RESULTADO FINAL - EDITAL CRIA PI
O INSTITUTO CULTURAL IRACEMA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
inscrito no CNPJ sob nº 13.637.888/0001-10, com sede nesta capital à Rua dos Pacajus, nº
123 – Praia de Iracema. Organização Social na forma da Lei nº 9637/99 e da Lei Municipal
de Fortaleza nº 8.704/03, qualificada pelo decreto nº 12.846/2011 do Município de Fortaleza,
torna público o resultado do edital Cria P.I.
Cria P.I
Inspirado em iniciativas como o LabxS (Laboratório cidadão da Baixada Santista), e seu
circuito de inovação para o comum, e como a Agência de Redes para Juventude no Rio de
Janeiro, e sua metodologia que transforma ideias em projetos modelos nas favelas, o Instituto
Iracema lançou em 12 de novembro de 2019 o edital Cria P.I.
O Cria P.I. é um programa de fomento cujo objetivo inicial é selecionar 20
projetos/propostas/ideias criativas de indivíduos, coletivos e/ou organizações que deverão
obrigatoriamente ser realizadas no território do bairro Praia de Iracema em Fortaleza/CE. Os
projetos/propostas irão receber um apoio financeiro no valor bruto total de R$ 6.000,00
para sua execução e poderão abranger uma ou mais áreas de atuação como: acessibilidade,
mobilidade, meio ambiente, sustentabilidade, segurança, ocupação, atividades de formação,
mobiliário urbano, intervenções urbanas, ciência, tecnologia, juventude, esportes, infância,
alimentação, saúde, inclusão social, arte, cultura, patrimônio cultural material e imaterial, etc.
Esta é a primeira edição do Cria P.I e nosso objetivo é conhecer e fomentar projetos das mais
variadas áreas que tragam inovações, soluções e processos de construção coletiva e cidadã
como características basilares em suas ideias.
Com base nas premissas e critérios do edital, bem como de acordo com a metodologia e
sistemática de avaliação adotadas, chegamos finalmente ao momento de publicizar e divulgar
os 20 projetos selecionados.
Informamos que as notas informadas como nota da “Pré Avaliação” e “Nota Pitch” são
resultado da soma e média aritimética das notas dos avaliadores participantes da pré
avaliação e do pitch respectivamente, de forma que a nota do resultado final, conforme
previsto no edital, é dada pela seguinte operação: (“Nota Pré Avaliação” x 70%) + (“Nota
Pitch” x 30%) = Notal Final.
Os classificados receberão orientações por e-mail em relação à documentação
necessária e processo de pagamento, contratação e execução dos projetos, conforme
edital. No caso de não cumprimento dos termos e documentações solicitadas
entregues, o projeto será desclassificado, dando lugar aos projetos classificáveis.
Agradecemos a participação de todos os projetos, com a certeza de que a Praia de Iracema
é um lugar de imensa propulsão inovadora.
Confira a lista dos projetos abaixo:
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