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EDITAL 01/2021 
 

RESPOSTA AOS RECURSOS  DO EDITAL 01/2021 - CONCURSO SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA 
OCUPAÇÃO DA GALERIA SESC DE ARTES 
 
O Serviço Social do Comércio – Sesc no Tocantins, por meio da Promotoria de Artes Visuais e 
Coordenação de Cultura, torna público o resultado das respostas aos pedidos de recursos ao 
resultado provisório do Edital 01/2021. 
 

1. DAS PROPOSTAS QUE ENTRARAM COM RECURSO 
 

Nº NOME DO PROPONENTE / 
NOME DO PROJETO 

RESPOSTA AO 
RECURSO 

ENQUADRAMENTO 

18 MANOEL DOS SANTOS 
JÚNIOR / NEGRITUDE 
INFLUENCER 
4.4.1 

INDEFERIDO 4.4.1 - Qualidade técnica: a. 
Domínio da técnica utilizada; 
b. Bom acabamento ou bom 
desempenho na execução; c. 
Apresenta uma pesquisa 
consistente sobre determinado 
tema, processo de criação, 
etc. 
Perecer completo enviado 
para o e-mail do proponente. 

22 MANOEL DOS SANTOS 
JÚNIOR / HISTÓRIA 
FOTOGRÁFICA DE 
NATIVIDADE CONTADA POR 
VÁRIOS OLHOS 

IINDEFERIDO 4.4.4 - Diálogo com o contexto 
histórico, político, relevância 
histórica 
a. Proposta traz em si 
discussões que tenham 
relevância histórica e política; 
b. Discute questões que 
auxiliam na compreensão da 
história de uma região, uma 
população, do Brasil ou de um 
personagem histórico; 
c. A proposta faz um diálogo 
com populações 
historicamente menos 
favorecidas. 
d. A proposta traz em sua 
essência discussões sobre 
conceitos decoloniais, 
racismo, LGBTfobia, 
homofobia, misoginia, 
etnocídio e genocídio; 
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e. A proposta traz discussões 
sobre políticas sociais; 
f. Apresenta a identidade 
cultural tocantinense e ou 
brasileira. Entendendo 
identidade cultural como um 
conjunto híbrido e maleável de 
elementos que formam a 
cultura identitária de um povo, 
ou seja, que fazem com que 
um povo se reconheça 
enquanto agrupamento 
cultural que se distingue dos 
outros; 
g. A proposta discute temas 
ligados ao meio ambiente, a 
sustentabilidade e ao cuidado 
com os ecossistemas 
Perecer completo enviado 
para o e-mail do proponente. 

60 RODRIGO PESTILLO SELES 
/ A ODISSEIA DO BÃO 

INDEFERIDO 4.4.1 - Qualidade técnica: a. 
Domínio da técnica utilizada; 
b. Bom acabamento ou bom 
desempenho na execução; c. 
Apresenta uma pesquisa 
consistente sobre determinado 
tema, processo de criação, 
etc. 
Perecer completo enviado 
para o e-mail do proponente. 

 
 
 

Vone Petson Pereira Branquinho 
Presidente de Comissão 


