O programa da FASE no Espírito Santo e o Serviço de Análise e Assessoria de Projetos (SAAP)
apresentam o resultado o edital “Mais vida, menos petróleo”.

Participaram desta seleção 20 projetos. A demanda foi inferior a capacidade de apoio do
edital e, por isso, será feita brevemente uma nova chamada para a utilização do saldo final.
Saiba mais sobre a avaliação e prepara-se para futuros editais:
1-Sobre desclassificação
Apenas os projetos com inscrições incompletas foram desclassificados. O processo de
inscrição prévia, preenchimento de formulário específico e encaminhamento do projeto para
endereço eletrônico durante o período de vigência do edital.
Dois projetos foram desclassificados por terem preenchido o formulário quando o edital já
estava fechado.

2- Sobre o processo de análise e seleção dos projetos
Para evitar que a análise e avaliação dos projetos fossem feitas a partir de leituras subjetivas,
todos os membros da comissão analisaram os mesmos fatores em todos os projetos,
atribuindo notas para cada aspecto. O total de pontos atingidos por cada projeto gerou a lista
final classificatória.
Os membros da comissão atribuem notas de “0” a “4” para os seguintes aspectos do projeto:
a) Sobre a adequação do projeto ao edital e atendimento as suas premissas – Nota “0” neste
item desclassifica o projeto
b) Nível de adequação e relevância do projeto para a área temática em que se inscreveu (Eixos
e tipo de iniciativa no edital). A nota atribuída a este item tem peso 2. Nota “0” neste item
reprova o projeto.
c) Adequação e equilíbrio entre as diferentes dimensões do projeto (Organizativa educativa e
obtenção de resultados);
d) Sobre a viabilidade e importância da proposta;
e) Quanto ao uso adequado dos recursos
f) Relevância e capacidade do proponente considerando a proposta e o contexto em que se
insere. A nota atribuída a este item tem peso 2;
g) Inovação e/ou criatividade metodológica

3- Sobre a distribuição de projetos por eixo do edital:
Foram 22 projetos encaminhados, sendo:

Dois projetos Desclassificados – Formulários encaminhados depois do fechamento do edital
Os projetos foram distribuídos da seguinte maneira:
Eixo 1 - O Complexo petroleiro no Espírito Santo e as Mulheres – 1 projeto;
Eixo 2 - O Complexo petroleiro no Espírito Santo e os territórios de Pesca Artesanal - 7
projetos;
Eixo 3 - O Complexo petroleiro no Espírito Santo e os Povos Tradicionais) - 6 projetos;
Eixo 4 - O Complexo petroleiro no Espírito Santo e a Região Metropolitana – 6 projetos.

4- Sobre as categorias de resultados do edital:
Em função da baixa demanda de projetos, foi possível criar três categorias de resultados,
sendo:
Não Aprovados – Para os projetos que obtiveram menos de 50% de aproveitamento na
pontuação final ou projetos que obtiveram nota zero na análise de adequação e relevância ao
eixo em que se inscreveu. Projetos identificados na lista como NA*.
Aprovados - Para projetos com alto aproveitamento. Para alguns projetos já aprovados, serão
solicitadas informações complementares ainda que já tenham sido aprovados. Os projetos
poderão ser identificados na lista como A* ou AE* respectivamente.
Condicionados a Esclarecimentos - Para projetos com nível médio de pontuação, a resposta
definitiva será dada apenas após os esclarecimentos que lhes serão solicitados. Os coletivos
que tiveram projetos nesta categoria receberão uma carta específica e terão 10 dias para
responder os questionamentos. Projetos identificados na lista de resultados como CE*.

5- Composição da comissão de análise
A análise dos projetos foi feita por uma comissão composta por quatro técnicos da FASE e
três convidados. Durante dois dias, a comissão se reuniu para socializar notas, debater sobre
os projetos, definir resultados e encaminhamentos.
Vale ressaltar que antes do processo de análise foi feita uma formação com toda a comissão
de forma a garantir a plena compreensão dos critérios orientadores do processo de avaliação.
Equipe FASE
•
•
•
•

Luiza de Marillac – SAAP;
Marcelo Calazans – Fase ES;
Daniela Meirelles – Fase ES;
Flávia Bernardes – Fase ES.

Equipe Convidada

•
•
•

Emil Schubert
Herval Nogueira
Galdene Santos

Coordenação da reunião e formação da comissão
•

Cleia Silveira – SAAP

6- Encaminhamentos e desdobramentos
Caso todos os projetos classificados na categoria CE* respondam favoravelmente a aprovação,
o resultado final comprometeria apenas 70% dos recursos reservados. Entretanto, é preciso
que tenhamos o final da análise das respostas desta categoria para que se possa consolidar o
saldo final.
Estando definido o saldo final, imediatamente será aberta uma nova chamada voltada
especificamente para o eixo que recebeu o menor número de projetos: Eixo 1 - O Complexo
petroleiro no Espírito Santo e as Mulheres. Entretanto, os novos condicionantes ainda serão
definidos e divulgados na chamada.

