
Divulgado o resultado preliminar de seleção para os projetos do edital da Lei de Incentivo à Cultura de 

Balneário Camboriú – LIC 

No último dia 01 de fevereiro a comissão de seleção se reuniu para a reunião plenária final na sala 51 da 

UDESC em Balneário Camboriú para analisar os 86 projetos aprovados na etapa 1 – da habilitação. A 

comissão foi formada por 11 profissionais indicados pelo Conselho Municipal de Política Cultural por 

meio das câmaras setoriais que receberam os projetos via google drive para serem pré-analisados antes 

da reunião presencial.  Da área de dança, Jussara Xavier; música, Flávio Araújo; teatro, Drica Santos; 

literatura, Joel Gehlen; artes visuais, Marcelo Seixas; artes populares e circo, Cris Villar; fotografia, Lilian 

Barbon; audiovisual, Niny Ring; cultura alimentar, Natália Santa; artesanato, Elga Moraes e patrimônio 

cultural, Simone Harger. Além das 11 áreas artísticas ainda foram analisados os projetos inscritos na 

área de artes integradas que mesclavam duas ou mais linguagens no mesmo projeto. 

RESULTADO PRELIMINAR DOS PROJETOS APROVADOS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO DO EDITAL 

006/2017 – LIC FCBC 

Atenção: Esta não é a lista final, cabendo aos proponentes não aprovados interpor recurso de no 

máximo 5 dias úteis após esta publicação.  

No. Nome do projeto modalidade cota área nota 

Znhu 
DOCES ARTESANAIS – História e 
Tradição 

formação 
       
23.000,00  

Cultura alimentar 99 

pr6q Astrolábio, acima do horizonte. produção 
       
46.000,00  

Artes populares e circo 98 

3r01 
I SOL RINDO - Festival de 
Palhaçaria de Balneário Camboriú 

produção 
       
46.000,00  

Teatro 97 

imc0 Flamenco em Madrid formação 
       
11.500,00  

Dança 97 

pgms CD Suíte Caiçara produção 
  
11.500,00  

Música 97 

4r9v CIDADES AFETIVAS produção 
       
46.000,00  

Audiovisual 96 

2dl8 
À la Gabs - 
expansão.ocupação*visual 

produção 
       
11.500,00  

Artes visuais 96 

ip2y 
Mostra CAMALEOA - Mulheres 
Fazendo Art 

produção 
       
46.000,00  

Artes Integradas  93 

fb8r MINHA ESCOLA É UM SHOW 2018 produção 
       
34.500,00  

Música 93 



  
op8q 
 

  
Gravação do álbum Conquiste Seu 
Lugar 
 

  
produção 
 

34.500,00  Música  93 

if9q Estaleiro em Dança formação 
       
23.000,00  

Dança 93 

m10e Anuário Surto #2 produção 
       
11.500,00  

Artes visuais 93 

u8c7 Copi produção 
       
80.500,00  

Audiovisual 92 

4x08 Amplitude formação 
       
34.500,00  

Artes Integradas  92 

55sb Cores através da história produção 
       
34.500,00  

Artes visuais 92 

Dbrf 
Oficina de Formação Percussiva 
com ênfase em Maracatu de 
Baque Virado 

formação 
       
34.500,00  

Artes populares e circo 91 

ugq1 
BOLSA DE ESTUDOS PARA 
MESTRADO EM PROPRIEDADE 
INTELECTUAL 

formação 
       
11.500,00  

Artes Integradas 90 

Ivvd Variette - O Circo da Magia produção 
       
34.500,00  

Artes populares e circo 89 

33r0 A Grande Foto formação 
       
34.500,00  

Patrimônio Cultural 89 

Fceu Contando Histórias formação 
       
23.000,00  

Artes populares e circo 89 

sc4o 
Empoderar através da arte: 
Oficinas de Produção Musical 

formação 
       
23.000,00  

Música 87 

Hflf 
TIAGUINHO, RITINHA E A 
GAIVOTA FELICIDADE 

produção 
       
11.500,00  

Literatura 87 

bdmc 
Arrancadão de Canoas Artesanais 
de Balneário Camboriú/SC  

produção 
       
80.500,00  

Patrimônio Cultural 86 

x6q0 
NEFA BC - Núcleo de estudos em 
fotografia e arte. 

formação 
       
34.500,00  

Fotografia 86 



 

Como forma de garantir o cumprimento do edital e caso haja desistência ou alteração do quadro de 

projetos aprovados nesta data, os selecionadores fizeram uma planilha de suplência que deve ser 

respeitada e atendida conforme os recursos fiquem disponíveis para redistribuição. Por ter o menor 

valor aprovado na área fica como 1
a. 

suplência o projeto 96lq no valor de R$34.500,00 da área de 

literatura. Como 2
a
. suplência foi decidido pelo projeto melhor pontuado da área de audiovisual, 0mbm, 

no valor de R$80.500,00. Como 3
a. 

suplência o projeto kr30 da área de música no valor de R$11.500,00. 

No valor de R$46.000,00 e como 4
a
. suplência decidiu-se pelo projeto 5z0b da área de música. Na cota 

de R$23.000,00 será convocado como suplente, o projeto 6sls. Caso haja mais alguma desistência e não 

suprida a substituição pelos projetos descritos acima, fica respeitada a ordem de maiores médias em 

cada modalidade e cota disponível.  

TABELA PRELIMINAR DE SUPLENTES 

96lq “CAMBORIÚ E BALNEÁRIO – A HISTÓRIA DE DUAS CIDADES” produção   34.500,00  Literatura 86 

0mbm Fita de Cetim produção   80.500,00  Audiovisual 86 

kr30 ATAQCOLETIVO! produção   11.500,00  Música 83 

5z0b DE SOL E SAL EU SOU produção   46.000,00  Música 83 

6lsl FOTOSBC formação   23.000,00  Patrimônio Cultural 70 

 

A tabela de pontuação final dos projetos analisados poderá ser acessada no site da Fundação Cultural 

pelo link www.culturabc.com.br/lic.  

Os proponentes não aprovados terão 5 (cinco) dias úteis, à partir desta publicação, para interporem 

recursos preenchendo o formulário disponibilizado no site da LIC e enviado para o e-mail: 

lic@culturabc.com.br. Não serão atendidos pedidos de recursos pessoalmente ou por telefone, somente 

pelo e-mail. Após o envio dos recursos, haverá 5 (cinco)  dias úteis para os selecionadores responderem 

os questionamentos. Salientamos que não foram emitidos pareceres individuais sobre cada projeto, mas 

notas separadas seguindo o item 8.5 e 1.4 do edital ao qual todos terão acesso pelo site.  

Os proponentes aprovados deverão providenciar a documentação complementar conforme item 9 do 

edital e serão convocados para uma reunião a ser agendada pela Fundação Cultural de Balneário 

Camboriú em local e data a serem definidas. Após comunicados oficialmente de sua aprovação, os 

proponentes terão 3 (três) dias para se manifestarem conforme item 9.3 do edital. Para tanto, é 

necessário acompanhar todas as publicações oficiais, manter os dados de contato atualizados e 

rf0l 
CASA QUE RODA – Circo Teatro 
Biriba 

produção 
       
46.000,00  

Fotografia 84 

8s9h MA Documentário de Criação formação 
       
34.500,00  

Audiovisual 82 

k4pe 

Pescador de Histórias 
‘Preservando a memória cultural 
dos pescadores de Balneário 
Camboriú.’ 

formação 
       
34.500,00  

Patrimônio Cultural 82 

hh4h PRA VER A BANDA PASSAR formação 
       
23.000,00  

Música 81 

http://www.culturabc.com.br/lic
mailto:lic@culturabc.com.br


comparecerem às reuniões de trabalho para os encaminhamentos da contratação. O plano de trabalho 

a ser executado já está disponível no site www.culturabc.com.br/lic e já podem ser acessados pelos 

proponentes para preenchimento. 

Melhores informações podem ser solicitadas pelo e-mail lic@culturabc.com.br  

 

George Varela 

Presidente da Fundação Cultural de Balneário Camboriú 

Balneário Camboriú, 06/02/2018 
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