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EDITAL DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE OFICINAS | 2020 

GESTÃO E PRODUÇÃO CULTURAL – PROJETO ARENA DA CULTURA 

ESCOLA LIVRE DE ARTES ARENA DA CULTURA 

 

A FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FUNDEP torna público, para 

conhecimento dos (as) interessados (as), que estão abertas as inscrições para a apresentação de 

propostas de oficinas da Área de Gestão e Produção Cultural para o Projeto Arena da Cultura, da 

Escola Livre de Artes Arena da Cultura, da Fundação Municipal de Cultura e Secretaria Municipal 

de Cultura, com realização prevista para 2020, em conformidade com as condições estabelecidas 

a seguir.  

 

CAPÍTULO 1 – DO OBJETO E DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 

 

1.1   O presente Edital tem como objeto a seleção de propostas de oficinas da Área de Gestão 

e Produção Cultural para o Projeto Arena da Cultura, da Escola Livre de Artes Arena da 

Cultura, com realização prevista entre junho e dezembro de 2020, incluindo execução e 

avaliação. 

 

1.2  Modalidades  

 

1.2.1 Gestão Cultural – Envolve a coordenação de projetos culturais mais permanentes, 

processuais e amplos. Tem como atribuições: o planejamento, a organização, a direção 

(liderança e motivação) e o controle (acompanhamento e avaliação) de uma dada 

atividade/projeto/instituição cultural. A partir de uma visão geral dos fluxos, processos e 

etapas, compreendendo aspectos como a comunicação, a busca de recursos financeiros, 

o diálogo e o direcionamento da equipe, o trabalho em parceria com outras organizações. 

 

1.2.2 Produção Cultural –  Está ligada “à viabilização e operacionalização de projetos de caráter 

mais eventual e microssocial”. Suas atribuições correspondem ao: planejamento e à 

organização de ações culturais - entre eventos e projetos diversos -, a serem oferecidas a 

determinado público, em dado período de tempo e espaço. Se concretizando através de 

eventos diversos como: Shows, Mostras, Exposições, Seminário, Espetáculos, Festivais, 

Rodas de conversa. 

 

1.2.3 Economia da Cultura – Diz respeito ao conjunto de atividades econômicas relacionadas à 

criação, produção, circulação, difusão, consumo e acesso de bens, serviços e conteúdos 

de natureza cultural. Corresponde também às análises envolvendo indicadores culturais, 

impactos das atividades culturais - eventos, projetos, atividades educativas, na economia, 

indústria cultural, setor cultura. Está relacionada também ao papel das políticas culturais 

públicas e privadas no fomento e incentivo à cultura. 

 

1.3 Tipologia das Atividades 

 

1.3.1 Tipologia I: Oficina de Curta Duração  
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Carga de 02h (duas horas) semanais, totalizando entre 24h (vinte e quatro horas) até 36h 
(trinta e seis horas). 

 

1.3.2 Tipologia II: Laboratórios de Pesquisa e Experimentação  

Carga horária de 03h (três horas) semanais, distribuídas em 01 (uma) vez por semana, 

totalizando entre 36h (trinta e seis horas) e 51h (cinquenta e uma horas). 

 

1.3.3 Tipologia III: Workshops 

Carga horária de 03h (três horas) à 20h (vinte horas), distribuídas a depender do objetivo 

da formação em 01 (um) ou mais encontros por semana. 

 

1.3.4 Tipologia IV: Encontros  

Carga horária de 01h (uma hora) a 04h (quatro horas), distribuídas em 01 (um) encontro 

por semana, totalizando até 60h (sessenta horas). 

 

1.3.5 Para mais detalhes sobre oficinas do Projeto Arena da Cultura, verificar ANEXO I deste 

Edital. 

 

1.4   Locais de Realização 

 

1.4.1 As oficinas e cursos podem ser realizadas nos Centros Culturais, no Centro de Referência 

da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado, no Centro de Referência da Juventude, 

no Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte, no Museu da Imagem e do Som Cine 

Santa Tereza, no Museu da Moda, no Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural, 

conforme endereços apresentados no ANEXO II deste Edital, ou ainda, em outros 

equipamentos culturais da Fundação Municipal de Cultura, distribuídos pelas diversas 

regionais de Belo Horizonte. 

 

1.4.2 Em caso de eventual necessidade, as oficinas podem ser realizadas em outros espaços 

públicos da cidade de Belo Horizonte.  

 

CAPÍTULO 2 – DOS (AS) PROPONENTES 

 

2.1 Poderão apresentar propostas somente pessoas físicas, que sejam civilmente capazes, 

diretamente responsáveis pelo planejamento e execução de suas propostas.  

 

2.2 É desejável que o (a) proponente possa atuar de forma transversal e tenha formação 

diversa que leve em consideração experiência docente, mas também a prática artística e 

criativa do (a) professor (a), podendo ser graduado (a) ou não, mas com alguma 

experiência, sobretudo, em ações de formação em gestão e produção cultural no contexto 

dos territórios diversos e comunidades das periferias de Belo Horizonte. 

 

2.3 O (A) mesmo (a) proponente poderá apresentar propostas para as diversas ações 

formativas da área, sejam elas oficinas, workshop, laboratórios e encontros, apresentados 

no item 1.3 e também nas modalidades de Gestão, Produção e Economia da Cultura, 

apresentadas no item 1.2. 
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2.4 O (A) proponente deverá apresentar currículo e respectivos documentos comprobatórios, 

com ênfase nas experiências artísticas, didáticas e pedagógicas condizentes com sua 

proposta.  

 

2.5 O (A) mesmo (a) proponente poderá apresentar projetos de oficinas para uma ou mais 

modalidades. 

 

2.6 Não poderão participar do processo de seleção funcionários (as) da Administração Direta e 

Indireta do Município de Belo Horizonte. 

 

2.7 Para o desenvolvimento das propostas, será repassada ao (à) proponente a importância 

de R$ 45,63 (quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos) como valor bruto por hora 

aula em regime celetista.  

 

2.8 O (A) proponente concorda, caso a Comissão de Seleção julgue procedente, ajustar e 

adaptar sua proposta para ser implementada em qualquer modalidade, ciclo ou módulo de 

formação.  

 

CAPÍTULO 3 – DAS PROPOSTAS 

 

3.1 Serão selecionadas até 03 (três) propostas.  

 

3.2 As propostas selecionadas passarão a compor um Banco de Propostas e terão validade de 

até 24 (vinte e quatro) meses após a publicação do resultado. 

 

3.3 O (A) proponente selecionado (a) será convocado (a) de acordo com a demanda de 

oficinas, respeitando-se a ordem de classificação e a compatibilidade entre as propostas e 

as atividades a serem oferecidas. 

 

3.4 As propostas selecionadas serão executadas nos equipamentos, conforme item 1.4 e 

ANEXO II, em dias e horários pré-estabelecidos pela gestão do projeto, entre segunda-

feira e sábado, nos turnos da manhã, tarde e noite. 

 

CAPÍTULO 4 – DAS INSCRIÇÕES 
 

4.1. Os (As) interessados (as) em participar do processo seletivo devem enviar suas propostas 

no período de 03 a 20 de abril de 2020. 

 

4.2. As propostas devem ser enviadas EXCLUSIVAMENTE POR E-MAIL, para o endereço 

eletrônico selecaoarenadacultura@fundep.com.br, com envio até às 23:59 do dia 20 de 

abril de 2020, conforme o horário de Brasília / DF – Brasil.  

 

4.3. AS PROPOSTAS ENVIADAS APÓS O HORÁRIO E DATA DE ENCERRAMENTO DO 

PRAZO SERÃO INDEFERIDAS E DESCONSIDERADAS. 

 

4.4. SERÁ VALIDADO COMO COMPROVAÇÃO DO HORÁRIO E DATA AS INFORMAÇÕES 

CONTIDAS NO RECEBIMENTO DO E-MAIL. 

mailto:selecaoarenadacultura@fundep.com.br
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4.5. A comprovação da realização da inscrição se dará por e-mail através do envio de 

COMUNICADO DE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DA INSCRIÇÃO. É de inteira 

responsabilidade do (a) proponente acompanhar o recebimento do e-mail direcionado para 

o endereço eletrônico utilizado para realização da inscrição. 

 

4.6. As inscrições serão protocoladas conforme a ordem de recebimento. O (a) proponente 

receberá o registro de protocolo da inscrição no COMUNICADO DE CONFIRMAÇÃO DE 

RECEBIMENTO DA INSCRIÇÃO. 

 

4.7. As propostas devem ser enviadas em um único e-mail com a seguinte identificação no 

campo do assunto: INSCRIÇÃO GESTÃO E PRODUÇÃO CULTURAL – NOME 

COMPLETO DO (A) PROPONENTE. 

 

4.8. Todos os arquivos deverão ser enviados em formato PDF e não poderão ultrapassar a 

quantidade total de 24,99 MB (megabytes). Os e-mails enviados a partir de 25MB não 

serão recebidos devido ao limite do domínio. 

 

4.9. Para realização da inscrição deverá ser enviada a digitalização dos seguintes documentos: 

 

4.9.1. Formulário de Inscrição, disponível para preenchimento na página eletrônica da Fundep 

(http://www.fundep.ufmg.br/), conforme modelo do ANEXO IV, devidamente preenchido e 

assinado pelo (a) proponente, podendo a assinatura ser digitalizada. 

 

4.9.2. Formulário de Proposta de Oficina, disponível para preenchimento na página eletrônica da 

Fundep (http://www.fundep.ufmg.br/), conforme modelo do ANEXO V, devidamente 

preenchido e assinado pelo (a) proponente, podendo a assinatura ser digitalizada. Na 

proposta deverá constar a apresentação, os objetivos, justificativa, sugestão de ementa a 

ser desenvolvida e metodologia de trabalho. 

 

4.9.3. Documento Oficial de Identificação com foto. 

 

4.9.4. Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal – CPF. 

 

4.9.5.  Currículo e respectivos documentos comprobatórios, com ênfase nas experiências 

artísticas, didáticas e pedagógicas na área de sua proposta. 

 

4.10 Serão indeferidas as inscrições apresentadas de qualquer forma diversa da descrita nos 

itens anteriores. 

 

4.11 A Fundep não se responsabiliza por qualquer envio de documentação referente à inscrição 

não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, 

de congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores que 

impossibilitem a efetivação do recebimento da inscrição. 

 

4.12 É de inteira responsabilidade dos (as) interessados (as) acompanhar a publicação de todos 

e quaisquer atos e/ou comunicados referentes a este Edital, na página eletrônica da 

Fundep (http://www.fundep.ufmg.br/). 

http://www.fundep.ufmg.br/
http://www.fundep.ufmg.br/
http://www.fundep.ufmg.br/
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4.13 O ato de inscrição no processo seletivo implica a aceitação de todas as condições 

estipuladas no presente Edital. 

 

CAPÍTULO 5 – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

5.1 Os (As) proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: 

 

5.1.1 Proposta para oficina que contemple as diretrizes da área, de acordo com a abordagem 

metodológica e os percursos formativos descritos no ANEXO I. Na proposta deve constar a 

apresentação, os objetivos e a justificativa, relacionados às experiências artísticas,  

didáticas e profissionais do (a) proponente; 

 

5.1.2 Currículo do (a) proponente e respectivos documentos comprobatórios, com ênfase nas 

experiências artísticas, didáticas e pedagógicas na área de sua proposta; 

 

5.1.3 Disponibilidade de horários, entre segunda-feira e sábado, nos turnos da manhã, tarde e 

noite.  

 

5.2 A seleção das propostas será realizada em 02 (duas) etapas, a saber: 

 

A) Primeira Etapa – ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA – 10 (dez) pontos 

Análise da documentação, propostas e currículos;  

  

B) Segunda Etapa – ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA – 10 (dez) pontos 

Entrevista individual com os (as) proponentes selecionados na Primeira Etapa. 

 

5.3 Na Primeira Etapa, a Comissão de Seleção fará a análise da documentação, propostas 

apresentadas e currículos, distribuindo 10 (dez) pontos, levando-se em consideração os 

critérios a seguir: 

 

A) Comprovação da formação, acadêmica ou informal, das experiências artísticas, 

pedagógicas e didáticas do (a) proponente – 03 (três) pontos; 

 

B) Consistência da fundamentação da proposta: qualidade do conteúdo e coerência com 

as “DIRETRIZES, OBJETO E EMENTAS DA ÁREA” (ANEXO I) e o estabelecido no 

percurso formativo, a que se refere a proposta – 04 (quatro) pontos;  

 

C) Conexões entre experiência, prática profissional do (a) proponente e a proposta 

apresentada – 3,0 (três) pontos. 

 

5.4 Somente serão selecionadas para a Segunda Etapa as propostas que alcançarem 07 

(sete) pontos ou mais. 

 

5.5 Na Segunda Etapa, a Comissão de Seleção realizará as entrevistas entre 06 e 15 de maio 

de 2020, a serem agendadas diretamente com os (as) proponentes selecionados na 

Primeira Etapa.  
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5.6 As entrevistas poderão ser realizadas de forma presencial ou remota, por meio de 

chamada telefônica de voz e/ou vídeo, ou ainda, por videoconferência.   

 

5.7 A entrevista será pontuada de 0 a 10 (zero a dez) pontos, a partir dos seguintes critérios: 

 

A) Domínio oral dos conteúdos da proposta e coerência na defesa do cronograma de 

atividades e das conexões com a própria prática profissional, artística e cultural e com 

as diretrizes da área; 

 

B) Capacidade de comunicação oral (entendimento e objetividade diante das questões 

formuladas pelos membros da comissão); 

 

C) Conhecimentos sobre as Diretrizes da Área (ANEXO I); 

 

D) Experiência artística e pedagógica do (a) proponente; 

 

E) Disponibilidade do (a) proponente para atender grupos de estudantes em horários e 

locais diversos, de acordo com a demanda da gestão do projeto; 

 

F) Capacidade do (a) proponente em desenvolver práticas interdisciplinares com as 

outras áreas artísticas da Escola Livre de Artes Arena da Cultura (Artes Visuais, Circo, 

Dança, Design Popular, Música, Patrimônio Cultural, Teatro e/ou outras práticas 

culturais); 

 

CAPÍTULO 6 – DAS PROPOSTAS APROVADAS 

 

6.1 Serão classificadas as propostas que obtiverem pontuação igual ou superior a 14 

(quatorze) pontos, somando-se as 02 (duas) etapas. 

 

6.2 Havendo empate entre proponentes com a mesma pontuação final, somadas as 02 (duas) 

etapas, o desempate seguirá os seguintes critérios de pontuação: 

 

A) maior pontuação na Primeira Etapa; 

 

B) maior pontuação na Segunda Etapa. 

 

6.3 Caso ainda persista o empate entre as pontuações, a Comissão de Seleção estabelecerá o 

desempate, de acordo com a demanda de oficinas, respeitando a compatibilidade entre as 

propostas e as atividades a serem oferecidas. 

 

6.4 O resultado preliminar da Segunda Etapa da seleção de propostas será divulgado em 20 

de maio de 2020 por ordem decrescente de pontuação.  

 

6.5 Caberá recurso da classificação das propostas, limitado a eventuais erros ou omissões na 

contagem dos pontos, impetrados no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sendo 

enviados EXCLUSIVAMENTE em 21 e 22 de maio de 2020. 
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6.6 Os recursos deverão ser impetrados EXCLUSIVAMENTE POR E-MAIL, para o endereço 

eletrônico selecaoarenadacultura@fundep.com.br, com envio até às 23:59 do dia 22 de 

maio de 2020, conforme o horário de Brasília / DF – Brasil. 

 

6.7 OS RECURSOS ENVIADOS APÓS O HORÁRIO E DATA DE ENCERRAMENTO DO 

PRAZO SERÃO INDEFERIDOS E DESCONSIDERADOS. 

 

6.8 SERÁ VALIDADO COMO COMPROVAÇÃO DO HORÁRIO E DATA AS INFORMAÇÕES  

CONTIDAS NO RECEBIMENTO DO E-MAIL. 

 

6.9 A comprovação da interposição de recurso se dará por e-mail através do envio de 

COMUNICADO DE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO. É de inteira 

responsabilidade do (a) proponente acompanhar o recebimento do e-mail direcionado para 

o endereço eletrônico utilizado para realização da interposição do recurso. 

 

6.10 Os recursos serão protocolados conforme a ordem de recebimento. O (a) proponente 

receberá o registro de protocolo da interposição de recurso no COMUNICADO DE 

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO. 

 

6.11 Os recursos deverão ser enviados em um único e-mail com a seguinte identificação no 

campo do assunto: RECURSO GESTÃO E PRODUÇÃO CULTURAL – NOME 

COMPLETO DO (A) PROPONENTE. 

 

6.12 Todos os arquivos deverão ser enviados em formato PDF e não poderão ultrapassar a 

quantidade total de 24,99 MB (megabytes). Os e-mails enviados a partir de 25MB não 

serão recebidos devido ao limite do domínio. 

 

6.13 Os recursos deverão ser enviados em formulário próprio para interposição, disponível para 

preenchimento na página eletrônica da Fundep (http://www.fundep.ufmg.br/), conforme 

modelo do ANEXO VI, devidamente preenchido e assinado pelo (a) proponente, podendo a 

assinatura ser digitalizada, não cabendo a apresentação de documentos não enviados no 

momento da inscrição. 

 

6.14 Após o envio do recurso, não serão admitidas alterações ou complementações de qualquer 

natureza na documentação enviada, sob pena de indeferimento do recurso. 

 

6.15 Serão indeferidos os recursos apresentados de qualquer forma diversa da descrita nos 

itens anteriores. 

 

6.16 A Fundep não se responsabiliza por qualquer envio de recurso não recebido por motivos 

de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das 

linhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a efetivação do 

recebimento do recurso. 

 

6.17 Os recursos serão avaliados pela Comissão de Seleção e devidamente respondidos no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, quando será enviado o resultado da análise dos recursos, 

mailto:selecaoarenadacultura@fundep.com.br
http://www.fundep.ufmg.br/
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em 29 de maio de 2020, EXCLUSIVAMENTE via e-mail para os requerentes das 

interposições de recurso. 

 

6.18 A divulgação da classificação final da seleção de propostas será realizada em 01 de junho 

de 2020, na página eletrônica da Fundep (http://www.fundep.ufmg.br/). 

 

6.19 As propostas classificadas passarão a compor um Banco de Propostas e terão validade de 

até 24 (vinte e quatro) meses após a publicação do resultado. 

 

6.20 Os (As) proponentes classificados (as) serão convocados (as) de acordo com a demanda 

de oficinas, respeitando-se a ordem de classificação e a compatibilidade entre a proposta e 

a oficina a ser oferecida.  

 

CAPÍTULO 7 – DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

7.1 Para análise e seleção das propostas será designada uma Comissão de Seleção 

composta de 03 (três) membros. A Comissão será responsável pela avaliação de todas as 

propostas, atuando de maneira integrada e transversal. 

 

7.2 Caberá à Comissão de Seleção a análise e avaliação das documentações, das propostas, 

currículos, entrevistas e definição das propostas classificadas. 

 

7.3 Os (as) integrantes da Comissão de Seleção serão designados pelo Presidente da 

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP e poderão ser substituídos a 

qualquer tempo, em caso de impossibilidade de participação decorrente de caso fortuito ou 

de força maior, por outros igualmente idôneos. 

 

7.4 Os nomes dos (as) integrantes da Comissão de Seleção serão divulgados juntamente com 

o resultado da seleção, objeto deste Edital. 

 

7.5 A Comissão de Seleção encerrará seus trabalhos com a seleção das propostas. 

 

CAPÍTULO 8 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1 Todas e quaisquer decisões da Comissão de Seleção serão soberanas e definitivas, para 

as quais não cabem recursos. 

 

8.2 Os casos omissos, relativos ao presente Edital, serão decididos pelo Presidente da 

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP.  

 

8.3 Quaisquer esclarecimentos aos (às) interessados (as) poderão ser prestados 

EXCLUSIVAMENTE POR E-MAIL, através do endereço eletrônico 

selecaoarenadacultura@fundep.com.br. 

 

8.4 Os esclarecimentos deverão ser solicitados com a seguinte identificação no campo do 

assunto: ESCLARECIMENTOS GESTÃO E PRODUÇÃO CULTURAL – NOME 

COMPLETO DO (A) INTERESSADO. 

http://www.fundep.ufmg.br/
mailto:selecaoarenadacultura@fundep.com.br
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8.5 O presente Edital encontra-se disponível na página eletrônica da Fundep 

(http://www.fundep.ufmg.br/). 

 

8.6 Fica eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte – Minas Gerais para dirimir quaisquer 

dúvidas e/ou controvérsias oriundas desse Edital, com renúncia expressa a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 

 

 

Belo Horizonte, 03 de abril de 2020. 

 

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundep.ufmg.br/
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ANEXO I 

DIRETRIZES, OBJETO E EMENTAS DA ÁREA – GESTÃO E PRODUÇÃO CULTURAL 

1.  INTRODUÇÃO  

A Área de Gestão e Produção Cultural surge para atender a uma demanda crescente de 

formação e capacitação num cenário em que cada vez mais agentes culturais têm 

procurado aprimorar suas habilidades e competências com foco no mercado cultural. Além 

de contribuir para a construção de um saber e de um fazer numa perspectiva transversal 

com as demais áreas artísticas: música, dança, circo, teatro, artes visuais, design popular, 

patrimônio cultural, audiovisual, literatura e bastidores das artes.  

 

Neste contexto, os percursos formativos são construídos em consonância com as diretrizes 

da ELA Arena, buscando proporcionar espaços de troca, reflexão e compartilhamento de 

experiências, em que os/as estudantes possam ser provocados a compreender: a cultura 

em suas dimensões simbólica e identitária; a sua centralidade para a cidadania e para o 

desenvolvimento social e econômico; as políticas públicas de cultura como respostas à 

realidades objetivas de bases locais e regionais; a economia da cultura e os modelos de 

financiamento público; a importância do aprendizado e da apropriação de ferramentas de 

gestão e produção; e o planejamento estratégico como um momento de reflexão política e 

de correção de rumos (ISAURA BOTELHO, 2010). 

 

Pautada nesses princípios, a proposta pedagógica da Área, busca construir uma dinâmica 

inter e transdisciplinar entre os conteúdos abordados nos diferentes percursos formativos, 

aproximando os/as estudantes das particularidades cotidianas do fazer cultural.  

Deve haver, neste sentido, uma preocupação da equipe docente com a articulação entre 

os conteúdos teóricos e práticos, expressados através de aulas expositivas, atividades 

práticas, rodas de conversa, trabalhos individuais e em grupo, atividades de fruição e 

visitas técnicas.  

 

2. A ÁREA - GESTÃO E PRODUÇÃO CULTURAL  

 

A mediação entre o universo subjetivo das artes e da cultura com o mercado e as políticas 

públicas é uma possível síntese para compreender a atuação do(a) gestor(a) e produtor(a) 

cultural quanto aos desdobramentos processuais próprios da arte e da cultura, através do: 

fortalecimento de identidades, respeito às diversidades, preservação de tradições e 

saberes, produção de conhecimento, experimentação de linguagens e modos de ver, viver 

e pensar o mundo. 

 

A imagem da mediação nos auxilia na compreensão das especificidades e desafios da 

gestão e produção, pois ambas as atividades, tratadas como campos da mediação, 

inseparáveis da dimensão política e econômica da sociedade, são por excelência áreas 

que envolvem a transversalidade e a fluidez, nas quais convivem práticas tradicionais e 

novas modalidades de intervir, viabilizar e organizar os processos criativos e os bens 

culturais ( Rubens Bayardo, 2008).  
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Deste modo, considerando a centralidade da cultura no exercício econômico das duas 

atividades, o conceito de economia da cultura, que fundamenta a Área na Escola, parte de 

uma abordagem que a define como: o conjunto de atividades econômicas relacionadas à 

criação, produção, circulação, difusão, consumo e acesso de bens, serviços e conteúdos 

de natureza cultural.  

 

Partindo de uma compreensão que a gestão e a produção estão diretamente ligadas às 

etapas da cadeia produtiva da organização da cultura, sem contudo,  perder a 

sensibilidade aos processos artísticos.  

 

Tendo em vista a complexidade do trabalho no campo da cultura, a demanda por formação 

cumpre o papel de capacitar tecnicamente cada vez mais agentes para serem mediadores 

dos processos culturais, de maneira que a sociedade seja beneficiária do impacto de um 

fazer cultural orgânico, participativo, transformador.  

 

3. MODALIDADES   

 

O desenho da área de Gestão e Produção Cultural compreende as seguintes modalidades 

formativas:  

 

Gestão Cultural – Envolve a coordenação de projetos culturais mais permanentes, 

processuais e amplos. Tem como atribuições: o planejamento, a organização, a direção 

(liderança e motivação) e o controle (acompanhamento e avaliação) de uma dada 

atividade/projeto/instituição cultural. A partir de uma visão geral dos fluxos, processos e 

etapas, compreendendo aspectos como a comunicação, a busca de recursos financeiros, o 

diálogo e o direcionamento da equipe, o trabalho em parceria com outras organizações.  

 

Produção Cultural – Está ligada à viabilização e operacionalização de projetos de caráter mais 

eventual e microssocial. Suas atribuições correspondem ao: planejamento e à organização de 

ações culturais - entre eventos e projetos diversos -, a serem oferecidas a determinado 

público, em dado período de tempo e espaço. Se concretizando através de eventos diversos 

como: Shows, Mostras, Exposições, Seminário, Espetáculos, Festivais, Rodas de conversa.  

 

Economia da Cultura – Diz respeito ao conjunto de atividades econômicas relacionadas à 

criação, produção, circulação, difusão, consumo e acesso de bens, serviços e conteúdos de 

natureza cultural. Corresponde também às análises envolvendo indicadores culturais, 

impactos das atividades culturais - eventos, projetos, atividades educativas, na economia, 

indústria cultural, setor cultura. Está relacionada também ao papel das políticas culturais 

públicas e privadas no fomento e incentivo à cultura. 

 

A partir destas modalidades, a área de Gestão e Produção Cultural se estrutura a partir dos 

seguintes eixos que podem se desdobrar em conteúdos, temas e discussões abordadas 

durante os percursos formativos:  

 

•  Patrimônio e Diversidade Cultural;  

 

•  Relações étnico-raciais, Gênero e Diversidade Sexual;  
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•  Sensibilização e fruição artística;  

 

•   Mediação entre Cultura, Mercado e Políticas culturais;  

 

•   Fontes de financiamento - independente e por editais públicos e/ou privados; 

  

• Organização da cultura - fluxos, etapas, documentações, legislações e processos 

próprios à produção e à gestão cultural;  

 

•  Identidade(s), Cultura(s) e Territorialidade - com enfoque nos saberes e fazeres das 

culturas afro-brasileiras e dos povos originários do Brasil.  

 

3.1 Conteúdos Gerais da Área  

 

Orientada pelos eixos acima, a área de Gestão e Produção Cultural aborda os seguintes 

conteúdos através de seus percurso formativos:  

•  Terminologias empregadas no mercado cultural;  

 

•  Formas de comunicação e mobilização de público;  

 

•  Organização e estratégias de financiamento das iniciativas culturais; 

 

•  Etapas de planejamento, execução, pós-produção de eventos culturais;  

 

•  A noção de planejamento, organização, documentação de iniciativas culturais;  

 

•  Direitos e Políticas Culturais - com enfoque nas políticas públicas e editais locais; 

  

•  Estratégias e possibilidades de financiamento (independente ou por editais públicos);  

 

•  Concepção, elaboração, execução, prestação de contas e relatório de projetos culturais; 

  

•  Aspectos jurídicos e legais da organização da cultura - legislações, alvarás, contratos, etc.  

 

•  A organização de eventos diversos, passando pela operacionalização e checklist de 

produção;  

 

•  Identidade, cultura, território e patrimônio - Ancorado em saberes e fazeres das culturas 

afro-brasileiras e originárias; 

 

•  Economia da Cultura - indicadores culturais, interface entre cultura e economia, geração de 

emprego e renda; fontes de financiamento - independente e por editais públicos e/ou 

privados.   
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4. PERCURSOS FORMATIVOS  

 

No contexto da ELA Arena, as oficinas da área de Gestão e Produção são realizadas na 

perspectiva de desenvolver nos/nas estudantes habilidades e competências necessárias ao 

desenvolvimento de seus processos criativos e fazeres artísticos. Neste sentido, os 

procedimentos metodológicos partem de uma perspectiva dialógica, crítica e reflexiva, 

orientando-se pela afirmação dos princípios e diretrizes da ELA Arena, pautados na 

descentralização, democratização, diversidade e formação cidadã. 

 

Com a carga horária prevista para segundo semestre de 2020, a área contará com as 

seguintes tipologias de atividades para um público a partir de 14 anos até a terceira idade. 

   

•  Oficinas de Curta Duração;  

 

•  Laboratórios;  

 

•  Workshops;  

 

•  Encontros;  

 

4.1  Oficinas de Curta Duração  

 

Abarcando um público a partir de 14 anos até a terceira idade, as oficinas de curta duração 

atendem ao fomento, proposição, e condução temas e conteúdos  em torno da formação em 

Gestão e Produção Cultural da ELA Arena. O objetivo é difundir a Área oferecendo ementas 

com conteúdos para iniciantes, mas também com conteúdos específicos para pessoas com ou 

sem experiência prévia.  

 

A) Oficina de Introdução à Gestão e Produção Cultural;   

 

B) Oficina de Introdução à Economia da Cultura. 

 

4.2.  Laboratórios de Pesquisa e Experimentação  

 

Espaço criado para estudantes interessados(as) em vivenciar processos de pesquisa e 

experimentação por meio de práticas de criação e estudo de técnicas específicas. Nos 

laboratórios alunos(as) e interessados(as) são convidados(as) ao exercício de desenvolvimento 

da autonomia a partir de projetos desenvolvidos individualmente ou em grupos.  

 

A) Laboratório de Elaboração de Projetos Culturais;  

 

B) Laboratório de Produção de Eventos. 
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4.3.  Workshops  

 

Alinhados ao objetivo das oficinas de curta duração que visam propiciar uma experiência 

formativa artística e cultural que se encerra em si, os workshops são vivências que buscam 

provocar o contato e o aprendizado do(a) estudante num espaço de tempo ainda mais conciso, 

geralmente com recorte de algum tema ou prática específica.  

 

A) Workshop de Comunicação e Divulgação de Projetos Culturais;  

 

B) Workshop de Políticas Públicas Culturais.  

 

4.4.  Encontros  

 

A natureza dos Encontros é bastante livre e busca radicalizar a ideia de democratização do 

acesso, já que não exige inscrição prévia e a participação do(a) interessado(a) pode se dar por 

mais de um encontro ou em apenas um dia, sem que isso afete a qualidade da experiência 

vivenciada. Na Área de Gestão e Produção Cultural os Encontros são voltados para a 

ampliação do repertório teórico-conceitual, estético, técnico, criativo e prático dos(as) 

estudantes através da: fruição e apreciação de obras e trabalhos artísticos; visitas técnicas à 

instituições, grupos, projetos e eventos culturais e rodas de conversa com artistas convidada 

(os).  

 

A) Encontros de fruição ou visita técnica.  
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ANEXO II 

  

ENDEREÇOS DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS 

DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

   

REGIONAL BARREIRO 

  

● Centro Cultural Bairro das Indústrias – CCBDI 

Rua dos Industriários, 289, Bairro Novo das Indústrias 

(31) 3277-9176  

 

● Centro Cultural Lindéia Regina – CCLR 

Rua Aristolino Basílio de Oliveira, 445, Regina 

(31) 3277-1515 

 

● Centro Cultural Urucuia – CCU 

Rua W3, 500, Urucuia 

(31) 3277-1531 

  

● Centro Cultural Vila Santa Rita – CCVSR 

Rua Ana Rafael dos Santos, 149, Vila Santa Rita 

(31) 3277-1519 

  

REGIONAL CENTRO SUL 

  

● Centro Cultural Vila Fátima – CCVF 

Rua São Miguel Arcanjo, 215, Vila Nossa Senhora de Fátima 

(31) 3277-8193 

  

● Centro Cultural Vila Marçola – CCVM 

Rua Mangabeira da Serra, 320, Serra 

(31) 3277-5250 

 

● Centro de Referência da Juventude – CRJ e Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte 

Praça Rui Barbosa, 50, Centro - Ref. Praça da Estação 

(31) 3277-9795 

  

● Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte – MIS-BH 

Avenida Álvares Cabral, 560, Lourdes 

(31) 3277-4131 

 

● Museu da Moda de Belo Horizonte – MUMO 

Rua da Bahia, 1.149, Centro 

(31) 3277-9248  

 

● Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural – NUFAC 

Avenida dos Andradas, 367, 2º andar, Salas 301 a 350, Centro - Ref. Praça da Estação 

(31) 3277-4644 
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REGIONAL LESTE 

  

● Centro Cultural Alto Vera Cruz –  CCAVC 

Rua Padre Júlio Maria, 1.577, Alto Vera Cru 

(31) 3277-5312 

 

● Centro Cultural São Geraldo – CCSG 

Avenida Silva Alvarenga, 548, São Geraldo 

(31) 3277-5648 

 

● Museu da Imagem e do Som Cine Santa Tereza – MIS-CST 

Núcleo de Produção Digital – NPD-BH 

Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza 

(31) 3244-4699  

 

REGIONAL NORDESTE 

  

● Centro Cultural Usina de Cultura – CCUC 

Rua Dom Cabral, 765, Ipiranga 

(31) 3277-6052 

  

● Centro de Artes Unificadas – CEU Paulo VI 

Rua Neblina, 120, Paulo VI 

(31) 3277-6840 

  

REGIONAL NOROESTE 

  

● Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira – CCLAO 

Av. Presidente Antônio Carlos, 821, Lagoinha 

(31) 3277-6077 

  

● Centro Cultural Padre Eustáquio – CCPE 

Rua Jacutinga, 821, Padre Eustáquio 

(31) 3277-8394 

  

REGIONAL NORTE 

  

● Centro Cultural Jardim Guanabara – CCJG 

Rua João Álvares Cabral, 277, Jardim Guanabara 

(31) 3277-6703 

  

● Centro Cultural São Bernardo – CCSB 

Rua Edna Quintel, 320, São Bernardo 

(31) 3277-7416 

  

● Centro Cultural Zilah Spósito – CCZS 

Rua Carnaúba, 286, Conjunto Zilah Spósito/Jaqueline 

(31) 3277-5498 
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REGIONAL OESTE 

  

● Centro Cultural Salgado Filho – CCSF 

Rua Nova Ponte, 22, Salgado Filho 

(31) 3277-9625 

  

REGIONAL PAMPULHA 

  

● Centro Cultural Pampulha – CCP 

Rua Expedicionário Paulo de Souza, 185, Urca 

(31) 3277-9292 

  

● Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado – CRCP LN 

Rua Ministro Hermenegildo de Barros, 904, Itapoã 

(31) 3277-7420 

  

REGIONAL VENDA NOVA 

  

● Centro Cultural Venda Nova – CCVN 

Rua José Ferreira Santos, 184, Novo Letícia 

(31) 3277-5533 
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ANEXO III  

 

SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE OFICINAS 2020 

PROJETO ARENA DA CULTURA 

ESCOLA LIVRE DE ARTES ARENA DA CULTURA 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

ETAPA PERÍODO 

Inscrição 03 a 20 de abril de 2020 

Divulgação dos (as) Proponentes Selecionados (as) para a Segunda Etapa 04 de maio de 2020 

Realização das Entrevistas - Segunda Etapa 06 a 15 de maio de 2020 

Divulgação do Resultado Preliminar da Segunda Etapa 20 de maio de 2020 

Prazo para Interposição de Recursos 21 e 22 de maio de 2020 

Envio do Resultado da Análise dos Recursos 29 de maio de 2020 

Divulgação da Classificação Final 01 de junho de 2020 
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ANEXO IV  

 

SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE OFICINAS 2020 

PROJETO ARENA DA CULTURA 

ESCOLA LIVRE DE ARTES ARENA DA CULTURA 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

 
 

Declaro serem verdadeiras as informações apresentadas. 

 

 

 

Local:                                                        Data: ____/____/______ 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do (a) Proponente 

 

Área:     (      ) Audiovisual       (      ) Bastidores das Artes       (      ) Gestão e Produção Cultural 

Nome Completo do (a) Proponente: 

Título da Proposta: 

Data de Nascimento: ____/____/______     Idade: 

Sexo:                    (      ) F                    (      ) M                    (      ) Prefiro Não Declarar             

Número do Documento de Identidade: 

Número do CPF:                                                           

Endereço:  

Complemento: 

Bairro: CEP: 

Cidade: UF: 

Telefone Celular: (      ) Telefone  Fixo: (      ) 

E-mail: 
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ANEXO V  

 

SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE OFICINAS 2020 

PROJETO ARENA DA CULTURA 

ESCOLA LIVRE DE ARTES ARENA DA CULTURA 

 

FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE OFICINA 

 

 
 

Declaro serem verdadeiras as informações apresentadas. 

 

 

Local:                                                            Data:___/___/_______ 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do (a) Proponente 

Área:     (      ) Audiovisual       (      ) Bastidores das Artes       (      ) Gestão e Produção Cultural 

Nome Completo do (a) Proponente: 

Título da Proposta: 

Número do Documento de Identidade: 

PROPOSTA DE OFICINA 

 

(EXPLICITAR  A APRESENTAÇÃO, OS OBJETIVOS, JUSTIFICATIVA, SUGESTÃO DE 

EMENTA A SER DESENVOLVIDA E METODOLOGIA DE TRABALHO): 
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ANEXO VI  

 

SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE OFICINAS 2020 

PROJETO ARENA DA CULTURA 

ESCOLA LIVRE DE ARTES ARENA DA CULTURA 

 

FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

 

Declaro serem verdadeiras as informações apresentadas. 

 

 

 

Local:                                                        Data: ____/____/______ 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do (a) Proponente 

Área:     (      ) Audiovisual       (      ) Bastidores das Artes       (      ) Gestão e Produção Cultural 

Nome Completo do (a) Proponente: 

Título da Proposta: 

Número do Documento de Identidade: 

FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO 

 

  A decisão objeto de contestação é (EXPLICITAR A DECISÃO A SER CONTESTADA): 

 

 

 

 

 

 

 

  Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são: 

 

 

 

 

 

 

 

 


