
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E RESULTADO DA 

SELEÇÃO DE PROJETOS 

REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 2020 – 98VP0 

 
EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS Nº 01/2020 - SELEÇÃO DE PROJETOS 

DE BOAS PRÁTICAS EM PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS 

DIREITOS HUMANOS, EM PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS E 

REINSERÇÃO SOCIAL E EM CUIDADO E TRATAMENTO A PESSOAS COM 

NECESSIDADES DECORRENTES DO USO DE DROGAS. 

 

A Comissão de Seleção dos Eixos Temáticos II e III do Edital em epígrafe, 

estabelecidas conforme Portaria Nº 060-S, de 07 de outubro de 2020, se reuniu 

em nove de novembro de 2020 e procedeu à conclusão da análise e ao 

julgamento das propostas apresentadas pelos proponentes inscritos na Seleção 

de Projetos em evidência. Após análise minuciosa dos projetos inscritos e 

seguindo os critérios de seleção, previstos no item 9.1 do Edital de Seleção de 

Projetos, quais sejam: A) Fundamentação Teórica: Está adequada e coerente 

com os objetivos traçados no projeto e com a metodologia descrita? A proposta 

apresentada ampara-se em estudos e/ou evidências científicas? Com peso 2 e 

pontuação de 0 a 5 pontos, totalizando de 0 a 10 pontos. B) Público Alvo: Será 

analisado se o projeto apresentado observa e respeita as especificidades do 

público ao qual se destina, como faixa etária, raça/cor/etnia, gênero, etc. O 

projeto conta com planejamento de sua divulgação, visando maior participação? 

O projeto será desenvolvido em áreas de maior vulnerabilidade social, como as 

definidas no Programa Estado presente? Com peso 3 e pontuação de 0 a 5 

pontos, totalizando de 0 a 15 pontos. C) Metodologia: Será avaliada a descrição 

das etapas e atividades programadas para o desenvolvimento do projeto. Estão 

descritas todas as etapas do projeto? As etapas e ações descritas estão de 

acordo com o que foi apresentado na planilha de custos? A metodologia eleita 

para o desenvolvimento do projeto é adequada e suficiente para obtenção dos 

resultados almejados? A metodologia está adequada ao público-alvo ao qual se 

destina? Com peso 4 e pontuação de 0 a 5 pontos, totalizando de 0 a 20 pontos. 

D) Impacto: Serão avaliados os resultados e o impacto esperados do projeto na 

comunidade local e na sociedade capixaba. Os resultados esperados poderão 

perdurar e/ou replicar-se a médio e longo prazo? A proposta tem relevância para 

o interesse público? É sustentável a longo prazo? Qual a importância da 



proposta para os beneficiados? Com peso 6 e pontuação de 0 a 5 pontos, 

totalizando de 0 a 30 pontos. E) Efeito Multiplicador: com peso 5 e pontuação de 

0 a 5 pontos, totalizando de 0 a 25 pontos; os quais vinculam a Administração e 

os proponentes, nos termos do que dispõe o edital em epígrafe. Concluiu a 

Comissão de Seleção que os proponentes selecionados no Edital de Seleção 

de Projetos nº 01/2020, nos referidos Eixos Temáicos são: Eixo Temático II - 

Prevenção ao uso de drogas e reinserção social: 1) Nome do proponente: 

Pollyana Tereza Ramos Pazolini; Título do projeto: Cine Convida: Educação 

sobre drogas como garantia de direitos - 90,67 pontos; 2) Nome do proponente: 

Instituto Horta de Vida; Título do projeto: Centro de empoderamento profissional 

Horta de Vida - 82 pontos; 3) Nome do proponente: Alexandre Geraldo Nunes 

Araujo; Título do projeto: Integralidade - Oficinas de Convivência e Cultura no 

território com os adolescentes - 76,67 pontos; 4) Nome do proponente: GOLD – 

Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade; Título do projeto: Papo Reto: Oficinas 

sobre Drogas e Redução de Danos; Racismo e Machismo para socioeducandos 

da Grande Vitória - 74 pontos; 5) Nome do proponente: Grupo de Apoio Amor - 

Exigente Jardim da Penha; Título do projeto: Programa qualidade de vida com 

Amor Exigente – 62 pontos. Eixo Temático III - Cuidados e tratamento a 

pessoas com necessidades decorrentes do uso de drogas: 1) Nome do 

proponente: Flavia de Macedo Cavallini; Título do projeto: Invencionáticas 

Poéticas - 86,67 pontos; 2) Nome do proponente: Adriana Cremasco; Título do 

projeto: Cultivando Saúde – 86 pontos; 3) Nome do proponente: Sabrina de 

Aquino Souza; Título do projeto: Um olhar para a saúde mental infantojuvenil: 

fortalecimendo do CAPSi da Serra - 85,33 pontos; 4) Nome do proponente: 

Fernando Pereira Liotto; Título do projeto: Rede Ativa - 73,33 pontos. A 

Comissão de Seleção, com base no item 8.7 do Edital, indica os seguintes 

proponentes considerados suplentes: Eixo Temático II - Prevenção ao uso 

de drogas e reinserção social: 1) Nome do proponente: Instituto Grande Loja 

Maçônica do Estado do Espírito Santo; Título do projeto: Programa Consciência 

Cidadã – 61,33 pontos. Eixo Temático III - Cuidados e tratamento a pessoas 

com necessidades decorrentes do uso de drogas: não há mais cadidatos 

inscritos, de modo que a Comissão de Seleção não indicou suplentes nessa 

categoria. Os proponentes eliminados neste Edital por não obterem a 

pontuação mínima de 60 (sessenta) pontos os projetos: 1) Nome do proponente: 

Instituto Nova Aliança; Título do projeto: Escola em ação, drogas em debate - 

43,33 pontos; 2) Nome do proponente: Comunidade Terapêutica Portal; Título do 

projeto: Projeto Portal - 23,33 pontos. O presente Resultado da Seleção será 



publicado no site oficial da SEDH para o amplo conhecimento dos interessados, 

após a publicação do Aviso de Resultado no Diário Oficial do Estado do Espírito 

Santo. Nada mais havendo a tratar, a Comissão encerrou os trabalhos, que 

constam na presente Ata de Reunião e Resultado da Seleção de Projetos, que 

depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros das 

Comissões. 
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