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ATA DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DO EDITAL PROAC N° 24/2015 – 

CONCURSO DE APOIO A PROJETOS DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DAS 

CULTURAS INDÍGENAS NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Nós, membros da Comissão de Seleção do Edital ProAC nº 24/2015, retificamos a 

Ata de Seleção de do Edital ProAC nº 24/2015 por ter sido publicada com 

incorreção. Portanto, onde lê-se: 

 

10 (dez) projetos que contemplem a proteção e promoção das culturas indígenas, 

valorizando e fortalecendo a imagem, a história e a tradição da população indígena 

no Estado de São Paulo, com prêmio de R$20.000,00 (vinte mil reais) cada. 

 

Leia-se: 

 

09 (nove) projetos que contemplem a proteção e promoção das culturas 

indígenas, valorizando e fortalecendo a imagem, a história e a tradição da 

população indígena no Estado de São Paulo, com prêmio de R$20.000,00 (vinte 

mil reais) cada. 

 

 

E justificamos que a Comissão de Seleção dos projeto atribuiu notas de Zero (0) a 

Cinco (5) a cada um dos quesitos do parágrafo IX. DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DO 

PROJETO do edital em vigência. 

 

Dentre esses critérios foram observados as ações que contribuam efetivamente 

para o fortalecimento das expressões culturais indígenas e as que fortaleçam e 

valorizem as expressões culturais que estejam em processo de esquecimento por 

parte de suas comunidades e também Iniciativas que mobilizem e beneficiem um 

maior número de integrantes da (s) comunidade (s) proporcionalmente à sua 

população e que contemplem em maior Grau o protagonismo das pessoas, grupos 

ou comunidades beneficiadas na elaboração e execução das ações. 

 

Alem é claro da Coerência entre os objetivos das atividades propostas, custo da 

iniciativa cultural e a viabilidade de realização do projeto.  

 

Portanto consideramos que do total de projetos apresentados somente nove 

contemplaram todos esses itens. 

 


