
 
                                                                                                                                                                                             

                                                                

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA ARTÍSTICA “SANTOS 2022” 

ATA DE REUNIÃO DA EQUIPE CURATORIAL – CLASSIFICAÇÃO DOS FINALISTAS 

Ata da reunião da Equipe Curatorial do Programa de Residência Ar9s:ca do Museu do Café realizada aos 23 dias do 
mês de agosto de 2022, às 14h, por meio da Plataforma de videoconferência Zoom, para a análise, avaliação e 
definição das obras vencedoras da primeira edição do Programa de Residência Ar9s:ca do Museu do Café.  

Inicialmente, foi discu:do entre representantes do Museu do Café e a Equipe Curatorial do Programa de Residência 
Ar9s:ca, questão envolvendo a entrega da obra do ar:sta residente André Yassuda. Foi reportado à Comissão que o 
ar:sta produzira mais de uma obra durante o processo de residência e que à data definida no edital, ele não sinalizara 
qual deles cumpriria sua obrigação contratual como obra final entregue. Após contatos com o ar:sta, o mesmo 
sugeriu que os representantes do Museu do Café poderiam fazer tal seleção. Sendo assim, o assunto foi levado ao 
Comitê Execu:vo do Conselho de Administração do INCI, que optou pela obra “Solitude”.  

Ocorre que às vésperas da abertura ao público da mostra com os trabalhos elaborados durante o Programa, o ar:sta 
quis alterar a obra selecionada pelo INCI, exigindo que aquela a ser exposta fosse a in:tulada “Genocídio”. Houve 
intenso debate entre ar:sta e representantes do Museu do Café e a mostra foi inaugurada com a obra “Solitude”. No 
entanto, devido à grande insistência do ar:sta, por mensagens de texto e e-mail, os representantes do Museu do Café 
optaram pela remoção da obra da exposição, deixando-a sem qualquer trabalho produzido pelo ar:sta até a 
deliberação da Equipe Curatorial do Programa de Residência.  

Considerando que o ar:sta não cumpriu o prazo previsto no edital para apresentação formal de sua obra, inclusive 
não assinando o protocolo de entrega, o INCI se viu obrigado a considerar a entrega tácita para fins de prestação de 
contas, dada a Bolsa Auxílio integralmente recebida. Contudo, no entendimento dos representantes do Museu do 
Café o ar:sta não se habilitava para disputar a premiação com os demais concorrentes que cumpriram todas as 
exigências previstas no edital do Programa. Após ampla discussão sobre o assunto, os membros da Equipe Curatorial 
decidiram, por unanimidade, pela desclassificação do residente André Yassuda no presente processo, sem prejuízo 
dos valores já recebidos referentes à concessão de Bolsa Produção.  

Ato con9nuo, foi iniciada a análise e avaliação das obras dos ar:stas residentes Djnane Anderson Monteiro, Luiz 
Henrique Escañuela, Maria do Céu Diel de Oliveira, Le9cia Passarelli Verde e Victor Alexandro Gomes Ferreira, 
seguindo os critérios estabelecidos na etapa 3 – Exposição e definição dos vencedores, do item 8 – Processo de 
seleção, do edital convocatório do referido Programa, a saber: 

• Apropriação do tema; 

• Compa:bilização entre a proposta e o resultado alcançado; 

• O processo de construção; 

• A vivência ar9s:ca do proponente; 

• Impacto da obra. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ins>tuto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração 
Rua XV de Novembro, nº 95 - Santos | SP - CEP 11010-151 - Tel.: (13) 3213-1750 Fax: (13) 3219-5585 

www.museudocafe.org.br



 
                                                                                                                                                                                             

                                                                

Com base na planilha enviada previamente pela Coordenadora Técnica do Museu do Café aos membros da Equipe 
Curatorial, foi definida como pontuação a nota máxima de 05, devendo ser descontado pontos conforme a análise 
individual ao atendimento de cada critério es:pulado. Nesse sen:do, cada membro da Equipe Curatorial apresentou 
sua pontuação jus:ficando a análise realizada e a soma para cada ar:sta residente. Ao final, foram consolidadas as 
notas dos membros da Equipe Curatorial, resultando na tabela classificatória abaixo: 

Diante do exposto, ficou definida a classificação dos três primeiros colocados do Programa de Residência Ar9s:ca do 
Museu do Café, que serão agraciados com a premiação de R$ 5.000,00, R$ 3.000,00 e R$ 2.000,00, respec:vamente. 

1º colocada - Le9cia Passarelli Verde 
2º colocada - Djnane Anderson Monteiro 
3º colocado - Luiz Henrique Escañuela 

Não havendo mais nada a ser tratado, após agradecimentos pelo empenho e dedicação de todos os membros da 
Equipe Curatorial, a reunião foi encerrada. 

Equipe Curatorial 

Caroline Feijó Nóbrega  _____________________________________________________________ 

 Equipe Curatorial

TOTAL

COLOCAÇÃO

Ar>stas Marcela Felipe Regina Susy Carol

Djnane 
Anderson  
Monteiro

16 19 17 18,5 16 86,5 2º

Luiz 
Henrique 
Escañuela

17 18 15
19,2

5 17 86,25 3º

Maria do 
Céu Diel de 
Oliveira 

13 12 13 16,5 14 68,5 5º

Le\cia 
Passarelli 
Verde

18 20 19 20 19 96 1º

Victor 
Alexandre 
Gome 
Ferreira

12 15 14
18,3

7 13 72,37 4º
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