
3º Prêmio Funcultura

Área 1

RED REC FILMES – CLEIDE LUCIANE PLENTZ

PROJETO: PASSO FUNDO- CAPITAL DA LITERATURA 

Documentário audiovisual  apresentando os motivos que levaram a cidade de Passo Fundo a se tornar a
Capital Nacional da Literatura e como tudo isso aconteceu. Para este trabalho foram gravados depoimentos
de pessoas que participaram e de que forma a realização das Jornads  Nacionais de Literatura  contribuem
para o desenvolvimento da cidade.

RAFAEL FREDERICO DE OLIVEIRA SOUZA

PROJETO: REALIDADE VIRTUAL AUDITIVA 

Inserção da criança com deficiência visual na literatura utilizando os recursos da realizadade virtual , criando
atrativos lúdicos pensados exclusivamente para elas e  despertando um maior interesse pelo aprendizado.

Área 2

RODRIGO DE ANDRADE

PROJETO: PASSO FUNDO: CAPITAL DO ROCK

Consiste da edição, impressão e distribuição , especialmente nas escolas,  de uma narrativa sobre a história
da música autoral no gênero rock na cidade de Passo Fundo, com CD encartado. E a criação de uma obra de
resgate histórico da produção de diversos grupos e artistas locais. 
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ACADEMIA PASSO-FUNDENSE DE LETRAS

PROJETO:  IDENTIFICANDO  TALENTOS:  CAMINHOS  PARA  TORNAR  OS  SONHOS
REALIDADE

Concurso literário desenvolvido  a partir da escolha de  temas, autores e obras literárias, mediado pela  APL
destinado para alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, realizado nas escolas públicas tendo como
responsáveis os professores da disciplina de língua portuguesa, culminando a publicação de um livro que
será autografado pelos alunos participantes em sessão de autógrafos durante a feira do Livro de Passo Fundo
e  com a exposição dos trabalhos resultantes do projeto no hall de entrada da APL.

Area 3

GRUPO TIMBRE DE GALO

PROJETO: CARAVANA TIMBRE DE GALO 2018- DEZ ANOS DE TEATRO E 
TRANSFORMAÇÃO

Dentro das comemorações dos 10 anos de sua fundação o Grupo Timbre de Galo  propôe-se a levar o teatro
aonde o povo está de modo gratuito e descentralizado através de cinco apresentações do Espetáculo teatral O
Bilhete, duas oficinas e a realização do seminário: Teatro e vida”  ações a serem desenvolvidas ao longo de
2018 , com programação elaborada em conjunto com a Secretaria de Cultura.

ELISABETH MÂNICA

PROJETO: DEPOIS DA CHUVA NAS ESCOLAS

O Grupo de  Teatro  Depois  da  chuva  propõe   a  realização  de  oito  apresentações  teatrais,  sendo quatro
apresentações do espetáculo “História (des)contada” e quatro do espetáculo teatral  “-o silencioso  mundo de
flor “  com a realização de  de bate bapo, ao final  dos espetáculos. As ações serão realizadas   em escolas
municpais a serem definidas em conjunto com a Secretaria de educação de nossa cidade.
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Area 4

ADRIANO CANABARRO TEIXEIRA

PROJETO: CULTURA DIGITAL NA EDUCAÇÃO

Propõe a realização de um Seminário Nacional de inclusão digital, criado por um Grupo de Pesquisa em
Cultura Digital na Educação,  do Curso  de Ciência da Computação e do programa de Pós graduação em
educação  da  Universidade  de  Passo  Fundo  .  Em sua  organização  conta  com o  envolvimento  de  cinco
instituições de ensino supeior, Governo do Estado do Rio Grande do Sul e Prefeitura de Passo Fundo

INSTITUTO HISTÓRICO E ARQUIVO HISTÓRICO DE PASSO FUNDO

PROJETO: MUSEU A CÉU ABERTO: TURISMO, EDUCAÇÃO E CULTURA NO CEMITÉRIO
VERA CRUZ

Vai desenvolver programa de ações  com o proposito de estimular e promover um novo olhar acerca dos
espaços cemiteriais, em específico sobre o cemitério  vera Cruz, instigando na comunidade a curiosidade e o
entendimento  deste  lugar  como vetor  de  conhecimento  histórico,  social  e  cultural.  Para  este  fim serão
produzidos e publicados materiais academicos-cientificos e de divulgação referentes ao Cemitério Vera Cruz
como  Museu a Céu Aberto. Para tanto, também serão  realizadas paestras, debates, e passeios guiados no
local além de sinalizações para que a comunidade vivencie o local como  espaço de memoria de de turismo
cultural.
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