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Justificativa
A Comissão de Seleção ateve-se aos critérios técnicos de
avaliação indicados pelo Edital 01/2014 do Instituto
Brasileiro de Museus, Prêmio Modernização de Museus –
Microprojetos. A Comissão não acatou o recurso do
proponente por considerar que:
1 – sobre a alegação de que o edital prevê a distribuição
regional dos recursos, esclarecemos que outras propostas
da Região Sul foram selecionadas, não cabendo assim a
justificativa apresentada no recurso.
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Museu
Histórico
Bruno Born –
Acessível a
Todos

2 – a aquisição de uma cadeira eletromecânica destinada a
pessoas com dificuldades de locomoção, embora represente
um importante instrumento para a promoção da
acessibilidade e inclusão desse público, não se configura
como elemento inovador que justifique a alteração dos
pontos atribuídos pela Comissão de Seleção no critério de
“caráter inovador da iniciativa”.
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3 – sobre a alegação de que a nota do primeiro avaliador
para o critério “democratização do acesso e acessibilidade”
apresentava-se rasurada, esclarecemos que não houve
rasuras ou uso de corretivos no documento original, e que
as notas atribuídas pelos membros da Comissão, escritas a
caneta, correspondem as notas finais dos avaliadores,
sendo legítimas e, portanto, mantidas pela Comissão.
Obs.: A Comissão de Seleção registra que a aquisição da
cadeira de rodas com tração eletromecânica para o Museu
Histórico Bruno Born, demonstra a preocupação, a
seriedade e o comprometimento da Prefeitura Municipal de
Lajeado – RS com a promoção de acessibilidade aos
espaços públicos, em especial, ao Museu Municipal Bruno
Born e parabeniza a Prefeitura pelo projeto Museu
Histórico Bruno Born – Acessível a Todos, contemplado no
Fundo de Apoio à Cultura – RS (2013).
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Justificativa
A Comissão de Seleção ateve-se aos critérios técnicos de
avaliação indicados pelo Edital 01/2014 do Instituto
Brasileiro de Museus, Prêmio Modernização de Museus –
Microprojetos. A Comissão não acatou o recurso do
proponente por considerar que:

Embora o espaço Solar do Jambeiro venha realizando com
êxito as suas atividades culturais, o que pode ser
comprovado pelo seu crescente público, a Comissão
decidiu manter as notas atribuídas anteriormente.

