
 
ATA DE SELEÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DAS BOLSAS CULTURA – COVID-19 

- 2020 DESTINADAS AO ELENCO DA COMPANHIA DE TEATRO DA UFPR 

DIA 01 DE JUNHO DE 2020.  

No dia 01 (um) de junho de dois mil e vinte, das nove e quinze minutos da manhã às treze 

horas e quarenta minutos da tarde, o diretor da Companhia de Teatro da UFPR, Me. 

Rafael Lorran Alves, servidor técnico administrativo Diretor de Artes Cênicas, deliberou 

em análise por homeoffice (determinação da Universidade pela adoção de distanciamento 

e isolamento social por COVID-19) sobre a seleção e distribuição de Bolsas Cultura para 

o Elenco oficial da Companhia de Teatro da UFPR ( Bolsas Cultura COVID-2020). Após 

releitura da chamada pública, o servidor responsável pela coordenação das atividades 

desenvolvidas pelos bolsistas, cujo trabalho já se encontra em desenvolvimento via ações 

de estudo, pesquisa e criação a distância, analisou as documentações enviadas no ato de 

inscrição dos bolsistas, bem como a apreciação dos critérios estabelecidos em chamada 

pública conforme desempenho dos9as) integrantes até a presente data. Após averiguação 

de critério e cálculo da pontuação individual de cada integrante, o diretor artístico da 

Companhia descreveu e organizou em planilha suas anotações e registros sobre o critério 

2. Prioridade e Disponibilidade, onde cada integrante mencionou em ficha de cadastro 

entregue no início das atividades em abril suas prioridades ou participações em outros 

grupos artísticos e companhias locais, quesito avaliado para pontuação no critério 2. 

Vistas as situações individuais, considerou-se o cálculo e obteve a pontuação de cada 

candidato(a) nessa sessão avaliativa. Passou-se então para análise do critério 3. 

Engajamento e Empenho, onde o diretor artístico da Companhia Rafael Lorran retomou 

as anotações acerca das características e qualidades de engajamento, pesquisa, trabalho 

técnico e estético de cada integrante, no cumprimento dos prazos e realização de trabalhos 

solicitados via reuniões e chamadas por vídeo conferência. Após debate sobre 

desempenho individual do elenco, foi estabelecida a primeira classificação, sendo o 

elenco composto por 24 (vinte e quatro) integrantes, sendo 22 (vinte e dois) nas funções 

de atores/atrizes/performer da CIA e 02 (dois) artistas colaboradores da comunidade 

externa, participante da seleção de elenco e responsáveis pelas funções de preparação 

corporal e direção musical dos trabalhos da Companhia. Em 2020 a Companhia conta 

com um total de 21 (vinte e uma) bolsas cultura para distribuição. Após primeira vista de 

classificação, avaliou-se o critério 4. Acessibilidade e Deslocamento, definida a 

classificação a seguir, obtendo resultado final pela média aritmética da soma dos pontos 

por critério. A seguir, lista dos vinte e um integrantes membros externos que receberão a 

Bolsa Cultura – COVID-19 – 2020: (1°) João Davi Kluber, RG 135970824 e CPF: 

05827674907. (2°) Luiz Gustavo Silva Batista, RG 10093923-1 e CPF 079.568.619-69. 

(3º) Allan Brasileiro Ribeiro Xavier de Andrade Rocha, RG:243333341 e CPF: 

36304531800; (4º) Ana Luisa Caron Moura, RG: 90442090 e CPF: 09809649975; (5º) 

Romário Souza do Nascimento, do RG 9271599-0 e CPF 084.454.709-30. (6º) 

Francielle Riba da Fonseca, RG: 90062840 e CPF: 04821900947 (7°) Orestes Jorge 

Delfino Correa, RG 09459942 e CPF 001.596.231-89. (8°) André Bonin de Souza, RG 

12408758-9 e CPF 088.477.529-14. (9º) Jessica dos Santos Oliveira, RG: 1425845924  

e CPF: 02413358501; (10°) Andrê Gustavo Francisconi, RG 108625759 e CPF 



 
090.943.799-88. (11°) Maisa Helena dos Santos Soares, RG: 94523036 e CPF: 

10010295933 (12°) Willian Tem Caten Thomas, RG: 6108802791 e RG: 02867431085; 

(13º) Maisa Ribeiro, RG: 9421756-3 e CPF 070.658.799-50. (14°) Felipe da Silva 

Santos; RG: 13371591-6 e CPF 103.590389-05; (15°) Andrei Rufino de Lira, RG: 

97950199 e CPF: 08424774973; (16°) Camila de Jesus Pereira (Milla Girassol), RG 

12777340-8 e CPF 090.735.179-40; (17°) Sabrina Marques da Silva, RG: 13184667-3 

e CPF 104.608.656-17; (18°) Rubia de Jesus Rodrigues, RG: 125631851 e CPF: 

05554718965; (19º) Margot Niesborski Nascimento, RG; 110985371 e CPF: 

11050876970; (20º) Viviane Padilha Oliveira, RG: 9104487716 e CPF: 02843198054; 

(21º) Silvester Silva Gomes, RG: 10307842-3 e CPF: 065995998951;  

 

Curitiba, 01 de junho de 2019. 

 

Rafael Lorran Alves  

Diretor de Artes Cênicas da UFPR  

Diretor e Dirigente da Companhia de Teatro da UFPR 


