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O programa IberCultura Viva informou, por meio da Organização dos Estados Ibero-
americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), no dia 17 de dezembro de 2015 e 
conforme o Capitulo I V - Do processo de seleção, §1 - Etapa de habilitação, o resultado dos 
recursos apresentados e a relação definitiva de projetos HABILITADOS no Edital IberCultura 
Viva de Intercâmbio nas categorias I e III, informação que complementa a seguir. 

A Unidade Técnica do programa IberCultura Viva não teve conhecimento dentro do prazo do 
recurso encaminhado pelo projeto Latinoamérica Inclusiva: Cultura al Mundo. Etapa 
Valparaíso, por meio do correio eletrônico oeibr(S)oei.org.br, no dia 11/12/2015. Sendo assim, 
a Organização dos Estados Ibero-americanos decidiu analisá-lo e emitir o parecer a seguir: 

1. A solicitação da entidade Fundación Pinta Argentina de reconsiderar a avaliação da 
documentação apresentada pela instituição não poderá ser atendida por não cumprir o objeto 
da categoria III do editai (item 2.3), que se refere à necessidade do projeto ser apresentado 
por duas instituições. Conforme expresso no edital, o objetivo do mesmo ê promover e 
fortalecer o intercâmbio cultural entre agentes ibero-americanos membros do programa, não 
sendo possível aceitar um projeto apresentado por uma única instituição. 

Parecer final: O projeto Latinoamérica Inclusiva: Cultura al Mundo. Etapa Valparaíso 
permanece desclassificado por não atender o objetivo do edital. 

Sendo assim, permanece a lista definitiva de projetos habilitados, conforme publicado no 
documento Atenção aos Interessados VI - Resultado da fase de recursos aos projetos 
habilitados nas categorias I e III, em 17 de dezembro. 

Brasília, 26 de janeiro de 2016. 
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