical e do acesso à produção

artística, o projeto tem se mostrado eficiente também no processo de sensibilização e socialização

das crianças e adolescentes.

A seleção do público que participa do projeto é realizada pela Vara da Infância e Juventude,

instituição parceira desde a primeira edição do projeto. Como o projeto é inteiramente gratuito e não

tem receitas próprias, necessita de apoio de leis de incentivo, como o PROMIFIC, para que possa ser

continuado. Em 2022, atendemos 144 crianças e adolescentes abrigados, em medidas

socioeducativas e em processo de adoção da cidade.

Para 2023, vamos atender turmas de 4 instituições sociais que trabalham com crianças e

adolescentes. Cada turma é formada, em média, por 10 alunos, que têm aulas de música e acesso a

diferentes instrumentos musicais através do projeto. Cada turma terá duas aulas semanais. As turmas

são pequenas porque há a preocupação em oferecer atenção individual aos alunos. Os instrumentos

utilizados durante as atividades de ensino são: teclado, flautas, violão, guitarra, saxofone, bateria e

contrabaixo. Todos já pertencem ao projeto.

As aulas acontecem desde 2018 no Conservatório de Música Maestro Paulino de Ponta Grossa, em

sala cedida pela Secretaria Municipal de Cultura. Mas os professores do projeto também se

locomovem até as entidades para garantir o acesso às aulas nos casos de alunos em medida

socioeducativa em regime fechado ou no caso de entidades que têm dificuldade em transportar os

alunos.

No período de execução do projeto deve ser realizada uma apresentação dos grupos abertas ao

público, com o intuito de que os jovens possam compartilhar seu aprendizado e como forma de

democratização de acesso.

O Projeto Música para Todos busca a emancipação social da criança e do adolescente por meio da

arte e cultura. Opera, portanto, em duas vertentes: na reintegração social do adolescente e na

aceitação da sociedade em facilitar a adaptação desse adolescente, neste contexto. Os alunos, dentro

do projeto, vão se apresentar também à comunidade, a fim de mostrarem o que aprenderam.

Como contrapartida social serão apresentados dois Concertos Percussivos Didáticos em escolas

públicas, demonstrando a importância da música, seu caráter transformador e como ela pode ser

utilizada pelos alunos em diversos ambientes como uma possibilidade de expressão.



A GLÓRIA DO MEU QUILOMBO - A IMPORTÂNCIA DE CAROLINA MARIA DE JESUS

Proponente: Ligiane Ferreira dos Santos

E-mail: ligianeferreira@hotmail.com

Área: Povos, Comunidades Tradicionais e Culturas Populares

Valor: R$25.000,00

Apresentação:

O projeto continuado "A Glória do Meu Quilombo – A Importância de Carolina Maria de Jesus" tem

como objetivo principal a apresentação de uma série de 07 palestras em diferentes Colégios Públicos

da cidade de Ponta Grossa. A palestra aborda a vida e obra de Carolina Maria de Jesus (a primeira

escritora negra brasileira a ter um livro publicado), fazendo um paralelo com a história da

comunidade do Quilombo da Colônia Sutil (distrito de Guaragi – Ponta Grossa / Paraná), partindo da

perspectiva da trajetória de luta do povo negro por sua inserção na comunidade, à luz das diásporas

da contemporaneidade em relação à temática abordada. A abordagem temática e técnica da palestra

fará ainda um apanhado afetivo do cruzamento das histórias biográficas de Carolina Maria de Jesus

com as histórias biográficas do quilombola Wilson Ferreira dos Santos (05/07/1949 - 03/06/2018), pai

da palestrante e que, em vida, foi um morador do Quilombo da Colônia Sutil, tendo colaborado para

o reconhecimento e desenvolvimento desta comunidade no percurso da história. Nestas palestras

será apresentado também o depoimento em vídeo de um dos moradores da Colônia Sutil, o

quilombola Nelson Andrade da Cruz ("Tio Nelson"), no qual ele compartilha as dificuldades

enfrentadas na comunidade e o relato de sua experiência como agente ativo na sociedade. Este

relato em vídeo foi realizado durante uma visita na Colônia Sutil durante a primeira edição do projeto

(abril de 2022), no qual a equipe técnica do projeto, junto à proponente, pôde também realizar

registros fotográficos do local e dos moradores. Após cada palestra, haverá um bate-papo de

perguntas e respostas com os alunos ouvintes para que eles possam sanar todas as eventuais dúvidas

que aparecerem, bem como curiosidades que os mesmos queiram saber a respeito tanto do

quilombo da Colônia Sutil quanto da escritora Carolina Maria de Jesus. Os registros fotográficos dos

materiais documentais, bem como o registro fotográfico dos moradores da comunidade, serão

reunidos e dispostos em uma exposição visual nas escolas em que serão realizadas as palestras, como

uma forma de aproximar de forma afetiva os estudantes das atividades realizadas dentro desta

colônia. Esta exposição será organizada pela equipe técnica do projeto nos locais de realização da

palestra.



“HOJE TEM CIRCO NA PRAÇA? TEM SIM, SENHOR!!!” - EDIÇÃO É TEMPO DE SER FELIZ

Proponente: Robert Willians Vargas Salgueiro 08579208980

E-mail: robertsalgueiro@hotmail.com

Área: Artes Cênicas

Valor: R$54.200,00

Apresentação:

O projeto mais querido dos ponta-grossenses “Hoje tem circo na praça? Tem sim, senhor!!!”

apresentado em 3 edições é sucesso total, a cada edição vem alcançando plateias maiores e

ganhando o carinho de toda a comunidade, já são mais de 65 apresentações realizadas na cidade, em

cerca de 30 praças na região urbana e rural, alcançando um público de 25 mil espectadores.

Na edição “É tempo de ser feliz” pretendemos levar o circo ao alcance de todos, de forma estratégica,

descentralizando a arte e levando o circo para as comunidades mais afastadas.

O projeto “Hoje tem circo na praça? Tem sim, senhor!!!” é um espetáculo circense, apresentado pela

trupe circense do Palhaço Picolé, que realizam esquetes e performances acrobáticas no picadeiro do

circo, com novas atrações e modalidades do mundo circense, a trupe promete encantar e divertir

ainda mais sua querida plateia, com mágicas de escapismo e levitação de tirar o fôlego, acrobacias e

malabarismos, e, é claro, muitas palhaçadas do Palhaço Picolé.

Nas três edições passadas, com nosso belíssimo cenário, transformamos cada praça em um luxuoso

circo, cortinas de veludo, picadeiro de lona com estrela, estrutura com mastros, sonorização de

qualidade, e, qualidade essa, que nos trouxe a resposta positiva: O brilho nos olhos da plateia,

sentindo-se realmente embaixo de um circo e o sucesso por onde a trupe passava. Na montagem dos

equipamentos, a comunidade logo já saía para espiar no portão. – O que vai ter hoje aí, moço?

Pergunta a vizinha. Tudo pronto! Rufam os tambores e tocam as trombetas, chegam o palhaço Picolé

e Don Sebastian, espalhafatosos, ao lado da belíssima bailarina Geovana Salgueiro. Picolé, tão

atrapalhado e ansioso, dá seu bom dia ou boa tarde à plateia, que responde com muita empolgação,

entre malabarismos, acrobacias e muitas gargalhadas, as praças vão passando, e como em um circo, a

saudade vai chegando, devagar, o filme passa pela cabeça, quantos sorrisos, aplausos e carinho

recebemos por onde passamos, gratos, pela grandiosa oportunidade, de nos reencontrarmos com

nossa querida plateia.

Assim, nossa proposta para a próxima edição, além de manter viva a arte circense, rica em história e

bagagem, também é de fortalecer a conexão do artista e a plateia, de todas as classes sociais, em

todos os cantos da cidade, sempre acreditando que a arte é o melhor remédio para a saúde mental e

a alma.

Nesta edição o projeto querido da cidade chega com muitas surpresas, novas atrações e estrutura

renovada. Levaremos o Circo para praças da área urbana e rural do Município de Ponta Grossa – PR,

descentralizando e democratizando o acesso à arte e cultura circense, serão 25 apresentações no

total, sendo 5 apresentações no Lago de Olarias, 5 apresentações no Parque Monteiro Lobato, 10

apresentações nos bairros periféricos da cidade e 5 apresentações nas áreas rurais sendo 2 em

Guaragi, 1 em Alagados, 1 em Itaiacoca (CRUTAC), e 1 na Colônia Sutil.



2º FESTIVAL CATAVENTO

Proponente: Renan Sota Guimarães

E-mail: cacarecoprodu@gmail.com

Área: Artes Cênicas

Valor: R$54.200,00

Apresentação:

Este projeto prevê a circulação de quatro (4) espetáculos de grupos de teatro de Ponta Grossa. Os

espetáculos estão divididos em duas categorias: Adulto e Infantil. Os espetáculos selecionados para

compor o festival são: Categoria Adulto – 1. A Borboleta da Colina (Grupo Flogisto); 2. A Jornada de

Ida (Coletivo Cacareco). Categoria Infantil – 3. O cubo mágico (Cia LevArte) e 4. Arara, Gralha e Pinhão

(Grupo Flogisto).

Cabe ressaltar que os espetáculos foram selecionados pela qualidade artística, variedade de

linguagens e temáticas que sejam pertinentes para debates no atual contexto em que vivemos. Os

temas dos espetáculos giram em torno do papel da mulher na atualidade, meio ambiente,

biopirataria, educação, ciência e transformação da matéria. Todos os espetáculos já participaram de

festivais e possuem premiações na área do teatro.

Como contrapartida social e visando a democratização da cultura, os espetáculos do festival terão

entrada livre e gratuita, além de três (3) oficinas teatrais ofertadas por profissionais da área do teatro,

durante o período em que o festival estiver ocorrendo no município. As oficinas serão: I. Partilhando

histórias: Dramaturgia autobiográfica e improvisação espontânea para mulheres; II. A criação de

cenas teatrais mediante a utilização de referenciais imagéticos e III. Criação da cena, da animação e

criatura no teatro de bonecos.

Para a realização do 2° Festival Catavento buscaremos parcerias com departamento de cultura e

instituições presentes no município visando potencializar a divulgação do Festival na cidade e

ampliação do número de espectadores. Inicialmente prevemos atingir um público de quatro mil

(4.000) espectadores ao final do projeto e trezentos e sessenta (360) pessoas nas oficinas realizadas.

As apresentações se darão em escolas, associações de moradores, praças e/ou outros locais e

acontecerão em regiões periféricas do município visando a descentralização das ações artísticas.

Este projeto prevê a continuidade de um festival que já possui edições realizadas. A primeira edição

do Festival Catavento ocorreu na Cidade de Ponta Grossa/PR, onde quatro (4) espetáculos infantis

circularam por diversos espaços (teatro, escolas, praças e ruas) atingindo um público de cinco mil

(5.000) espectadores, totalizando vinte e duas (22) apresentações, além de fomentar financeiramente

companhias teatrais da cidade.



FESTIVAL UNIVERSITÁRIO DA CANÇÃO

Proponente: FAUEPG - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Institucional, Científico e Tecnologico

da Universidade Estadual de Ponta Grossa

E-mail: abcprojetos@abcprojetos.com.br

Área: Música

Valor: R$54.200,00

Apresentação:

O Festival Universitário da Canção – FUC – foi criado em 1980. Naquela época, a música popular

brasileira estava dominando todos os canais da comunicação e o espírito dos jovens. No âmbito da

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), os estudantes embarcaram na onda e decidiram

promover um evento exclusivo para a música autoral. Foi assim que surgiu o Festival Universitário da

Canção (FUC), por iniciativa do Diretório dos Estudantes. Era dirigido a alunos de todos os graus de

ensino que estudavam na cidade.

Ao longo de sua trajetória o FUC contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento das

potencialidades artísticas no campo musical. Constitui-se num dos mais tradicionais acontecimentos

do calendário cultural do Paraná, integrando de forma muito positiva músicos que atuam em várias

regiões.

Há 15 anos o FUC vem sendo realizado através de uma parceria entre a Universidade Estadual de

Ponta Grossa e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Institucional, Científico e Tecnológico da

Universidade Estadual de Ponta Grossa (FAUEPG), mas nunca deixou de ser um evento para promover

e incentivar as produções musicais da cidade.

Tendo como princípios difundir e divulgar a música produzida principalmente na cidade como um

elemento importante de expressão cultural, o FUC é também um festival que fomenta o turismo e a

cultura, incentiva a criatividade musical e promove o intercâmbio cultural.

Mesmo durante a pandemia o FUC não deixou de ser realizado. Houve adequação no formato, por

conta das restrições sanitárias, mas a coordenação entendeu que num momento difícil para a

produção cultural em geral, a realização do FUC faria diferença. A 34a edição do FUC foi realizada em

2022.

A edição do FUC prevista nesse projeto valoriza e fomenta a produção musical regional. O Festival

será voltado a concorrentes moradores da região dos Campos Gerais. Os ponta-grossenses poderão

inscrever músicas inéditas, originais e em Língua Portuguesa. Não é necessário que os participantes

tenham vínculo universitário.

As avaliações das canções inscritas serão realizadas por uma Comissão de Seleção formada por três

curadores de reconhecida capacidade técnica e artística. Serão avaliados itens como: MÚSICA:

arranjo, melodia, encadeamento harmônico e originalidade; LETRA: construção lítero-musical e

originalidade; e INTERPRETAÇÃO: afinação e performance. Haverá premiação de 1o, 2o e 3o lugar.

Apesar de ser um evento consolidado, reiteradamente o FUC passa pela mesma dificuldade para ser

realizado: a falta de financiamento.



LABORATÓRIO DE ESTUDOS EM DRAMATURGIA TEATRAL - TERCEIRA EDIÇÃO

Proponente: Gabriel Rigoni Vernek

E-mail: gabrielvernek@outlook.com

Área: Artes Cênicas

Valor: R$54.200,00

Apresentação:

O projeto “Laboratório de Estudos em Dramaturgia Teatral – Terceira Edição” (LEDT III) será

comemorativa aos 200 anos da cidade de Ponta Grossa. O projeto será dividido em três fases: a

primeira tem como objetivo principal a seleção de 20 participantes para a criação de um espaço

dedicado ao estudo aplicado sobre a história da dramaturgia ocidental desde o surgimento na Grécia

Antiga até a contemporaneidade, abordando o teatro e a dramaturgia brasileira. A segunda fase será

dedicada à instrumentalização dos participantes com ferramentas técnicas para a escrita

dramatúrgica teatral, a partir de exercícios práticos individuais e coletivos. A segunda fase contará

com 4 workshops presenciais ministrados por convidados de Ponta Grossa e de outras cidades -

profissionais de renome técnico e público na área do teatro e da dramaturgia. A primeira fase e a

etapa de exercícios práticos de escrita (segunda fase) serão realizadas de forma online através de

aplicativo de reuniões remotas. A terceira fase será a publicação física do e-book “PONTA GROSSA EM

10 ATOS”, em celebração aos 200 anos da cidade. O referido e-book foi produzido durante a segunda

edição do projeto (2022), e os textos teatrais foram escritos pelos participantes da respectiva edição,

sob a temática: “teatro e cidade”. A terceira fase contará com o lançamento inédito do livro físico,

sendo parte dos exemplares entregues e distribuídos de forma totalmente gratuita a diferentes

Colégios Públicos do município, bem como a entrega gratuita de exemplares para compor o acervo da

Biblioteca Pública Municipal Professor Bruno Enei. O projeto contemplará, ainda, cinco Colégios

Públicos das regiões central e periféricas dos municípios com palestras interativas e formativas sobre

teatro.



3º FESTIVAL DE TEATRO PROSIÁ

Proponente: Nivaldo Alves Santana Junior

E-mail: cacarecoprodu@gmail.com

Área: Artes Cênicas

Valor: R$54.200,00

Apresentação:

O projeto intitulado “3° Festival de Teatro Prosiá” prevê a realização de um festival de teatro na

cidade de Ponta Grossa/PR, e tem como objetivo fomentar as artes cênicas no município e

proporcionar ao público, de forma acessível, espetáculos produzidos por artistas locais. O Festival

será dividido em duas mostras: Mostra de estreia de espetáculos teatrais e Mostra de espetáculos já

produzidos. Mostra de estreia espetáculos teatrais: Para compor esta mostra, serão selecionados até

4 grupos de teatro do Município de Ponta Grossa, para estrear espetáculos. Todos os grupos

selecionados irão receber uma verba como forma de incentivo e financiamento para a produção do

espetáculo. Mostra de espetáculos já produzidos: Para compor a mostra, serão selecionados até 4

espetáculos já produzidos e estreados, produzidos por grupos teatrais de Ponta Grossa. Cada

espetáculo selecionado receberá um cachê correspondente a uma (1) apresentação. A curadoria dos

espetáculos será realizada por um júri técnico com vasta experiência no campo das artes cênicas,

sendo ele: K’roll Oliveira (Brusque/SC), Humberto Gomes (Curitiba/PR) e Rafael Pedretti (São

Paulo/SP). Optou-se por escolher profissionais de outras localidades para que não haja nenhum tipo

de vínculo com os artistas ponta-grossenses e todo o processo curatorial e de premiação seja justo e

não indutivo. O festival se dará em 5 dias, ocorrendo apresentações no período vespertino e noturno.

As apresentações ocorrerão no auditório central da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Como

contrapartida será ofertada uma oficina da área do teatro, a oficina será selecionada por meio de

edital próprio. A oficina será aberta ao público e de forma acessível. Cabe ressaltar que já houve duas

edições do Prosiá Festival de Teatro, a primeira no ano de 2021 e a segunda edição em 2022, a

primeira edição ocorreu de forma virtual, na edição online os artistas/grupos de teatro do Município

de Ponta Grossa se uniram para fomentar a realização do Festival. Foram apresentados 9 espetáculos

dos grupos teatrais e 17 cenas curtas de artistas independentes. Foi um festival que proporcionou

uma grande troca entre os grupos, visto que todos os grupos do município participaram do Festival,

proporcionando um momento de diálogo e troca que nunca havia ocorrido na história do teatro

ponta-grossense. Houve uma grande divulgação midiática da imprensa local. O festival não contou

com nenhum tipo de auxílio de órgãos públicos ou privados, apenas dos grupos teatrais. O público

total do evento foi de 1110 espectadores em 8 dias de evento. A segunda edição do festival ocorreu

de forma presencial, agora fomentado por uma lei de incentivo (PROMIFIC), diante disso, foram

selecionados oito (8) espetáculos de estreia. As apresentações ocorreram em três (3) espaços

diferentes. Todas as apresentações contaram com casa lotada, atingindo um público de 1200

espectadores.



PROGRAMA CULTURAÇÃO

Proponente: Edson Luís da Silva

E-mail: pgmculturacao@gmail.com

Área: Audiovisual

Valor: R$54.200,00

Apresentação:

O CulturAção é um programa de televisão especializado em cultura para a cidade de Ponta Grossa e

região dos Campos Gerais. O projeto visa a dar continuidade ao Programa CulturAção exibido em TV

aberta pela TV Educativa de Ponta Grossa (programa semanal com duração de trinta minutos) em

FULL HD.

O Programa CulturAção é um programa televisivo em TV aberta exibido para mais de onze municípios

da região dos Campos Gerais. O programa tem trinta minutos de duração. E apresenta diversas

matérias como: entrevistas com músicos, artistas, atores/atrizes e demais agentes culturais da cidade

de Ponta Grossa e região. Cobertura de eventos culturais, shows, mostras, festivais, entre outros,

além de apresentar quadros fixos. O programa também informa os trabalhos desenvolvidos pela

Secretaria Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Política Cultural, agenda de eventos e editais

abertos. O quadro “Dicas de Cinema”, atualizando as novidades de filmes e séries em cartaz nos

cinemas e nos canais de streaming, além do quadro “Estilo e Moda”, no qual uma estilista apresenta

histórias ligadas ao mundo da moda e apresenta a dica de moda da semana.

O presente projeto disponibilizará gratuitamente na televisão e na internet a íntegra do programa a

ser realizado, exibido em TV aberta e todo meio que possibilite o acesso e preze pela pluralidade

cultural brasileira e a valorização da cultura local. Abrangendo aproximadamente setecentos mil

telespectadores.

O CulturAção já foi aprovado em dois editais do PROMIFIC (na primeira e na terceira edição). Não nos

inscrevemos na segunda edição porque fomos aprovados na primeira e não apresentamos o

programa devido à pandemia do novo coronavírus em 2020. Porém, é de extrema importância e

necessidade a aprovação de mais este PROMIFIC para que o CulturAção continue atuante.


