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Durante a reunião, após as boas vindas da Pró-Reitora de Extensão e Cultura, prof.
Débora Sant’ana, o prof. Rael, Diretor de Cultura apresentou (conforme slides em anexo)
o histórico da Criação do Plano de Cultura da UEM, os problemas enfrentados naquele
momento, o panorama político do período do início das discussões, o cronograma das
discussões realizadas e a metodologia utilizada. 

Posteriormente,  o  Diretor  apresentou  a  resolução  034/2018-COU que  aprova a
Política Cultural da UEM e como a estrutura da resolução foi planejada e aprovada pelo
COU considerando a necessidade expressa pelos pareceristas em deixar o texto mais
amplo e de acordo com a estrutura das outras diversas políticas de gestão já aprovadas
pelo conselho. Em seguida,  o prof.  Rael  apresentou aos membros do conselho como
estão organizadas as metas e ações a serem geridas pela Diretoria de Cultura visando
atender ao disposto na resolução da Política Cultural. Apresentou o sistema utilizado na
Diretoria de Cultura (www.trello.com) para o planejamento e acompanhamento da Política
e solicitou que os membros criassem seus perfis para serem incluídos no sistema de
gestão. 

Sugeriu que os membros do comitê inicialmente avaliassem a resolução aprovada
para que se  verificasse se alguma modificação necessita  ser  realizada.  As propostas
poderão ser encaminhadas até a próxima reunião do Comitê. Solicitou também que, após
o cadastramento dos membros do conselho no sistema de gestão, cada um pudesse
começar a avaliar  as ações propostas pela Diretoria para atendimento do previsto na
Política Cultural tal qual aprovado na resolução do COU. Discutiu-se com os membros do
comitê  propostas  novas que  podem ser  realizadas  na  universidade visando a  efetiva
implantação da Política Cultural considerando a necessidade de criar uma consciência
nos  mais  diversos  âmbitos  internos  e  externos  à  UEM sobre  o  que  é  cultura,  suas
diferenças  em  relação  ao  que  se  concebe  por  entretenimento  e  lazer,  bem  como  a
conscientização  de  que  a  cultura  não  se  limita  à  prática  artística.  Abordou-se  a
necessidade de ampliar a discussão com representantes dos centros e departamentos
tidos como mais distantes das práticas culturais, como os setores das ciências biológicas,
técnicas e exatas. 

Em  anexo,  encaminhamos  o  relatório  elaborado  pela  Diretoria  de  Cultura  que
embasou a criação da resolução 34/2018-COU apresentando todo o histórico do processo
de discussão da Política Cultural da UEM; a apresentação utilizada na primeira reunião
que sintetiza o relatório, bem como a resolução 034/2018-COU.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Rael B. Gimenes Toffolo
Diretor de Cultura

Universidade Estadual de Maringá
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