PASSO A PASSO PARA ELABORAÇÃO DE RECURSO
PROFICE – ANÁLISE TÉCNICA E DE MÉRITO
1. No site www.cultura.pr.gov.br, acesse a aba do Profice e clique no botão “Recurso à
fase de Análise Técnica e de Mérito” para acessar o SisProfice.
2. Faça login no sistema com os mesmos dados utilizados na inscrição do projeto.
Caso não lembre a senha, basta clicar em “Esqueci minha senha” e efetuar a
alteração.
3. Ao entrar no sistema aparecerão clique no menu “Projeto Cultural” e em seguida
acesse “Análise de Mérito e Recursos”.
4. Escolha o projeto para o qual deseja redigir o recurso, no ícone
correspondente.

da linha

5. Em seguida, além das abas para cada item do projeto, haverá uma aba adicional,
chamada “Análise Técnica e de Mérito”. Dentro desta aba é possível acessar as
abas “Notas” e “Recurso”.
6. Em “Notas” você pode acessar as médias da nota do seu projeto, separadas
dentro dos critérios do edital.
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7. Para elaborar recurso, clique na aba “Recurso” e depois em “Enviar novo
recurso”.

8. Você será direcionado para a janela da fundamentação do recurso. Após a
redação do recurso, clique em “Enviar Recurso”.
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9. Caso seja o primeiro recurso do projeto, o sistema irá gravar e será
encaminhado um e-mail ao proponente com o número do protocolo de
recebimento do recurso.

10. O texto do recurso poderá ser alterado até as 23h59 do dia 30/05/2018.
Para isso, o proponente deve entrar no sistema, alterar o texto e gravar
apertando o botão "enviar recurso". Em seguida será encaminhado um email ao proponente com o código e o número do protocolo de alteração do
recurso.
11. O proponente também poderá desistir do recurso. Neste caso, ele deve
acessar o sistema, conforme descrito nos itens acima, e clicar no ícone da
lixeira. Ao excluir o recurso, o sistema encaminhará um e-mail ao
proponente com o código e o número do protocolo de cancelamento do
recurso.
12. Após a data limite para inclusão, os recursos serão avaliados e o
proponente deverá observar as datas de publicação do resultado para
acessar o sistema e ter conhecimento do julgamento do(s) seu(s)
recurso(s).
13. Para mais informações, entre em contato com a Coordenação de Incentivo
à Cultura pelo e-mail profice@seec.pr.gov.br, pelos telefones (41) 3321-4706,
(41) 3321-4826 ou na sede da SEEC, Rua Ébano Pereira, 240, Centro –
Curitiba-PR, das 9h às 12h e das 14h às 18h.
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