
EDITAL N° 17/2018
CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS PROJETOS SELECIONADOS

DO 3º PRÊMIO FUNCULTURA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, Município de Passo
Fundo/RS, através da Secretaria de Cultura - SEDEC, torna público os
projetos classificados para 3º Prêmio FUNCULTURA de Passo Fundo,
Processo Administrativo 2017/13360 e publicações através dos Editais
55, 68, 73 de 2017 e 12/2018. Destaca-se que tanto os troféus quanto os
pagamentos serão realizados entre 05/04/2018 a 10/04/2018, conforme
contato que será realizado com os classificados e divulgado na página
eletrônica da Prefeitura de Passo Fundo:
Área 1
Passo  Fundo  -  Capital  da  Literatura  -  Cleide  Luciane  Plentz:
Documentário sobre os fatores que levaram Passo Fundo a se tornar a
Capital Nacional da Literatura. 
· Realidade  Virtual  Auditiva  -  Rafael  Frederico  de  Oliveira
Souza: Projeto de contação de Histórias para crianças com deficiência
visual,  utilizando a ferramenta da realidade virtual auditiva visando a
inclusão sociocultural da mesma.
Área 2
· Identificando  Talentos:  Caminhos  para  tornar  os  sonhos
realidade - Academia Passo-fundense de Letras- Projeto de aproximação
entre a APL e as Escolas Municipais de Ensino Fundamental no sentido
de identificar e capacitar jovens talentos na produção literária.
· Passo Fundo: Capital do Rock - Rodrigo de Andrade - Projeto
de publicação contendo uma narrativa sobre a história da música autoral
no gênero Rock, na cidade de Passo Fundo.
Área 3
· Caravana  Timbre  de  Galo  2018-  Dez  anos  de  teatro  e
Transformação-  Timbre  de  Galo  Produções  Artísticas  e  Culturais-
Projeto  que  proporcionará  um  encontro  cultural  das  diferentes
manifestações  encontradas  no  Município  de  Passo  Fundo,  realizando
assim a popularização das Artes Cênicas e o acesso à Cultura com três
ações culturais.
· Depois da Chuva nas Escolas- Elisabeth Manica- Projeto de
apresentações  teatrais  que  visa  proporcionar  ao  público  acesso  à
pluralidade de linguagens proporcionadas pelas artes cênicas.
Área 4
· Cultura  Digital  na  Educação-  Adriano  Canabarro  Teixeira-
Projeto para divulgar a produção científica e experiências realizadas em
âmbito  nacional  nas áreas  de tecnologias  e  metodologias  de inclusão
digital e de cultura digital na Educação.
· Museu a céu aberto: Turismo, educação e cultura no Cemitério
Vera  Cruz-  Instituto  Histórico  de  Passo  Fundo  e  Arquivo  Histórico
Regional- Projeto que propicia a compreensão do Cemitério Vera Cruz
como Museu a Céu Aberto, estimulando a percepção deste como lócus
de turismo cultural e de ações de educação patrimonial.
·

LUCIANO AZEVEDO –Prefeito de Passo Fundo
MARLISE LAMAISON SOARES – Sec. de Administração.
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