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PROJETO CULTURAL 
 

1) Identificação do Projeto 
 

CONCURSO ANUAL DE POESIA “PEDRO IVO DE CARVALHO VIANA” 
 
2) Identificação da Instituição Proponente 
 

ACADEMIA MARANHENSE DE CIÊNCIAS, LETRAS E ARTES MILITARES - 
AMCLAM 
 
3) Coordenação do Projeto/Indicação formal do responsável pela execução do 
Projeto 
 

DIRETORIA DA AMCLAM 
 
4) Diagnóstico 
 

ACADEMIA MARANHENSE DE CIÊNCIAS, LETRAS E ARTES MILITARES – 
AMCLAM, pessoa jurídica  nacional, de iniciativa particular, de caráter científico, 
cultural e filantrópico, de direito privado, constituída sob a forma de associação, sem 
fins lucrativos, com sede e foro na cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão 
da República Federativa do Brasil, que adota como PRINCÍPIOS: I – O fomento aos 
interesses culturais; II – O respeito aos direitos humanos; III – O repúdio aos 
preconceitos e discriminações de qualquer natureza; IV – A legalidade, a 
impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a economicidade e a eficiência; e V – O 
respeito à Constituição Federal Brasileira, unidade e soberania do Brasil, com seus 
OBJETIVOS SOCIAIS: apoio ao desenvolvimento cultural por meio do I – Estímulo, 
reconhecimento, fomento e valorização da ciência, letras e artes em todos os níveis; 
II – Incentivo e motivação dos militares estaduais na produção de obras científicas, 
literárias e artísticas; III – Desenvolvimento do viés artístico em todos os gêneros; IV 
– Resgate e ampliação da história das Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
Militares do Maranhão; V – Defesa e perpetuação das tradições militares, 
maranhenses e brasileiras; VI – Culto ao vernáculo, a literatura e arte nacional; VII – 
Promoção de parcerias constantes e fraternas com as instituições e sodalícios da 
literatura e da cultura e da arte;  VIII – Intercâmbio com centros de atividades culturais 
brasileiros e internacionais; utilizando para cumprir com seus objetivos sociais: a) 
Produzir, publicar, editar, distribuir e divulgar livros, revistas, vídeos, filmes, fotos, fitas, 
discos magnéticos ou óticos, materiais diversos, exposições e programas de 
radiodifusão; b) Realizar prospecção, gravação, edição e divulgação de imagens, 
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músicas e reportagens relacionadas com suas diversas atividades; c) Documentar, 
por todos os meios, suas diversas atividades, assim como os fatos e situações que 
tiverem relação com seus objetivos; d) Distribuir e vender produtos e materiais da 
própria entidade ou de terceiros; e) Gerenciar, contratar e demitir pessoal; f) Firmar 
contratos e convênios e/ou associar-se com outras entidades, públicas ou privadas, 
nacionais ou internacionais; g) Licenciar e sublicenciar as marcas e símbolos de que 
for titular e/ou licenciado; e h) Arrecadar recursos financeiros de doadores sejam 
pessoa física ou jurídica, sócios ou não sócios.  

Fazem parte da família amclamense, seus Acadêmicos suas Consortes e 
simpatizantes. 

No dia 04 de junho do ano de dois mil e vinte, o Acadêmico Pedro Ivo de Carvalho 
Viana, partiu para o reino celestial, vítima de Covid-19, em face de uma pandemia que 
se alastrou pelo planeta. 
 

Síntese de quem foi Pedro Ivo de Carvalho Viana 
Pedro Ivo de Carvalho Viana, nasceu em 09 de abril de 1945 na cidade de São 

Luís, capital do Estado do Maranhão, tendo sido registrado em 20 de abril de 1945, 
era casado com a Sra. Conceição de Maria Lemos Viana, com a qual contraiu núpcias 
no dia 28 de abril de 1973, na Igreja da Matriz em Botafogo na cidade do Rio de 
Janeiro/RJ, e de cuja relação que perdurou 48 anos sobrevieram duas filhas: Gabriela 
e Fernanda ambas casadas e duas netas e um neto: Natalia, Luana e Yago. 

Homem dotado de qualidades excepcionais como temente à Deus, dedicado à 
família, humilde, se doava de forma espontânea e possuía como uma de suas 
inúmeras habilidades, a de poeta, por excelência, pois, presumivelmente nata, 
fortaleceu-se em razão de que sua mãe era uma poetisa e em seu lar respirava-se a 
arte literária. 

Como o primeiro Acadêmico a deixar o plano terreno, entendeu a diretoria da 
AMCLAM em homenageá-lo com um Concurso Anual de Poesia, intitulando-o com 
seu sagrado nome. 
 
5) Principais Demandas 
 

a) Atenção ao Clima Organizacional; 
b) Valorização de aspectos informais; 
c) Estimular a satisfação e o prazer, proporcionado aos seus descendentes; 
d) Humanizar as relações; 
e) Aumentar a valorização, o reconhecimento e a motivação. 

 
6) Objeto do Projeto 
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Prestar uma homenagem in memoriam ao Acadêmico Pedro Ivo de Carvalho 
Viana. 
 
7) Justificativa 
 

A AMCLAM é uma família e no campo das relações humanas, a sua diretoria, 
necessita conduzir à todos com vistas a alcançar resultados cada vez mais 
satisfatórios em todos os vieses científicos, literários e artísticos, desta forma, precisa 
estimular principalmente seus Acadêmicos ao desempenho de atividades de forma 
motivada a fim de atingir seus objetivos eficazmente, eficientemente e efetivamente. 

Neste contexto, o presente projeto encontra campo fértil para ser desenvolvido, 
pois continuamente todos os Acadêmicos da AMCLAM devem sentir-se também 
responsável pelos avanços alcançados, uma vez que participando ativamente do 
Planejamento Estratégico com ideias e sugestões, verá o sucesso que o Sodalício 
alcançará em seu mister principal. 
 
8) Público beneficiado 
 

Poetas e escritores do mundo. 
 
9) Metas /Ações 
 

Buscando atingir as metas e ações, o projeto desenvolver-se-á de forma 
contínua, tendo o seu ápice no dia 09 de abril, data do aniversário de nascimento do 
homenageado. 

Metas Ações 

Atenção ao Clima Organizacional; A AMCLAM como um Sodalício, onde 
seus membros são antenados com o 
meio em que desenvolve suas 
atividades, antecipa-se em participar 
ativamente das atividades literárias. 

Valorização de aspectos informais; Permitir de forma natural a participação 
de todos os interessados. 

Estimular a satisfação e o prazer, 
proporcionado aos seus descendentes; 

Participação de seus familiares, 
descedentes direitos e indiretos e legião 
de amigos conquistados ao longo da 
vida terrena. 

Humanizar as relações; 
 

Manter viva a memória de um importante 
integrante da AMCLAM 
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Aumentar a valorização, o 
reconhecimento e a motivação. 

Reconhecimento da importância que em 
vida teve o Acadêmico para o Sodalício, 
por seus pares e levar o Sodalício ao 
reconhecimento público de quem 
cultura suas tradições. 

 
10) Planejamento das Estratégias a serem desenvolvidas 

Datas Estratégias 

Primeira quinzena de março Publicação de Edital 

Primeira quinzena de março Portaria de nomeação da Comissão Avaliativa 

Dias finais da Segunda 
quinzena de março 

Resultados 

09 de Abril Sessão Solene de Premiação 

 
11) Premiação 
 

a) A premiação ocorrerá da seguinte forma: 
 

(1) 1º, 2º e 3º colocados, receberão troféus e certificados classificatórios, além 
de terem suas poesias publicadas na Revista e/ou Anuário da AMCLAM; 

(2) do 4º ao 10º colocados receberão Certificados classificatórios; 
(3) do 11º em diante, receberão Certificados de participação. 

Os prêmios dos vitoriosos no concurso, serão entregues em uma Sessão 
Solene do Sodalício no dia 09 de abril, data do aniversário de nascimento do poeta 
Pedro Ivo de Carvalho Viana. 
 

12) Resultados esperados com a implementação 
 

a) Melhorias do clima institucional; 
b) Destaque da AMCLAM como fomentadora de projetos a nível internacional; 
c) Destaque da AMCLAM entre as Academias de Letras do Brasil. 

São Luís – MA, 30 de junho de 2020 

 
 

Carlos Augusto Furtado Moreira 

Presidente 
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