
 
 

 

NOTA INFORMATIVA 

 

O Instituto Trocando Ideia, realizador do prêmio Trajetórias Culturais – Mestra Sirley 

Amaro, vem por meio desta informar o processo de busca ativa desenvolvido no período 

de inscrição iniciado em 17 de fevereiro e encerrado em 09 de março de 2021. O trabalho 

de busca ativa consistiu em ligar para fazedoras e fazedores de cultura, agendar dia e 

horário caso a pessoa não pudesse naquele momento, e auxiliar no processo de inscrição, 

via telefone, para o Prêmio Trajetórias Culturais – Mestra Sirley Amaro. Ressaltamos que 

o trabalho de busca ativa não implica em seleção dos contemplados, apenas a inscrição 

caso a pessoa quisesse fazê-la. 

Sobre o sistema de inscrição no site, cada tela registrou o horário e a informação 

preenchida, gerando um log, ou seja, um histórico de preenchimento do usuário em cada 

clique de “avançar”. Quando a pessoa em fase de inscrição por alguma razão interrompia 

o preenchimento e entrava novamente através do seu CPF, um novo log era realizado 

(ou seja, ampliava o histórico de preenchimento). Esse procedimento também aconteceu 

em cada edição de inscrição. Ao finalizar a inscrição a situação desta, se alterava no 

sistema para “aguardando avaliação”. Todas as pessoas inscritas receberam SMS e/ou e-

mail de confirmação da sua inscrição.  

Na busca ativa o atendimento era gerado a partir da inscrição pelo CPF e todo o diálogo 

foi gravado (áudio) gerando apenas um log. Caso a inscrição fosse interrompida por 

alguma razão, a equipe de inscrição por telefone ligava para a pessoa completá-la, 

gerando um novo áudio vinculado ao cadastro e mantendo um histórico das ligações 

anteriores. 

Os números e nomes das pessoas na fase de busca ativa chegaram ao serviço por meio 

dos articuladores de redes de cultura, que atuam na equipe do Prêmio, por indicação de 

instituições e/ou organizações de cultura nos seus diversos segmentos, pelo site, entre 

outros.  

É importante ressaltar que independentemente da plataforma que a pessoa escolhesse 

para se inscrever (site: formulário ou vídeo, ou no 0800), esta será avaliada a partir dos 



 
 

mesmos critérios (impacto, relevância e tempo) de equidade e isonomia, conforme o 

edital público disponibilizado no site do prêmio. 

Também é importante dizer sobre o sistema de avaliação, que está disponibilizado para 

as/os pareceristas, é que as trajetórias chegam de forma aleatória a cada um/a delas/es, 

sendo uma por vez, e estas/es não têm acesso ou conhecimento da totalidade das 5.218 

trajetórias inscritas. As trajetórias além de serem aleatórias, são distribuídas entre as/os 

avaliadoras/es por segmento destes e das registradas durante a inscrição. 

O Prêmio Trajetórias Culturais – Mestra Sirley Amaro é uma parceria entre o Governo do 

Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria da Cultura e do Instituto Trocando 

Ideia, que repassará 12 milhões de reais, com recursos da Lei de Emergência Cultural 

Aldir Blanc (14.017/2020), viabilizado por chamada pública.  O prêmio visa reconhecer as 

trajetórias culturais das fazedoras e dos fazedores de cultura, nos diversos segmentos 

culturais, que transformam com a arte e a cultura nas diferentes comunidades no RS. 
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