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SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE OFICINAS | 2020 

DESIGN POPULAR E MÚSICA – PROJETO ARENA DA CULTURA 

ESCOLA LIVRE DE ARTES ARENA DA CULTURA 

 

 

COMUNICADO 

ADIAMENTO DO RESULTADO DA SELEÇÃO DE PROPOSTAS 

 

 
A FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FUNDEP torna público, para 
conhecimento dos (as) interessados (as), que diante do cenário mundial da pandemia do 
novo coronavírus e em consonância com as políticas públicas para a proteção das pessoas, 
está se mobilizando e se organizando de forma a potencializar os esforços de prevenção e 
combate à proliferação da doença. O foco é preservar a saúde e o bem-estar dos nossos 
colaboradores e parceiros, trabalhando preventivamente visando minimizar os possíveis 
impactos no atendimento da Fundação. 
 
Em razão da situação anormal, caracterizada como Situação de Emergência em Saúde 
Pública, no Município de Belo Horizonte, conforme DECRETO Nº 17.297 e Nº 17.298 de 17 
de março de 2020, publicados no Diário Oficial do Município, estão previstas medidas 
temporárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito 
do Poder Executivo, da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo 
agente Coronavírus – COVID-19. 
 
Entre as medidas previstas a serem adotadas pelos órgãos e pelas entidades do Poder 
Executivo Municipal está decretada a suspensão das atividades da Escola Livre de Artes 
Arena da Cultura, da Fundação Municipal de Cultura. 
 
Diante do exposto, o resultado da seleção das propostas de Design Popular e Música será 
divulgado em 19 de março de 2020, por ordem decrescente de pontuação e em 
conformidade com os respectivos Editais.  

 
Caberá recurso da classificação das propostas, limitado a eventuais erros ou omissões na 
contagem dos pontos, impetrados no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a partir da 
divulgação do resultado da seleção das propostas. 

 
Os recursos deverão ser enviados EXCLUSIVAMENTE pelos Correios, para o endereço 
descrito no item 4.4 dos respectivos Editais, sendo postados via SEDEX 10 para fins de 
celeridade no envio dos mesmos. 
 
Os recursos serão avaliados pela Comissão de Seleção e devidamente respondidos no 
prazo de 02 (dois) dias úteis, quando será publicada a classificação final, no site da 
FUNDEP  (http://www.fundep.ufmg.br). 
 
 

Belo Horizonte, 19 de março de 2020. 
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