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2ª REUNIÃO COMISSÃO ORGANIZADORA DA MOSTRA CULTURAL 2017 

“DESPERTO, DESCUBRO E REALIZO” 

Data: 05/04/17, 14h00 – 16h00  

Local: CEU Paraisópolis, prédio da Biblioteca, sala web 

Participantes: Silvana (Homero), Julia (Cartão Nova Paraisópolis), Francisca (Agência 

Paraisópolis), Ionildes (CEI Ser), Aida (EE Etelvina), Valéria (CEU Paraisópolis – Gestão), 

Alessandra (DRE CL), Eliana (CEU Paraisópolis), Miriam E. (CCA Dona Diva), Luana (CEI 

Dona Diva), Daniela (CCT Paraisópolis), Marcelo (Telecatch Ressureição), Ana Paula (Ceu 

Paraisópolis-EMEF), Diogo (CCA São José), Monica (Casa da Amizade), Nadjane (UDMC), 

Rosemeire (UDMC), Ellen (CEU Paraisópolis EMEF), Natalia (UDMC), José Manoel-Brizola 

(Acrep), Miriam (Produção) e Juliana (UMCP). 

 
Realizada a leitura da ata da reunião de 07/03/17. Os presentes não apresentaram 

nenhuma correção ao conteúdo registrado na ata. 

Reserva do espaço da Mostra – Juliana, coordenadora da MC 2017, informou que foi 

protocolado na DRE Campo Limpo em 30/nov/16 pedido para utilização do CEU 

PARAISÓPOLIS no dia 16/09/17. 

Prestação de Contas – O relatório da prestação de contas, ações e resultados quantitativos 

e qualitativos referentes à XI Mostra Cultural foi entregue à FUNDAÇÃO VIA VAREJO no 

prazo acordado. Foi ressaltada por aquela entidade a qualidade do material entregue. O 

relatório foi mostrado aos presentes nesta reunião indicando resíduo de R$ 9.760,66 na 

verba investida pela Via Varejo em 2016, decorrente da disponibilização de palco, gerador e 

parte do equipamento de som pela Prefeitura de São Paulo. O valor será utilizado para a 

realização de oficinas/encontros em 2017, conforme acordado com FVV. 

Vídeo – Mostra Cultural 2016 – Foi apresentado o vídeo realizado durante a última mostra 

que, além do registro das atividades, será instrumento de captação de recursos junto a 

possíveis patrocinadores e colaboradores. Link abaixo: https://vimeo.com/192826319  

Captação de Recursos – Está sendo elaborada por Julia Drezza plataforma de 

crowdfunding destinada à captação de recursos complementares para utilização na Mostra 

Cultural de 2017. Oportunamente será amplamente divulgado. 

Concurso de Logotipo e Redação – Foi reiterado que as normas que nortearão os 

concursos estão disponíveis no site www.paraisopolis.org. Foi lembrado que a inclusão do 

concurso de redação pretende atingir jovens que se preparam para o ENEM, de modo a 

estimular a leitura e a produção de texto dissertativo-argumentativo. É também uma forma 

de engajar ainda mais essa faixa etária nas atividades da Mostra. A atividade será 

amplamente divulgada nas escolas e instituições. O concurso está previsto para 30/mai/17. 

Projeto Telecatch Ressurreição – Foram esclarecidas com Marcelo Roberto Furtado 

questões que surgiram durante a Mostra de 2016 sobre o posicionamento do ringue do 

projeto na área de exposição do BEC. Marcelo apontou interesse em participar da Mostra de 

2017, providenciando apresentação e colaboradores que cuidarão do equipamento para 

evitar danos e acidentes. 

https://vimeo.com/192826319
http://www.paraisopolis.org/
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Encontros sócio educativos – Foram solicitadas sugestões de nomes que possam ser 

convidados para os três encontros previstos. Sugeridos: TIÃO ROCHA (BH-MG), ANDRÉ 

GRAVATÁ, MARGARETE DAREZO, VIVIANE LOURO e CHIARA TERRA. Outros 

palestrantes poderão ser sugeridos. 

Subcomissões – Iniciou-se o processo de definição dos responsáveis pelas diversas 

funções necessárias ao bom andamento da mostra. Abaixo segue a relação daqueles que já 

se definiram: 

 BEC – Maurenice (a confirmar) 

 BRINDES – a definir 

 CAMISETAS – a Definir 

 COMUNICAÇÃO: Julia D., Francisca e Miriam Castilho 

 CONTROLE DE ACESSO: Sonia P.e Voluntários FVV e/ou alunas da UNISA – a 

confirmar 

 EXPOSIÇÃO DAS REDAÇÕES – Cida (M. Zilda) 

 EXPOSIÇÃO DOS DESENHOS (LOGO) – Ana Maria (CEU EMEI 

 GASTRONOMIA – Silvana, a definir 

 PALCO EXTERNO – CEU Gestão?, a definir 

 PALCO INTERNO – CEU Gestão, a definir 

 PREDIO DO CEI – CEU Paraisópolis – Eliana 

 PREDIO DO EMEF– CEU Paraisópolis – a definir 

 PREDIODO EMEI – CEU Paraisópolis – a definir 

 SALA DA COMISSÃO/ACHADOS & PERDIDOS – Carla T. 

 SINALIZAÇÃO/ORIENTADORAS DE ESPAÇO – Miriam Eller, Daniele, Alessandra e 

Luana (apresentarão plano preliminar em 4/5/17) 

 TRANSPORTE PRE-PÓS MC: Maurenice e Marcia (a confirmar). 

 

Próxima reunião agendada para o dia 04 de maio de 2017, das 14h00 às 16h00 na 

Biblioteca do CEU Paraisópolis – Sala WEB. 

 


