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Missão: Expor culturalmente a comunidade de Paraisópolis, ressaltando potencialidades, valorizando 

as práticas pedagógicas e culturais das escolas, organizações socioeducativas e artistas. 

 

12ª REUNIÃO COMISSÃO ORGANIZADORA DA XVI MOSTRA CULTURAL DE PARAISÓPOLIS 2021 

Tema: Reinventar um novo mundo 

 

Data: 28/09/2021 – 11:10 – 12:30 

Local: via zoom (para ata vide multientidades.virtual.org.br/mostra-cultural/mc-2021) 

 

Participantes: Olivia (Crescer Sempre) Terezinha P. (Iris Consult)), Danielle (Vila Arte), Maria 

Helena P. (Giro), Maurenice (PECP), Monica M. e Rafael R (Casa da Amizade), Paula F. (Biblioteca 

CEU), Janio e Ademaria (Gestão Cultura CEU), Silvana, Marlene e Rosicler (CEISER) 

 

Propósito da reunião: MC 2021 – Avaliação e Lições Aprendidas 

Facilitadora: Terezinha Paladino (Iris Consultoria) 

 

Assuntos abordados nesta data: 

1. Oficinas de Fotografia (vide anexo em https://multientidades.virtual.org.br/wp-
content/uploads/12a-ata-da-Mostra-Cultural-Com-Org-28set21-Aval-OFICINA-
AUTORRETRATOS_MARIAHELENA-PS.pdf): "É um ESPELHO? É uma SELFIE? É um 

AUTORRETRATO!!". 
Maria Helena apresentou o balanço das 2 oficinas de fotografia (a presencial em 14/set/21 e a 
online em 18/set/21, com ênfase na online, sobre Auto-Retratos, conduzida por ela). Relatou a 
metodologia abordada, a dinâmica, o número de inscritos (13), o número de participantes (5) e 
os produtos apresentados pelos alunos. O encaminhamento é a entrega do certificado aos 
participantes.  

 
2. Balanço geral da MC 2021 (vide anexo em https://multientidades.virtual.org.br/wp-

content/uploads/12a-ata-da-Mostra-Cultural-Com-Org-28set21-Aval-balanco-das-
realizacoes_r2-Monica.pdf) 

Monica apresentou dados sobre o Concurso de Logotipo (número de participantes e suas 
respectivas instituições, histórico de participações, apoiadores para a premiações, fatores 
inovadores nesta edição). Idem para Concurso de Redação. Houve também dois encontros de 
gestores, 19 reuniões da curadoria, 11 reuniões da Comissão Organizadora (geral), 12 reuniões 
da Equipe de Comunicação e 6 reuniões da Comissão Organizadora do Concurso de Redação. 
Foi apresentado o histórico de participantes e o total destes em 2021, dentre escolas/ONGs, 
artistas e outros. 
Salas Temáticas: informadas temáticas/ linguagens artísticas das salas, o número de contribuições 
(trabalhos) em cada sala e o número de visualizações em cada uma. 
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Live: informada a distribuição das modalidades artísticas apresentadas e os fatores de inovação, 
bem como o número de visualizações da Live contabilizados até o dia 27/set. 
Foram abordados também os fatores de inovação na construção do site e das salas temáticas. 
Balanço contábil das contribuições/doações e gastos: apresentado por Monica. Ficou acordado 
que o saldo final de R$ 160 será usado para adquirir lembrancinhas para presentear os mestres 
de cerimônia da Live. 

 
3. Feedback dos formulários individuais de avaliação da MC 2021 (vide anexo em 

https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/12a-ata-da-Mostra-Cultural-Com-
Org-28set21-Aval-Resultado-da-Avaliacao-Mostra-Cultural-2021-Terezinha.pdf) 

Terezinha fez apresentação sobre os resultados do formulário de avaliação que fora 
disponibilizado por Google Forms e antecipadamente encaminhado aos participantes, inscritos e 
gestores de instituições. O parecer geral foi majoritariamente positivo com 42% de avaliações 
como “ótimo”. Foram apresentados também os índices das demais respostas do formulário e 
comentários com dicas, sugestões e críticas à MC. 
 
4. Comentários gerais 
Marlene fez suas considerações sobre o processo e agradeceu a organização; quanto à captação 
para uma possível MC presencial em 2022, sugeriu algumas possibilidades de fonte de apoio.  
Rafael alertou sobre a dificuldade de pessoas que não tem muitas habilidades com a tecnologia 
em navegar no site. Monica recomendou que cada instituição oferecesse este tipo de apoio a seu 
próprio público. Silvana sugeriu a produção de um vídeo tutorial de acesso as salas. Marlene 
sugeriu a criação de uma equipe de apoio para auxiliar os processos digitais para quem tem 
dificuldade, formada por jovens da comunidade.  
Terezinha sugeriu uma reunião extra em novembro para analisar o relatório diagnóstico que será 
disponibilizado pela Vila Arte no final de outubro; a sugestão foi apreciada pelos presentes, 
ficando definida a data de 9 de novembro. 

 

 

Próxima reunião:  

- 19/out/21 as 11h – via zoom (escolha do tema MC 2022) 

 

 


