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RESULTADO FINAL

CLASSIFICAÇÃO  –  CAMPUS A.C. SIMÕES

Projetos aprovados com Bolsa NOTA UNIDADE

O touro e a sucuri: uma Produção audiovisual sobre o
homem,a tecnologia e o meio ambiente
no Sertão Alagoano

10 CS

Laboratório de Experiências Cênicas: o que é o corpo
feminino?

10 ICHCA

Prof. Toni Edson Presente 10 ICHCA

Animal-estar em Maceió (Alagoas): vidas nuas nas ruas
da(o) capital

10 MHN

O papel social do design na questão dos resíduos
sólidos: valorização dos catadores de resíduos da
Coopvila

10 FAU

A Xilogravura popular: um estudo a partir da perspectiva
do design de produto

10 FAU

Histórias para contar 10 PROEX

Igreja Dialética Brechtiana 9,6 ICHCA

Cosmos-Corpus Praxe na geografia da arte e cultura
warao: jornada de vivências de cosmogonias e
expressões artísticas no acolhimento de migrantes
indígenas venezuelanos na UFAL

9,4 IGDEMA

Tipografia Vernacular: um percurso pelo letreiramento
vernacular no bairro da Levada - Maceió

9,3 FAU

Memórias e visualidades afro-alagoanas 9 ICHCA

Estação Latinoamericana (Artes Integradas) 7,6 ICHCA



Cinema da parte alta: cultura, sociabilidade e reflexão 7,2 ICS

Projetos classificados sem bolsa (de acordo com item
9.4 do edital)*

NOTA UNIDADE

Histórias do Circo Alagoano: conhecer, fazer e divulgar 7,1 ETA

Policorpos: a dialética entre política, corpo e dança 7 ICHCA

CLASSIFICAÇÃO – CAMPUS ARAPIRACA NOTA UNIDADE

Arte e experiência: produção de colagens e mobiliários 9 SEDE

Cine-educação como aproximador de sexualidades 8,7 PENEDO

Vozes negras e indígenas: música, literatura e artes
visuais nas escolas de Palmeira dos Índios

7,1 PALMEIRA

CLASSIFICAÇÃO  – CAMPUS CECA NOTA UNIDADE

Quarta Cultural e Artística 9,6 VIÇOSA

QUINTA MUSICAL NO CECA: estimulando Autonomia,
criatividade e incentivando talentos

8,7 MACEIÓ

* 9.4. Para os projetos classificados (com a obtenção da nota mínima), mas não aprovados com
bolsas disponibilizadas neste Edital, fica facultada a participação no Vivências Artísticas e
poderão ser desenvolvidos, a critério do coordenador. Para isso, é necessário informar à CAC a
decisão por meio de ofício sobre a execução da ação, de acordo com os prazos previstos neste
edital. Os projetos aprovados sem bolsa seguirão as mesmas regras dos projetos aprovados
com bolsa.


