
 
 

 

 

EDITAL FIAM N°001/2021 

PRÊMIO PROTAGONISMO AMAZÔNICO NO CINEMA 

HOMOLOGAÇÃO  

 

A Comissão Técnica de Habilitação e a Comissão Julgadora Ad Hoc, no uso de suas atribuições 

conferidas pela Portaria N°207, de 08 de julho de 2021, emitida pela PROCCE, e consoante as 

disposições legais e estatutárias vigentes, considerando os princípios que regem a Administração 

Pública, entre os quais, a legalidade, a publicidade e a transparência com o uso dos recursos públicos 

vem à público informar o seguinte: 

 

1. Nos termos do item 6.3 e subitem 14.12 deste Edital, remanejará os valores de 02 prêmios, 

do total previsto para a modalidade microempreendedor individual (MEI), para a modalidade 

pessoa física (PF), perfazendo, portanto, o total de 04 prêmios para modalidade pessoa física 

e 04 prêmios para modalidade microempreendedor individual.  

 

2. Nos termos do subitem 14.9 deste Edital, indicará além dos projetos selecionados para 

recebimento da premiação, aqueles considerados “suplentes” e que poderão vir a ser 

contratados nas hipóteses descritas no subitem 14.11 deste Edital.  

 

3. Ficam desde já convocados os proponentes selecionados (aprovados/premiados) para 

enviarem as informações descritas no item 16 que trata da “HOMOLOGAÇÃO E 

CONTRATAÇÃO”, que trata do prazo de 05 dias úteis, a contar da data da publicação desta 

HOMOLOGAÇÃO, ou seja, de 20 a 26 de agosto de 2021, para entrega da documentação 

comprobatória descrita no subitem 16.3 deste Edital que deverá ser enviada ao e-mail 

fiam.ufopa@gmail.com com cópia para o e-mail protagonismoamazonico@gmail.com  

 

4. Comunica abaixo a lista do RESULTADO FINAL ETAPA HOMOLOGAÇÃO:  

Modalidade Pessoa Física 

Proponente Projeto Audiovisual Nota Final Resultado Final 

Sandreson Marcelo Pereira da 

Silva  

Bragança: A cidade e o trem 

 
86 Aprovado / Premiado 

mailto:fiam.ufopa@gmail.com
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Santarém, 19 de agosto de 2021. 

 

Comissão Técnica de Habilitação 

Portaria Procce N°207, de 08 de julho de 2021 

Comissão Julgadora Ad Hoc 

Portaria Procce N°207, de 08 de julho de 2021 

Amanda Poça da Poça 

Ouço você falando essas mesmas 

palavras 
85 Aprovado / Premiado 

Adrielle Priscila da Silva Tavares 

Memórias de Seu Elias e a 

trajetória das lutas de negritude na 

região do Baixo Amazonas 

85 Aprovado / Premiado 

Udirlei Andrade da Silva  
 

Juruti Velho: Rastros da Mineração 84,5 Aprovado / Premiado 

Sérgio Gabriel Baena Chêne 
 

YOSHINORI 81 Aprovado / Suplente 

Modalidade Microempreendedor Individual 

Proponente Projeto Audiovisual Nota Final Resultado preliminar 

Liendria Marla Malcher Silva 

Mangarataia – Experiências de 

mulheres com deficiência na 

Amazônia 

92,5 Aprovado / Premiado 

Tamires Duarte Cecim de Souza O Cinema paraense nos anos 90 81 Aprovado / Premiado 


