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ATA DA REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DO PROJETO DO II CONCURSO 

ARTÍSTICO E LITERÁRIO “PRÊMIO ALCAP NAISA AMORIM”. 

 

Aos dez de agosto de dois mil e vinte e dois, membros da Academia de Letras, Ciências 

e Artes Perimiriense (ALCAP), reuniram-se, por meio da Plataforma do Google Meet, 

para discutir a metodologia e cronograma do II Concurso Artístico e Literário “Prêmio 

ALCAP Naisa Amorim”. A referida reunião teve início às 19:00 horas, sob a presidência 

de Ana Creusa Martins dos Santos. A reunião foi secretariada por Eni do Rosario Pereira 

Amorim, secretária da ALCAP e Coordenadora do Projeto. Estiveram presentes à 

reunião, além da presidente e da secretária:  Alda Regina Ribeiro Corrêa; Edna Jara Abreu 

Santos; Giselia Pinheiro Martins; Jaílson de Jesus Alves Sousa; Jessythannya Carvalho 

Santos; Maria Nasaré Silva e Venceslau Pereira Júnior. Aberta a reunião pela presidente, 

com as boas-vindas aos presentes e agradecendo pela dedicação e apoio aos projetos, bem 

como discorreu sobre a importância do projeto para os objetivos da academia que, entre 

outros objetivos é o de fomentar o interesse pela literatura e artes em geral. Todos 

puderam manifestar-se. A discussão gerou em todo do tema do concurso, se o tema do 

concurso seria aberto ou fechado e se deveria incluir a categoria Música no concurso. 

Após profícuo debate. Chegou-se à conclusão de que o tema deverá ser proposto/definido, 

para facilitar o trabalho dos alunos e que, antes da escolha do tema, deverá ser discutido 

com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), com a escola Alda Ribeiro Corrêa 

(ARC), com acadêmicos e demais colaboradores. Todos os presentes levantaram a 

dificuldade de realização do concurso ainda este ano, pois, não terá tempo hábil para 

inclusão no planejamento da SEDUC e do ARC. Ficou decidido que a ALCAP deverá 

solicitar reunião com a Secretária de Educação, logo depois do desfile de Sete de 

Setembro, para apresentar os projetos da ALCAP, especialmente sobre o Prêmio Naisa 

Amorim, pela necessidade de apoio dos professores e alunos. Portanto, ficou decidido 

que não será incluída a categoria música e que a ALCAP irá trabalhar na adaptação e 

discussão do projeto, levando em consideração o sucesso da primeira edição do projeto. 

Todos os presentes se manifestaram agradecendo e elogiando a condução e decisões 

tomadas pelos acadêmicos presentes. Eu, Eni do Rosario Pereira Amorim, lavrei a 

presente ata, que vai por mim assinada pela presidente da Academia de Letras, Ciências 

e Artes Perimiriense (ALCAP). 

 

Eni do Rosario Pereira Amorim 

Secretária da ALCAP 

 

 

 

Ana Creusa Martins dos Santos 

Presidente da ALCAP 
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