
 

 

INSTITUTO HÉLVIO DÓRIA MACIEL SIVA - IHDMS 

AVALIAÇÃO DO EDITAL APOIO CULTURAL IHDMS 2018 

 

O INSTITUTO HÉLVIO DÓRIA MACIEL SILVA – IHDMS, também designado pela sigla 

IHDMS, CNPJ 23.920.616/0001-86, fundado em 30 de novembro de 2015 em Aracaju/SE, 

sob forma de associação civil, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, 

criado com a finalidade de promoção da cultura, da música e da arte em geral e de 

eventos que lhes sejam correlatos; em PARCERIA com a CONCEITO COMUNICAÇÃO 

INTEGRADA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 

00.404.419/0001-09, com sede na Rua Dr. Celso Oliva nº 141, bairro Treze de Julho, 

Aracaju -SE, CEP 49.020-090, faz público o resultado da avaliação dos projetos enviados 

para concorrer ao I edital de Apoio Cultural IHDMS. A Seleção dos Projetos foi realizada 

por meio de Sistema de Pontuação, variável entre o mínimo de 0(zero) e o máximo de 5 

(cinco) pontos para cada critério. O valor total deste primeiro edital foi R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em dinheiro, que poderia ser 

destinado exclusivamente a um projeto ou dividido em mais de um, de acordo com o 

critério da comissão; e R$ 10.000,00 (dez mil reais) em serviços realizados pela Agência 

Conceito Comunicação Integrada para criação da identidade visual dos projetos 

selecionados (marca, folder, cartaz, cards para redes sociais etc) valorados a partir da 

Tabela de Custos de Referência do SINAPRO SE – Sindicato das Agências de Propaganda 

de Sergipe. Conforme o ítem 5.3. do edital o apoio poderia corresponder a até 80% 

(oitenta) do valor total do projeto. Sendo assim, a comissão avaliou da seguinte forma:   

 

1. Tabela dos projetos Classificados: 

 Projetos Apoio em 
dinheiro 

Apoio em 
serviços 
 

Total 

1º In-conexão -Teatro para 
todos os ouvidos! 

R$ 2.000,00  R$ 5.000,00 R$ 7.000,00 

2º Piedade, a seu dispô 
 

R$ 2.000,00 R$ 3.000,00 R$ 5.000,00 

3º Paisagens sonoras 
sergipanas 

R$ 1.000,00 R$ 2.000,00 R$ 3 .000,00 

 



 

2. Tabela dos projetos NÃO habilitados ou NÃO classificados: 

Projetos Situação Motivo 

Impressão do Livro 
"Arrasto" 

Não classificado Pontuação 

“CAPOEIRA: NARRATIVAS DO 
CORPO QUE JOGA, GINGA E 
LUTA”. 

Não classificado Pontuação 

II Workshop de Danças da 
Renascença 

 

Não classificado Pontuação 

IMERSÃO 
 

Não classificado Pontuação 

Sétimo Fórum Nacional de 
mulheres no HipHop 

Desabilitado Projeto incompleto 

Minha Arte no Museu! 

 
Desabilitado Cronograma de datas e custos 

inadequado 
CAMINHOS PARA O AMOR 

 
Desabilitado  Descumprimento do item 

4.8.1. a) e b) 
Felipe Albuquerque Lafaiete 
Samarone de Santana 

 

Desabilitado  Descumprimento do item 
4.8.1. a) e b) 

O mundo musical da 
SOBRAMES Sergipe 

 

Desabilitado  Descumprimento do item 
4.8.1. a) e b) 

CD FRAGMENTOS 

 
Desabilitado  Descumprimento do item 

4.8.1. a) e b) 

 

Os proponentes dos projetos classificados serão contatados pela equipe do IHDMS por 

e-mail ou contato telefônico.  

  

 

 

 

Aracaju, 06 de dezembro de 2018 

 

 

 


