
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta de um Plano de Cultura para a UEM 

 

 

 

 

 

 

 

Novembro, 2017 

 

  

1 
 



 
 

1. Apresentação 
No inicio da gestão 2014-2018, ao analisar as ações culturais da UEM, 

atualmente definidas no Regimento institucional e no regulamento da Pro-Reitoria de 
Extensão e Cultura (PEC) e suas resoluções, bem como as demandas da comunidade 
universitária, em particular da comunidade estudantil, entendemos que havia 
necessidade de se definir uma política cultural para a UEM. Esta política deveria estar 
de acordo com o plano de cultura definido pelo Ministério da Cultura e de acordo com 
as questões contemporâneas do cenário nas universidades públicas estaduais e federais. 
Dessa forma, a PEC iniciou um processo de elaboração de um plano de cultura para a 
UEM que é descrito neste documento. 

O processo de elaboração das propostas de diretrizes apresentadas neste 
documento seguiu o seguinte calendário. 

Reuniões com estudantes, membros da 
PEC e Reitoria 

10/10/2014 a 01/06/205 

Encontro Preparatório de Políticas 
Culturais 

13/07/2015 

Seminário de Políticas Culturais 10 e 11/09/2015 

Visita aos Campi da UEM 31/05 a 13/07/2016 

Consulta Pública 31/05/16 a 13/07/16 

 

A equipe que coordenou as ações de elaboração do Plano de Cultura da UEM foi 
composta dos seguintes membros: 

Profa. Dra. Itana Maria de Souza Gimenes 

Prof. Dr. Rael Bertarelli Gimenes Toffolo  

Profa. Dra. Marivânia Conceição Araújo 

Técnica em Assuntos Culturais Laura Chave Peluso 

O documento está organizado da seguinte forma: na Seção 2 descrevemos o 
contexto do desenvolvimento das ações culturais na UEM; na Seção 3 é descrito o 
processo de elaboração da proposta de diretrizes para o plano de cultura da UEM. Na 
seção 4 são apresentadas as proposta de diretrizes consolidadas a partir da Consulta 
Públicas. Na seção 5 apresentamos as conclusões finais. 
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2. Contexto da Cultura na UEM 

2.1. Histórico da UEM 
Com a autorização de criação da Universidade Estadual de Maringá (UEM), em 

1969, pela Lei nº 6.034, de 6/11/1969, as seguintes faculdades existentes foram 
agregadas: Faculdade Estadual de Ciências Econômicas, criada em 1959, Faculdade 
Estadual de Direito e Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, ambas criadas 
em 1966. Nessas faculdades já funcionavam os cursos de Ciências Econômicas (criado 
em 1961), Direito (criado em 1966), Geografia, História e Letras (criados em 1967). 
Também no ano de 1969 foi criado o curso de Ciências do 1º. Grau. 

Inicialmente, a instituição foi criada sob a forma de fundação de direito público, 
em 1970, pelo Decreto Estadual nº 18.109, de 28/1/1970, passando a ser denominada de 
Fundação Universidade Estadual de Maringá (FUEM), sendo o seu reconhecimento 
efetivado em 1976, por meio do Decreto Federal nº 77.583, de 11/5/1976, tornando-se 
autarquia em 1991, pela Lei Estadual nº 9.663 de 17/7/1991, mantendo a mesma 
denominação. 

No período de 1970 a 1975 foram implantados 15 cursos de graduação, 
propiciando assim o início da expansão da UEM, a qual teve prosseguimento com a 
criação de novos Câmpus em outras cidades paranaenses. Em 1986 foram criados o 
Câmpus Extensão de Cianorte e o Câmpus do Arenito, em Cidade Gaúcha-PR. Em 1989 
criou-se o Câmpus Regional do Noroeste, em Diamante do Norte-Pr, em 1991 o 
Câmpus Regional de Goioerê, em 2002 o Câmpus Regional de Umuarama e, em 2010, 
o Câmpus Regional do Vale do Ivaí, em Ivaiporã.  

No ano de 1986, foram criados os dois primeiros cursos de pós-graduação stricto 
sensu, oferecidos em nível de mestrado, sendo um na área de Ciências Biológicas e o 
outro na área de Química Aplicada e, no mesmo ano, criou-se o Núcleo de Pesquisas em 
Limnologia, Ictiologia e Aquicultura – Nupélia, que mantém uma base avançada no 
município de Porto Rico-PR. Este núcleo é fundamental para o desenvolvimento de 
atividades de pesquisa, oferecendo suporte aos cursos de pós-graduação nas áreas de 
Ciências Biológicas e Ambientais. 

No ano de 1988, foram instituídos os cursos de Medicina e Odontologia, tendo 
como consequência a implantação de um complexo de saúde, formado pelo Hospital 
Universitário Regional de Maringá, Clínica Odontológica e Hemocentro. 

O primeiro curso de doutorado da UEM foi implantado em 1992 sob a 
denominação de Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais.  

Na intenção de ampliar os meios de divulgação de suas atividades, foram 
implantadas, também em 1992, uma editora (EDUEM) que tem como objetivo facilitar 
a publicação dos trabalhos científicos produzidos na Universidade e a editoração da 

3 
 



 
 

revista científica Acta Scienciarum, com periodicidade regular e indexada em sete 
indexadores nacionais e estrangeiros. 

Em 1996, foram inauguradas a Livraria Universitária e a Rádio Universitária 
FM, sintonizada no prefixo 106,9 MHz. 

Em 1998, foi fundado o Programa Multidisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre 
o Trabalho e os Movimentos Sociais – Núcleo Incubadora UEM, que em 2001 se tornou 
permanente e tem realizado ao longo desses anos, atividades de Pesquisa, Extensão, 
Ensino e estudos voltados ao mundo do Trabalho e os movimentos sociais. 

Em 2000, a UEM implantou oito novos cursos de graduação e, em 2001, 
ofereceu o primeiro curso de graduação a distância - EAD. A oferta de cursos foi 
ampliada em 2007, a partir do ingresso da UEM no sistema Universidade Aberta do 
Brasil (UAB), do Ministério da Educação, como projeto “piloto” resultante de um 
convênio entre o MEC e o Banco do Brasil, sendo ofertada uma turma no curso de 
Administração. Entre 2009 e 2010, foram criados mais cinco novos cursos de 
licenciatura nesta modalidade. 

Em 2005, ocorreu o relançamento da Incubadora Tecnológica de Maringá que 
reestruturada para atender as necessidades de desenvolvimento de empreendimentos de 
base tecnológica em diversas áreas do conhecimento além da Tecnologia da 
Informação, que até então era o principal ramo da incubação. Com a criação do Parque 
Tecnológico MARINGATECH, houve expansão da área física e de laboratórios para 
instalação de empresas de outros campos de atuação, como biotecnologia, novos 
materiais, metalmecânica, têxtil e design, energia, tecnologias limpas, nanotecnologia, 
tecnologias agropecuárias, mecânica, mecatrônica e TIC (Tecnologia de Informação e 
Comunicação). Atualmente são 30 vagas para incubação nas duas sedes, e desse total 
estão instaladas 24 empresas distribuídas entre os espaços da sede na UEM e no 
complexo do Instituto Brasileiro do Café em Maringá. Vale destacar a criação do GAE 
– Grupo de Apoio Estratégico que tem a função de apoiar os empreendimentos 
incubados por meio da reestruturação e auxílio na elaboração de seus planos de 
negócios. Realiza, também, acompanhamento e avaliação sistêmica das empresas. Além 
disso, o GAE atualmente conta com a parceria do Programa Bom Negócio Paraná, 
criado pelo governo do Paraná e realizado dentro da incubadora tecnológica desde o ano 
de 2012, estando no terceiro projeto consecutivo. 

Nos anos de 2010 e 2011, foram criados 16 cursos de graduação, sendo 8 no 
Câmpus Sede, 3 no Câmpus Regional de Umuarama, 2 no Câmpus Regional de Goioerê 
e 3 no Câmpus Regional do Vale do Ivaí (Ivaiporã).  

A UEM participa do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação 
Básica (PARFOR), que é um programa nacional implantado pela CAPES em regime de 
colaboração com as Secretarias de Educação dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e com as Instituições de Ensino Superior (IES), atendendo professores em 
exercício de licenciatura, garantindo a eles sua formação, conforme exigências da Lei de 
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Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Atualmente, são oferecidas vagas em 11 cursos 
com currículos criados no PARFOR. 

Em 2012, o curso de Agronomia do câmpus sede da UEM passou pelo processo 
de Acreditação Arcu-Sul, sendo aprovado. Em 2013 o curso de Engenharia Civil 
também foi acreditado no sistema Arcu-SUL. O Sistema de Acreditação Regional de 
Cursos de Graduação (Sistema Arcu-Sul) é resultado de um Acordo entre os Ministros 
de Educação da Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Bolívia e Chile, homologado pelo 
Conselho do Mercado Comum do Mercosul, por meio da Decisão CMC nº 17/08. A 
acreditação é o resultado do processo de avaliação em que é certificada a qualidade 
acadêmica dos cursos de graduação, satisfazendo o perfil do graduado e os critérios de 
qualidade previamente aprovados no âmbito regional para cada diploma. Isto possibilita 
a mobilidade de alunos, professores e pesquisadores entre as Instituições de Ensino 
Superior dos países que participam do acordo e que possuem cursos acreditados.  

Em 2013 a UEM ofereceu 32 vagas do Programa de Residência Técnica, que se 
trata de um curso de Pós-Graduação em Gestão Pública com ênfase em Assistência 
Social. Os proponentes deste curso são a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior e a Secretaria da Família e Desenvolvimento Social do Estado do Paraná. A 
coordenação geral do curso está na UEPG e os pólos são UEM, UEL, UEPG e 
Unicentro. Os alunos residentes na UEM são formados em Arquitetura, Ciências 
Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Direito, Pedagogia, Psicologia e 
Serviço Social. 

Nos últimos anos tem sido intensificada a internacionalização da UEM por meio 
do Escritório de Cooperação Internacional (ECI), que é o responsável pelo 
gerenciamento de todo o processo de acordos internacionais vigentes com vários países 
do Hemisfério norte e sul, tanto nas Américas quanto na Europa e Ásia. O ECI conta 
ainda com a atividade formal de mobilidade internacional para discentes, docentes e 
agentes universitários, tendo já aberto e efetivado vários editais de mobilidade 
internacional oportunizando o deslocamento ao exterior e proporcionando à comunidade 
universitária uma visão do universo exterior, por meio de palestras que são realizadas no 
retorno dos selecionados. O ECI é o responsável, também, pela disseminação e 
participação da UEM junto às Associações internacionais como: o Grupo Coimbra de 
Universidades Brasileiras (GCUB), um fórum de cooperação internacional de 
instituições do Brasil e de Portugal; o Grupo Tordesillas, que reúne reitores de 
universidades brasileiras, espanholas e portuguesas; o Fórum das Assessorias das 
Universidades Brasileiras; a Agência das Universidades Francofônicas; o Programa de 
Licenciaturas Internacionais; Zicosur Universitário. Todos eles proporcionam a seus 
membros oportunidades de mobilidade internacional da comunidade interna, 
participação nas reuniões que viabilizam a expansão da internacionalização no mundo, 
inserindo assim a UEM no cenário mundial, garantindo maior respeitabilidade, 
inclusive, dos pares nacionais, colocando no devido destaque a UEM e seus 
componentes. 
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No período de 2010 a 2013, foram criados 13 cursos de mestrado e 5 cursos de 
doutorado. Atualmente, são ofertados 61 cursos de graduação presenciais, 7 cursos de 
graduação a distância, 64 cursos de pós-graduação stricto sensu (42 em nível de 
mestrado e 22 de doutorado) e, aproximadamente, 51 cursos de pós-graduação lato 
sensu (especialização). Para tanto, a Instituição conta com 7 Câmpus, 7 Centros de 
Ensino e 49 Departamentos. 

A introdução dos cursos de artes vem para dar visibilidade a uma área do 
conhecimento que até então era conduzida pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, 
mais precisamente pela Diretoria de Cultura. Os cursos de Licenciatura em Artes 
Cênicas, Artes Visuais e Comunicação em Multimeios foram criados em 2010, mas 
ainda sem constituir departamentos; já os cursos de Moda e de Design foram 
implantados em 2002 e reconhecidos em 2007, respectivamente pelos decretos estaduais 
nº 1235(07/08/2007) e n.º 1311 (15/08/2007). O curso de graduação em Música se deu 
em 2002 e somente em dezembro de 2007 foi criado o Departamento de Música. O 
curso de Arquitetura e Urbanismo foi implantado em 2000 e reconhecido pelo Decreto 
Estadual n.º 5467, de 05/10/2005. Os cursos de Filosofia e Ciências Sociais também 
foram criados no ano de 2000, mas somente em 1º de fevereiro de 2005 veio o 
reconhecimento, por meio dos decretos estaduais, respectivamente, n.º 4.280 e n.º 
4.282/2005. 

Os departamentos de ensino da UEM promovem semanas acadêmicas, mostras 
de cinema e outras atividades que debatem temas pertinentes à questão cultural, porém 
sem caracterizar um plano de ação cultural orquestrado para uma política pública e que 
unifique as propostas, criando um sistema não só para o campus-sede, e também para os 
demais campi e a região de abrangência da instituição.  

A cultura sempre esteve presente no organograma da instituição, primeiramente 
por meio da Diretoria de Promoção e Difusão Cultural, que em 1993 com a Resolução 
228/93-CAD (Conselho de Administração), passou a denominar-se Diretoria de Cultura, 
por ocasião da aprovação do regulamento e organograma da Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura, mas ainda assim não como eixo prioritário, e sim secundário à extensão. O 
Regimento Geral da universidade passou por reformulações em 2009, entretanto 
manteve a cultura como parte da extensão. No capítulo III do Regimento Geral da UEM 
são apresentados os objetivos da extensão nos Artigos 75 a 81, e a cultura não aparece 
em nenhum de seus artigos como objetivo, nem no restante do documento, a área é 
citada. 

2.2. Histórico da Pró-reitoria de Extensão e Cultura 
 

Conforme contido no processo 961/1981-PRO, em 1981 dá-se início a 
estruturação das atividades da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PEA) 
como parte do processo de alteração da estrutura organizacional da FUEM, proposta 
pela Assessoria de Planejamento (ASP) e aprovada pela Resolução 16/79-CAD. 
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Após diversas reformulações e alterações a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
organiza-se da seguinte forma: 

PRÓ-REITORIA DE 
EXTENSÃO E 

CULTURA

ORGANOGRAMA DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
 (ATUAL)

COORDENADORIA 
DE APOIO A 
EDUCAÇÃO 

BÁSICA

NÚCLEO DE 
RECURSOS 

AUDIO-VISUAIS

NÚCLEO DE 
PSICOLOGIA 

APLICADA

INSTITUTO DE 
ESTUDOS 

JAPONESES

COORDENADORIA 
DE SERVIÇOS E 

DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL

DIVISÃO DE 
ARTES PLÁSTICAS 

E CÊNICAS

SECRETARIA

DIRETORIA DE 
CULTURA

DIRETORIA DE 
EXTENSÃO

INSTITUTO DE 
LÍNGUAS

CORAL 
UNIVERSITÁRIO

MUSEU DA BACIA 
DO PARANÁ

CONSELHO 
CULTURAL

LEGENDA

Ligação Hierárquica

Instrumento Consultivo

Órgão Suplementar

DIVISÃO DE 
MÚSICA

SECRETARIA

COORDENAÇÃO
TÉCNICA

COORDENAÇÃO
PEDAGÓGICA

FÓRUM DE POLÍTICA 
DE EXT. E CULTURA

 

 

Desde a criação da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UEM, o que se 
observa é que a área da cultura tem focalizado, principalmente, o campo das artes e que 
sua atuação concentra-se em eventos, limitando a um projeto que deveria ser mais 
dinâmico, que inclusive propiciasse ações de formação crítica compatíveis com as 
expectativas da Política Nacional de Cultura em processo de implantação por meio dos 
mecanismos do Ministério da Cultura e do Plano Nacional de Cultura (PNC). 
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A Diretoria de Cultura tem se fundamentado, ao longo dos anos, num processo 
de oferta de cursos livres para a comunidade interna e externa, sem, contudo agregar 
forças na área da pesquisa e desenvolvimento cultural. Os cursos livres oferecidos nas 
mais diversas áreas pela Diretoria de Cultura atingem um número limitado de pessoas e, 
em geral, não garantem continuidade do processo de formação cultural.  

2.3. Detalhamento da Diretoria de Cultura 
 

A Diretoria de Cultura, afeta à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, desenvolve 
atividades ligadas às ações extensionistas da universidade. Dentre as atribuições da 
Diretoria de Cultura, podem-se destacar a oferta de cursos nas áreas de artes musicais, 
cênicas e visuais; a promoção de eventos, comemorações, festividades e apresentações 
de natureza artístico-cultural; promoção do intercâmbio com instituições de ensino de 
1o, 2o e 3o graus, embaixadas e entidades culturais regionais, nacionais e estrangeiras; o 
apoio à criação e desenvolvimento de grupos e conjuntos envolvidos em atividades 
artístico-culturais; colaboração com os demais órgãos da Instituição na promoção de 
eventos culturais; e, co-produção, co-promoção de atividades artísticos-culturais. 

As atividades desenvolvidas no âmbito da Diretoria de Cultura seguem as 
diretrizes estabelecidas pelo Fórum de Política e Extensão e Cultura, que se reúne 
periodicamente para discutir, avaliar e propor as políticas de extensão e cultura na 
universidade. Embora as atividades culturais no interior da universidade sejam 
desenvolvidas pelos mais diversos setores, a Diretoria de Cultura conta com seus 
próprios grupos artísticos os quais são descritos a seguir: 

Coral Universitário 
Possui um repertório eclético, centrado principalmente na Música Popular 

Brasileira, mas dedica-se também a outros estilos musicais como marchinhas 
carnavalescas e músicas folclóricas e indígenas. Tem por objetivo levar à comunidade 
interna e externa a música no contexto da história brasileira. Encontra-se atualmente em 
processo de reformulação de suas atividades. 

Grupo Apis 
A pesquisa em artes visuais visa a estabelecer uma base para a formação de 

novos artistas que desenvolvam uma linguagem própria, rica e variada. Tem como 
pressuposto a percepção visual e táctil, por meio da incorporação do espaço diretamente 
nas próprias formas elementares, apresentadas por meio de pinturas realizadas pelos 
seus integrantes. 

Grupo Oficina de Dança 
Grupo é fomentador de um processo revitalizador de nossas tradições e cultura. 

Realiza pesquisas na área da dança e faz montagens de espetáculos artístico-culturais de 
dança folclórica e de música popular brasileira para a comunidade interna e externa. Ele 

8 
 



 
 

surgiu da necessidade de desenvolver atividade de dança com a comunidade infanto-
juvenil e filhos de servidores da Universidade.  

Grupo Parafolclórico Fogança 
Tem como objetivo a coleta, pesquisa e reprodução de manifestações folclóricas 

e populares das danças brasileiras e sua socialização com a comunidade, enquanto 
manifestação artística. Com este trabalho, o Grupo Fogança tem participado de 
encontros nacionais, como festivais de danças, encontros culturais e científicos. O grupo 
apresentou suas atividades também no exterior, em países como a França, Espanha, 
Portugal, Bolívia e Peru. Gravou também Cds, tais como Macumba, Fandango do 
Paraná, Cirandando pelo Brasil. Trabalha no sentido de buscar as raízes e respeitar as 
legítimas manifestações da cultura brasileira. Oferece cursos de dança popular. 

Grupo Tap 
Tem atendido crianças e adolescentes da comunidade local. Por intermédio da 

dança do sapateado faz montagens artístico-culturais, mostrando os diferentes tipos das 
artes musicais. Procura também formar sapateadores profissionais que conciliem a 
produção cultural com a geração de renda.  

Grupo Terra 
Produz trabalhos com argila, pintura em porcelana, modelagem e esmaltação em 

cerâmica. Oferece cursos na área da cerâmica. Atualmente, o Grupo encontra-se em 
processo de reformulação e análise sobre sua continuidade, já que a professora e 
coordenadora do Grupo se aposentou.  

Teatro Universitário de Maringá (TUM) 
Foi criado em 1987, juntamente com o espaço Oficina de Teatro UEM. Tem 

como objetivo fazer investigação teatral e montagem de espetáculos artístico-culturais. 
Para suprir a demanda do grupo e oferecer à comunidade acadêmica e geral a 
oportunidade de realizar uma experiência com a iniciação teatral, paralelamente foi 
criada a Oficina de Iniciação ao Teatro, que recebe qualquer interessado acima de 16 
anos. O TUM vem trabalhando para fazer um teatro que implique em uma experiência 
necessária e conseqüente, uma atividade social essencial a toda a comunidade. Para esse 
fim, realiza, há duas décadas, montagens que já mereceram o reconhecimento nacional 
em eventos conceituados na área teatral, bem como de críticas especializadas. 

Oficina de Teatro UEM 
Foi o primeiro espaço teatral da cidade equipado com todas as necessidades 

técnicas de uma casa de espetáculos teatrais. Por esse motivo, também recebe 
espetáculos artísticos de todas as áreas (teatro, dança e música), e eventos como 
mostras, temporadas de festivais, noites culturais, saraus. 

Médicos da Graça 
É um projeto realizado pela Diretoria de Cultura e Departamento de 

Enfermagem, que tem como objetivo humanizar as relações de tratamento entre 
pacientes e profissionais da saúde, por meio das intervenções dos clowns, ou seja, 
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palhaços nos hospitais brincando de médico e enfermeiro. Anualmente, o projeto 
oferece uma oficina de preparação de clowns. Em seguida, é realizada uma seleção de 
alunos da graduação e interessados maiores de 18 anos, para que possam se integrar ao 
projeto “Médicos da Graça” a fim de realizarem visitas semanais nos hospitais. 

Grupo Abaecatu 
Formado por funcionários da universidade e tem por objetivo trabalhar a questão 

da cidadania por meio da música e da poesia. Além disso, tem procurado desenvolver 
atividades voltadas para a questão ambiental. 

No que se refere à ações, a Diretoria de Cultura desenvolve projetos 
articuladores nos quais participam tanto seus grupos quanto outros provenientes de 
projetos de extensão dos cursos em geral. São eles: 

Temporada Universitária 
É um evento criado pelo TUM em conjunto com a Diretoria de Cultura que tem 

como objetivo fomentar a política de ação cultural na universidade e na cidade. Os 
atores do TUM fazem o trabalho de produção do evento que incluem agendamento de 
grupos, divulgação das apresentações por meio de atividades como colar cartazes, 
distribuição de panfletos, visita aos colégios e salas de aula da universidade, envio de 
release para imprensa, recebimento dos grupos, auxílio na montagem da cenografia e 
iluminação, bilheteria, atendimento de portaria, fechamento de borderôs e contabilidade 
dos grupos. Além de constituir um espaço de estágio para futuros profissionais do 
teatro. O evento tem a importante função de formar público por meio de uma temporada 
fiel, com espetáculos de qualidade, na qual o espectador pode escolher com muita 
antecedência o espetáculo que quer assistir a um preço acessível ao aluno e à 
comunidade em geral. 

Semana de Artes da UEM 
A semana de Artes da UEN foi criada em 1994 e tem como objetivo estimular a 

reflexão e o debate sobre o fazer artístico na comunidade acadêmica. Por meio de uma 
programação riquíssima e variada, esse evento proporciona diversidade e oportunidade 
de reciclagem dos artistas envolvidos nos grupos da Diretoria de Cultura, bem como dos 
artistas da comunidade em geral. Espalhada pelo campus e na comunidade inclui 
espetáculos de rua, em palcos, auditórios, teatros da cidade, exposições, fomentando a 
participação da comunidade acadêmica e geral a assistir os espetáculos, visitar as 
exposições e participar das oficinas e cursos oferecidos. 

Caminhada Cultural – atualmente transformada em Calourada 
Trata-se de ação desenvolvida pela Diretoria de Cultura e Diretoria de Ensino 

que tem como propósito levar informações importantes aos alunos que estão 
ingressando na graduação sobre os cursos e oficinas de artes que a universidade oferece, 
e as possibilidades de participarem de ações culturais por meio dos grupos da Diretoria 
de Cultura. Geralmente é realizada na primeira semana de aula e os alunos visitam a 
Casa da Dança, o Ateliê de Artes, o Coral e o Teatro. 
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Os alunos recebem informações sobre o funcionamento dos cursos, oficinas e 
grupos e de como podem participar das atividades artísticas oferecidas na Diretoria de 
Cultura. 

2.4. Escola de Música (EMU) 
A partir da década de 1970, a Universidade Estadual de Maringá vem se 

empenhando na implantação de cursos em Artes, mais especificamente em Música. Em 
1973 foi criado o Coral Universitário, um Órgão Suplementar da Reitoria, atualmente 
vinculado à Diretoria de Cultura. Este Coral gerou uma demanda por aprimoramentos 
teórico-musicais que possibilitou, no final dos anos oitenta, a criação da Casa da 
Música, e esta por sua vez ficou ligada à Diretoria de Promoção e Difusão Cultural. 

Inicialmente, o objetivo primordial da Casa da Música foi o de promover cursos 
de extensão voltados para a formação musical básica da comunidade local. Constava da 
lista de cursos oferecidos, à época, o canto coral, o violão, o harmônio, a flauta doce, a 
flauta transversal, o piano, o violino, o saxofone e a teoria musical. 

Em decorrência do trabalho desenvolvido pela Casa da Música, outros passos 
importantes foram dados. Em 1994 implantou-se o Curso Técnico em Música, 
reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação, sob o Parecer nº 1771/2001, nas 
habilitações de Técnico em Instrumento/Canto e Técnico em Musicalização. 

Tem-se, entre a implantação do curso Técnico em Música até seu 
reconhecimento em 2001, a criação da Escola de Música da UEM, atualmente vinculada 
ao CCH – Centro de Ciências Humanas Letras de Artes. Com a sistematização de 
regimentos, igualmente elaborados com base em documentos legais, orientados e 
acompanhados pelo Núcleo Regional de Ensino, junto à Secretaria Estadual de 
Educação, os Cursos Técnicos propostos foram reconhecidos pelo Conselho Estadual de 
Educação (CEE) pelo Parecer nº. 128/2001. Neste período, várias atividades artístico-
culturais foram desenvolvidas pelos professores e alunos na cidade e região, bem como 
o incentivo à qualificação do corpo docente. 

Em meados de 2002 foi então encaminhado aos órgãos competentes estaduais o 
plano de curso da EMU/UEM atualizado e mais próximo das indicações previstas pela 
educação profissional.  A partir de 2009, baseado no Catálogo Nacional de Cursos 
Técnicos então pertencentes ao Eixo Tecnológico, Produção Cultural e Design, houve 
alteração quanto à duração, matrizes curriculares e oferta dos seguintes instrumentos: 
piano, violão e flauta transversal. 

O plano de curso, parte integrante do Projeto Político Pedagógico, é um 
documento no qual são contempladas as perspectivas que a instituição como um todo se 
propõe a alcançar. Dessa forma, o curso pretendido tem as seguintes 
habilitações/instrumentos: Flauta Doce, Flauta Transversal, Piano, Violão, Violino, 
Viola, Violoncelo e Saxofone.  O curso é modular subdividido em disciplinas. 
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Acrescentam-se ainda ao processo, o desenvolvimento de ações pedagógicas 
distribuídas ao longo do curso, permitindo a interface real entre ensino, pesquisa e a 
extensão. Tais ações possibilitam a interação constante entre os diferentes campos de 
atuação musical, como em estabelecimentos de ensino específicos da área; em 
instituições públicas e privadas promotoras de eventos artísticos, e/ou mantenedoras de 
grupos de formação camerística (duos, trios, e outras) e orquestras, sempre relacionadas 
às práticas profissionais, desde que cumpridas as horas previstas na proposta 
pedagógica, e com acompanhamento de membro do corpo docente da Escola de Música. 

2.5.  Criação dos Cursos de Artes em nível de graduação.  
Em 2002, a Universidade vê nascer o seu primeiro curso de graduação na área de 

Artes. Cria-se o curso de Graduação em Música que após três reformulações em seu 
projeto pedagógico, visando torná-lo mais eficiente e de acordo com a demanda social, 
passa a oferecer as seguintes habilitações: Bacharelado em Composição Musical; 
Bacharelado em Regência; Bacharelado em Instrumento/Canto com as opções: canto, 
violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta, violão e piano; e Licenciatura em 
Educação Musical; 

Em 2011 são criados os cursos de Licenciatura em Artes Cênicas com 
habilitação em teatro e o Curso de Licenciatura em Artes Visuais.  Com esses três 
cursos, as atividades na área de Artes da Universidade ganham um volume mais 
expressivo. O Departamento de Música conta atualmente com a Orquestra de Câmara 
da UEM, a orquestra de Violões, a Orquestra de Flautas; seis coros que atendem a 
comunidade em diversas faixas etárias; a Roda de Choro, bem como outras atividades 
decorrentes das disciplinas práticas do curso. O Curso de Artes Visuais tem forte 
produção no campo da pintura e escultura, grafite, entre outras, desenvolvendo em 
parceria com a DCU e com a PCU o projeto Arte Mural com a finalidade de criação do 
Mural que se encontra instalado na fachada do RU recém-reformado. O curso de Artes 
Cênicas, por sua vez, tem realizado anualmente inúmeras produções artísticas na área do 
Teatro, da Performance, intervenções pelo campus, bem como tem desenvolvido 
inúmeras ações em parceria com o TUM potencializando as ações da própria Diretoria 
de Cultura. 
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3. Processo de Elaboração do Plano de Cultura para a UEM 

Na elaboração do plano de cultura para a UEM, foi evidenciado que existem 
ações de cultura importantes instaladas na UEM e que há potencial para sua ampliação, 
porém, também se pode perceber que, ao longo tempo, as ações da política cultural 
restringiram-se ao campo da Arte. Nesse contexto, se pretendeu realizar discussões 
amplas na universidade visando à construção de um Plano de Cultura. O Plano foi 
organizado a partir de uma metodologia comumente usada pelo setor da Cultura em 
todas as esferas de articulação pública. Inicialmente foram realizados seminários 
preparatórios com a participação de especialistas da área e de representantes do poder 
público das três esferas de poder. Tais seminários pretenderam discutir com o público as 
metodologias para a elaboração de um Plano de Cultura, bem como estabelecer os eixos 
temáticos básicos que norteariam as propostas, metas e ações a serem implantadas pelo 
plano de cultura da UEM.  

Posteriormente, foram realizadas plenárias para a elaboração das metas e uma 
consulta pública para que as comunidades interna e externa da UEM pudessem avaliar e 
sugerir alterações ou complementações às propostas elaboradas em plenárias. Nesse 
sentido, essas discussões, que haviam sido planejadas para ocorrer em um horizonte de 
cerca de um ano, foram propositadamente atrasadas. Detectamos que o processo de 
discussão sobre a construção de uma política cultural para a UEM deveria ampliar sua 
abrangência visando tornar mais evidente para a comunidade envolvida que o campo da 
cultura é muito mais amplo do que a produção artística. A visão limitada que a 
comunidade tinha sobre o assunto gerava conflitos e equívocos que poderiam 
comprometer a constituição de uma política cultural com a abrangência que se 
pretendia.  

Segundo Teixeira Coelho (TEIXEIRA COELHO, 2008), a própria definição de 
cultura dada por diversas áreas do conhecimento é fortemente polissêmica. A definição 
que é comumente mais aceita e partilhada pelos que atuam na área é a proveniente dos 
estudos da Antropologia Social que consideram a cultura como tudo aquilo que é 
resultado da ação humana. Coelho apresenta prós e contras de tal definição, mas ao 
considerarmos que tal definição pode ser suficientemente abrangente para que se 
iniciasse um processo de discussão sobre política cultural na universidade, a utilizamos 
como base para todo o processo. 

Nesse sentido, apresentamos um histórico das etapas que foram realizadas para a 
discussão do plano de cultura da UEM. 

3.1.  Princípios 

Já no início da gestão da Pró-reitoria de Extensão e Cultura 2014-2018 foi 
realizado um seminário de discussão sobre política cultural com todos os setores da 
PEC, com convite estendido às lideranças estudantis. Este primeiro seminário visou 
estabelecer as metas e ações para o plano de gestão da PEC durante os quatro anos que 
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se seguiriam. Já havia a intenção de avaliar e compreender os desejos da comunidade 
acadêmica no que se relacionava à função da PEC em protagonizar a gestão cultural da 
UEM em um horizonte mais amplo do que o da produção artística.   

A partir desse primeiro momento, estabeleceu-se no plano de gestão da PEC a 
necessidade de conduzir a construção de um plano de cultura para a universidade e que 
esse plano seguisse as metodologias já consagradas para tal (MINC, 2013). O Plano 
Nacional de Cultura (PNC) foi elaborado para um período de dez anos com uma 
avaliação parcial ocorrendo no seu primeiro quinquênio. Nessa avaliação, já são 
introduzidos os passos iniciais para a constituição do próximo decênio considerando em 
que ponto se encontra as metas e ações cumpridas até aquele momento. Além disso, o 
PNC foi constituído considerando quatro eixos estratégicos que por sua vez se dividem 
em quatro sub-eixos, conforme descritos a seguir. 

1. IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA 

1.1. Marcos legais. Participação e controle social. Funcionamento dos Sistemas 
Municipais, Estaduais de Cultura/Distrito Federal e Setorial, de acordo com os 
princípios constitucionais do Sistema Nacional de Cultura (SNC). 

1.2. Qualificação da gestão cultural. Desenvolvimento e implementação de planos 
territoriais e setoriais de cultura. Formação de gestores governamentais e não 
governamentais e conselheiros de cultura. 

1.3. Sistemas de Informação Cultural e Governança Colaborativa. 

1.4. Fortalecimento e operacionalização de Sistemas de Financiamento Público de 
Cultura. 

2. PRODUÇÃO SIMBÓLICA E DIVERSIDADE CULTURAL 

2.1. Criação, produção, preservação, intercâmbio e circulação de bens artísticos e 
culturais. 

2.2. Educação e Formação Artística Cultural. 

2.3. Democratização da comunicação e cultura. 

2.4. Valorização do patrimônio cultural e proteção aos conhecimentos dos povos e 
comunidades tradicionais. 

3. CIDADANIA E DIREITOS CULTURAIS 

3.1. Democratização e ampliação do acesso à cultura e descentralização da rede de 
equipamentos, serviços e espaços culturais, em conformidade com as 
convenções e acordos internacionais. 

3.2. Diversidade Cultural, Acessibilidade e Tecnologias Sociais. 
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3.3. Valorização e fomento das Iniciativas Culturais Locais e Articulação em Rede. 

3.4. Formação para a diversidade, proteção e salvaguarda do direito à memória e 
identidades. 

4. CULTURA COMO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

4.1. Institucionalização de territórios criativos e valorização do patrimônio cultural 
em destinos turísticos brasileiros para o desenvolvimento local e regional. 

4.2. Qualificação em gestão, fomento financeiro e promoção de bens e serviços 
criativos no Brasil e no exterior. 

4.3. Fomento à Criação/Produção. Difusão/Distribuição/Comercialização e 
Consumo/Fruição de Bens e Serviços Criativos, tendo como base as Dimensões 
(Econômica, Social, Ambiental e Cultural) da Sustentabilidade. 

4.4. Direitos Autorais e Conexos, Aperfeiçoamento dos Marcos Legais Existentes e 
Criação de Arcabouço Legal para a Dinamização da Economia Criativa 
Brasileira. 

A escolha por realizar as discussões de forma que elas refletissem a estrutura do 
PNC, bem como das plenárias de construção do Plano Estadual de Cultura tiveram o 
intuito de, antes de ser um aspecto limitador, aproveitar-se de sua estrutura ampla e 
completa para que nenhum ponto do âmbito cultural fosse esquecido, principalmente 
considerando que a comunidade acadêmica tinha pouco conhecimento sobre a variedade 
de temas que envolvem uma discussão de política cultural. Por outro lado, o PNC 
estabelece metas que serão desenvolvidas pelas universidades e outras que abarca 
setores ligados às universidades, como ressaltaremos na próxima seção. 

3.2.  Metas do PNC Relacionadas às Universidades 

As metas do PNC relacionadas às Universidades são apresentadas na Tabela 1. 
Munidos desses dados e de outros coletados para a preparação das discussões do Plano, 
foi nomeada pela Portaria n0 001/2015-PEC uma comissão presidida pelo então Diretor 
de Cultura Rael Bertarelli Gimenes Toffolo, e composta pelos seguintes membros: 
Laura Chave Peluso (técnica em Assuntos Culturais/DCU), José Eduardo Olivo (DEQ), 
Luizmarina Hernandes (DCM), Cléber Carneiro de Souza (DCM/CEM), Vilma Pereira 
de Melo (CC/DAG), Beatriz Brandão Assis Gonzales (ASP), Yan Kimura (DCE), 
Fernanda Prado Fachini (DCE) indicados pelo Conselho Universitário. Inicialmente, a 
comissão elaborou o material de apoio necessário para realização do Encontro 
Preparatório de Políticas Culturais ocorrido em 13 de julho de 2015. Este evento 
contou com a valiosa participação do Prof. Dr. Antônio Albino Canelas Rubim do 
Centro de Estudos Interdisciplinares em Cultura da Universidade Federal da Bahia, uma 
das maiores autoridades em política cultural do país. Foram oferecidas palestras e mesas 
redondas que tiveram o intuito de instruir as comunidades acadêmica e externa sobre o 
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campo da cultura – considerando sua amplitude – e sobre procedimentos que poderiam 
ser adotados para a elaboração de um plano de cultura para a Universidade que fosse o 
mais eficiente e completo possível. Durante o evento, que contou também com falas da 
comunidade estudantil e do reitor, Prof. Dr.Mauro Luciano Baesso, e do vice-reitor, 
Prof. Dr. Júlio César Damasceno, diversas questões foram listadas que serviram como 
importantes elementos do diagnóstico da situação cultural da Universidade.  

ITEM DIRETRIZES 

1 Fortalecer a ação do Estado no planejamento e na execução das políticas 
culturais 

2 Incentivar, proteger e valorizar a diversidade artística e cultural brasileira 

3 Universalizar o acesso dos brasileiros à fruição e à produção cultural 

4 Ampliar a participação da cultura no desenvolvimento socioeconômico 
sustentável 

5 Consolidar os sistemas de participação social na gestão das políticas 
culturais 

Tabela 1 Metas do PNC relacionadas às Universidades Fonte: MINC, 2008. 

Uma das questões mais ressaltadas tanto pela comunidade estudantil, quanto nas 
falas da reitoria, foi relacionada à sensação da comunidade universitária de que não 
existe uma política cultural para a UEM. Os estudantes reivindicaram que se pensasse 
em uma nova maneira de possibilitar a ocupação do campus com atividades que os 
contemplem. O vice-reitor Julio Damasceno também apontou, em sua fala, a 
legitimidade dessa demanda estudantil.  

Essa reivindicação da comunidade estudantil deve ser considerada à luz de diversos 
fatores, sendo dois deles de forte impacto. O primeiro está relacionado ao zoneamento 
urbano aplicado na região do entorno da universidade. A vizinhança de campi 
universitários é geralmente ocupada pela comunidade acadêmica, em sua maioria por 
moradias de estudantes. A cidade de Maringá passou durante os últimos anos, ao menos 
na última década, por um processo desregrado de especulação imobiliária na área ao 
redor da universidade dificultando o estilo de vida estudantil no espaço que é natural 
que ocupem. O segundo fator está relacionado à criação de uma legislação que proíbe 
que bares e restaurantes comercializem bebidas alcoólicas em um raio de 150 metros do 
campus devido ao fato de que é forte a ideia de que a grande concentração de estudantes 
nesses estabelecimentos atrapalha a paz e ordem do entorno da universidade. Tais 
aspectos criaram uma situação insustentável para a comunidade estudantil que se viu 
praticamente expulsa da vizinhança da universidade já que a especulação imobiliária 
gerou um grave aumento nos custos da habitação.  
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Além disso, a transformação do entorno da universidade em um espaço residencial 
ocupado por grupos muito divergentes ao estilo de vida estudantil implicou em um forte 
processo de cerceamento da ação estudantil no espaço externo a universidade, inclusive 
dando origem às reivindicações dos moradores dos bairros ao redor da universidade 
que, por sua vez, desencadeou a criação da legislação de proibição das bebidas 
alcoólicas nas proximidades da universidade. Aqui não se pretende apresentar uma 
visão falsamente moralista sobre o consumo ou não de bebidas alcoólicas pela 
comunidade acadêmica, mas tal legislação eliminou um espaço de convivência 
extremamente simbólico que existia no entorno da universidade. Os bares e restaurantes 
da região eram importantes pontos de encontro e de troca de experiências entre os 
membros da comunidade acadêmica que ficou fortemente prejudicado devido à 
modificação dos tipos de serviço que passaram a ocupar a região. Muitos bares e 
restaurantes fecharam e foram substituídos por serviços como papelarias, lavanderias, 
salões de beleza, entre outros, que não tem vocação para agrupar pessoas em espaços de 
convívio. Esse panorama de transformações eliminou diversas possibilidades de 
convívio e opções de entretenimento para a comunidade estudantil e que por sua vez fez 
com que toda a população acadêmica visse no espaço do campus universitário o único 
local restante para a realização de atividades de lazer e de entretenimento, que diferem 
fortemente do papel que a universidade pode e deve desempenhar.  

O campus da universidade não tem capacidade e infraestrutura para oferecer 
entretenimento à comunidade estudantil nos moldes que eram realizados no espaço 
externo, bem como a estrutura de gestão e demais órgãos não têm apoio legal para lidar 
com esse tipo de demanda. A partir desse contexto, se pode perceber que as demandas 
estudantis relacionadas à inexistência de uma política cultural para a universidade 
estavam equivocadas, bem como as ações da universidade também precisavam ser 
repensadas. Por um lado a universidade, olhando para sua produção artística e 
extensionista, entende que tem sim uma ação cultural forte e por outro lado os 
estudantes demandavam um espaço para entretenimento e lazer que não costuma ser 
uma vocação natural da universidade.  

Foi no interior desse complexo contexto de tensões que se deu início às discussões 
do Plano de Cultura da Universidade. Era necessário enfrentar tal problema e encontrar 
soluções que fossem propostas por toda a comunidade para que as demandas fossem 
realmente atendidas entendendo os desejos ao mesmo tempo em que se respeitassem as 
limitações de todos os envolvidos.  

3.3.  O Seminário de Políticas Culturais da UEM 

 Nos dias 10 e 11 de setembro de 2015 foi a realizado o Seminário de Políticas 
Culturais da UEM. Com o intuito de implementar as primeiras plenárias de propostas 
para o Plano de Cultura da UEM, o evento contou com mesas redondas e palestras de 
autoridades na área de cultura das três esferas do poder público. Estiveram presentes na 
primeira mesa-redonda intitulada: Cultura na universidade como alicerce para a 
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Educação, diversidade, cidadania e democracia e sua contribuição nas políticas de 
cultura local e regional a Pró-Reitora de Extensão e Cultura – PEC/UEM, Prof.ª Drª 
Itana Maria de Souza Gimenes; a Secretária de Cultura do Município de Maringá, Olga 
Agulhon; o Secretário de Estado da Cultura do Paraná João Luiz Fiani; o Prof. Dr. 
Kennedy Piau Ferreira – Departamento de Artes Visuais  - Universidade Estadual de 
Londrina – UEL e a representante do Diretório Central de Estudantes da UEM - 
Fernanda Prado Fachini com mediação do Prof. Dr. Rael Bertarelli Gimenes Toffolo– 
Diretor de Cultura/UEM. Foi realizada a palestra intitulada: Conhecendo o Plano 
Nacional de Cultura e suas interfaces com a Universidade pelo senhor Pedro Azevedo 
Vasconcellos: Diretor de Estudos e Monitoramento de Políticas Culturais - Secretaria de 
Políticas Culturais/MinC do governo federal. Durante os dois dias, foram realizadas 
plenárias de discussão para elaboração de propostas de metas e ações que formariam o 
primeiro esboço do Plano de Cultura da UEM. Ao final do processo, foram efetuadas 
visitas em todos os campi da UEM para o mesmo fim. A partir da realização das 
primeiras plenárias de setembro de 2015, as propostas sugeridas pela comunidade 
acadêmica foram organizadas e disponibilizadas em uma Consulta Pública Virtual em 
site próprio que permitiu que toda a comunidade interessada interna e externa fizesse 
sugestões, alterações, exclusões e comentários. Todas as propostas sugeridas até então 
estão compiladas nas páginas a seguir. Todo o material bruto das propostas, incluindo 
comentários da Consulta Pública Virtual está reproduzido no Anexo I. 

3.4. Diretrizes institucionais vigentes 

 As diretrizes básicas para a criação do Plano de Cultura estão primeiramente 
embasadas nas funções que devem ser desempenhadas pela Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura tal qual o disposto na resolução nº 228/93-CAD-UEM, da qual destacamos: 

Art. 1º - A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PEC), órgão da Reitoria da 
Universidade Estadual de Maringá (UEM), tem por finalidade planejar, coordenar e 
controlar todas as atividades afetas à extensão e cultura, mantidas pela 
Universidade. 

Parágrafo único - Para cumprir suas finalidades, deverá a Pró-Reitoria de 
Extensão e Cultura, entre outras coisas. 

I - planejar, supervisionar e coordenar as atividades de extensão e de cultura 
da universidade; 

II - executar a política extensionista e cultural da universidade; 
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III - assessorar o reitor e os órgãos deliberativos da administração superior 
da Universidade Estadual de Maringá em assuntos relacionados com extensão e a 
cultura1; 

Por outro lado, a comissão de trabalho do Plano de Cultura, avaliou o que existe 
como planejamento para a área de cultura no PDI da UEM e dados de ações executadas 
no ano anterior no início das atividades de discussão do plano de cultura. 

3.4.1.  Dados Institucionais sobre Cultura - PDI – 2012/2016  

Missão Institucional 

Produzir conhecimento por meio da pesquisa; organizar, articular e disseminar 
os saberes por meio do ensino e da extensão, para formar cidadãos, profissionais e 
lideranças para a sociedade. 

Visão de Futuro 

Tornar a UEM, nos próximos cinco anos, uma instituição de excelência na 
formação de profissionais e pesquisadores, capazes de atender às necessidades e aos 
anseios da sociedade, de forma geral, e aos da comunidade onde ela está inserida. 

Tabela 2 - PEC – Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – unidade – 07.00 – Extraído do 
PDI/UEM 

ITEM OBJETIVOS METAS 

76 Criação de projeto de 
extensão 

Criar projetos de extensão para realização de oficinas e 
demais atividades visando a comunidade interna e 
externa, através do Museu da Bacia do Paraná-MBP. 

77 Criação de curso de 
extensão 

Criar novos cursos na área da cultura para atender a 
Escola de Extensão e para suprir a demanda existente 
para os cursos em andamento. 

78 Criação de curso de 
extensão 

Realizar cursos de formação continuada para professores 
da Educação Básica pelo CAE. 

79 Criação de curso de 
extensão 

Realizar cursos de teste psicológico através do Núcleo 
de Psicologia Aplicada-NPA. 

80 Criação de curso de 
extensão 

Criar cursos de extensão para oferta de atividades 
culturais da Diretoria de Cultura-DCU. 

81 Criação de evento de 
extensão 

Realização do Fórum de Extensão e Cultura. 

1 Resolução nº 228/93-Conselho Administrativo (CAD-UEM), grifos nossos. 
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82 Consolidação de 
programas de 
extensão 

Promover a melhoria e a capacita de oferta de serviço 
oferecidos pelos programas MUDI, PCA e PRO 
EGRESSO. 

83 Consolidação de 
programas de 
extensão 

Ampliar a oferta de Bolsas de Extensão 

84 Consolidação de 
grupos de cultura 

Promover melhorias nos grupos de cultura (Fogança, 
TAP, Dança, APIS, Terra e Coral) 

85 Consolidação de 
programas de cultura 

Ampliar a oferta de Bolsas Incentivo-Arte da Diretoria 
de Cultura 

86 Melhoria da 
infraestrutura 

Construção da concha acústica 

87 Melhoria da 
infraestrutura 

Construir almoxarifado anexo ao bloco A34 para atender 
as necessidades de arquivo 

88 Melhoria dos 
serviços oferecidos 

Melhorar a capacidade de oferta de serviços oferecidos 
pela PEC 

89 Melhoria dos 
serviços oferecidos  

Melhorar a capacidade de oferta de serviços oferecidos 
pela Diretoria de Cultura 

90 Melhoria dos 
serviços oferecidos  

Melhorar a capacidade de oferta de serviços oferecidos 
pela Diretoria de Extensão 

91 Melhoria dos 
serviços oferecidos  

Promover melhorias estruturais no bloco 008 - Oficina 
de Teatro e remodelar o projeto paisagístico do entorno 
do teatro. 

92 Melhoria dos 
serviços oferecidos  

Melhorar a capacidade dos serviços oferecidos pela CSD 

93 Melhoria dos 
serviços oferecidos  

Melhorar a capacidade de oferta dos serviços do Núcleo 
de Psicologia Aplicada-NPA 

94 Melhoria dos 
serviços oferecidos  

Promover a melhoria e a capacidade de oferta de 
serviços oferecidos pela Coordenadoria de Apoio à 
Educação Básica – CAE 

95 Melhoria dos 
serviços oferecidos  

Promover a melhoria e a capacidade de oferta de 
serviços oferecidos pelo Museu da Bacia do Paraná-
MBP. 

96 Alteração da 
estrutura 
organizacional 

Promover a reforma da estrutura organizacional da Pró-
Reitoria de Extensão e Cultura 
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Tabela 3 - ILG – Instituto de Línguas – Unidade – 07.04 – unidade – 07.00 – Extraído 
do PDI/UEM 

ILG – Instituto de Línguas – Unidade – 07.04 

ITEM OBJETIVOS METAS 

97 Criação de curso de 
extensão 

Criar cursos de idiomas 

98 Melhoria da 
infraestrutura 

Construir bloco administrativo / didático 

99 Melhoria da 
infraestrutura 

Construir auditório para 400 pessoas para realização de 
formatura e eventos 

100 Melhoria dos 
serviços oferecidos 

Criar centro de aplicação de exames de proficiência em 
laboratório digital 

101 Intensificação de 
parcerias 

Supervisionar atividades de tradução/versão nos idiomas 
ministrados no ILG, elaboradas por alunos doDLE. 

102 Intensificação de 
parcerias 

Assessorar no intercâmbio de alunos e professores 
através da ECI. 

 

Extensão e Cultura 

Na Tabela 4 são apresentados os dados contextualizados do eixo temático 
Extensão e Cultura referentes ao relatório do 2012-2016, os quais representam os 
objetivos propostos quantificados de acordo com os indicadores de produto. 

Tabela 4 – PDI 2012-2016: dados de contextualizados do eixo Extensão e Cultura 

ITEM OBJETIVOS UNIDADES PRODUTOS 

1 Criação de curso de extensão Centros/Deptos/Órgãos/ 
etc. 

854 cursos de 
Extensão. 

2 Criação de evento de extensão Diversos 341 eventos de 
extensão 

3 Criação de projeto de extensão Diversos 267 projetos de 
extensão 

4 Criação de eventos de cultura Centros/Deptos/Câmpus 35 eventos de 
cultura 

5 Criação de projeto de cultura Departamentos 15 projetos de 
cultura 

6 Criação de programas de extensão Centros/departamentos 5 programas de 
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extensão 

7 Criação de núcleos de extensão Departamentos 7 núcleos de 
extensão 

8 Criação de grupos de extensão Departamentos 4 grupos de 
extensão 

9 Criação de programas de cultura Departamentos 4 programas de 
cultura 

10 Promoção de oferta de prestação 
de serviço 

Diversos 313 prestações de 
serviço 

Fonte: QlikView – base de dados PDI 2012-2016. 

Na Tabela 4, os cursos de extensão destacam-se no contexto deste eixo temático 
por ser o principal elo entre a sociedade e a comunidade universitária. A busca por 
maior interação entre esses dois elementos passa pelo fortalecimento e conscientização 
da importância dos cursos, eventos e projetos de Extensão e Cultura no âmbito 
acadêmico. 

Paralelamente às finalidades da Pró-Reitoria expressas na resolução 228/93-
CAD e aos dados institucionais citados, decidiu-se, no Seminário Preparatório para o 
Seminário de Políticas Culturais da UEM, que as discussões espelhariam, como já 
apontamos anteriormente, a estrutura do PNC e para contribuir com a organização, a 
Comissão de Acompanhamento da Confecção do Plano criou um documento que é  
reproduzido na seção 4 que apresentam as diretrizes e instruíam como o Plano poderia 
ser discutido. 

3.5. Diretrizes que nortearam a discussão do PLANO DE 
CULTURA DA UEM 

A seguir apresenta-se o roteiro de apoio aos trabalhos em grupo utilizado durante 
o Seminário de Políticas Culturais, a partir das orientações do Ministério da Cultura 
para as conferências intermunicipais, municipais e estaduais em consonância com o 
Plano Nacional de Cultura. 

ROTEIRO DE APOIO AOS TRABALHOS EM GRUPO 

Muitos podem se perguntar: Por que propor um Plano de Cultura para a 
universidade? E a resposta é simples, pelo menos acreditamos ser. A visão que temos do 
papel da cultura na universidade é que o processo de educação não é completo se a 
cultura não estiver presente. Sabemos da complexidade do tema, das dificuldades de 
acesso, de financiamento, entretanto acreditamos que uma política pública que vise 
acolher, preservar, promover a diversidade nacional deve estar articulada entre as 
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diversas áreas. A universidade principalmente a pública não existe apenas para preparar 
os alunos para o mercado de trabalho, mas também a partir de um contexto mais amplo, 
para formá-lo culturalmente.  

Assim propomos o debate sobre a construção do plano de forma que a UEM 
possa repensar sua caminhada com o enfoque do ser integral. E, para que nosso 
encontro gere um debate rico e propositivo vamos seguir a metodologia orientada pelo 
Ministério da Cultura através do Sistema Nacional de Cultura (LEI Nº 12.343, 
02/12/2010), dividido em quatro eixos temáticos e que são subdivididos em quatro sub-
eixos. Essa dinâmica facilitará o inter-relacionamento entre os planos de cultura 
nacional e estadual ao mesmo tempo que permitirá organizar a discussão considerando 
as necessidades locais. 

Os eixos são os seguintes: 

Eixo 1 – Implementação do Plano de Cultura da UEM: marcos legais, indicadores, 
qualificação e orçamento 

Eixo 2 – Produção simbólica e diversidade cultural 

Eixo 3 – Cidadania e direitos culturais 

Eixo 4 – Cultura como desenvolvimento sustentável 

Vamos a eles: 

EIXO 1 – IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CULTURA DA UEM: marcos 
legais, indicadores, qualificação e orçamento 

Foco: Impactos do Plano Nacional de Cultura na organização da gestão cultural e na 
participação social nas universidades brasileiras. 

Sub-Eixo 1 – Marcos legais/participação e planos setoriais 

“A Emenda Constitucional que deu origem ao artigo 216-A da Constituição Brasileira, 
promulgada em novembro de 2012, inseriu o Sistema Nacional de Cultura (SNC) no 
ordenamento jurídico maior do país e deu concretude à proposta mais votada na II 
Conferência Nacional de Cultura, realizada em 2010. Entretanto, muitos passos ainda 
precisam ser dados para a efetiva consolidação do SNC no Brasil, a começar pela 
aprovação da lei federal que disporá sobre sua regulamentação, bem como das leis de 
criação dos sistemas estaduais, municipais e distrital de cultura.” 

Refletir /Propor 

A criação de marcos legais que contemplem as formas de parceria e trabalho 
utilizados pelas diferentes instâncias de governo em sua relação com a sociedade civil 
(inclusive a relação com as universidades brasileiras). Deve considerar os seguintes 
aspectos: 
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• Como podemos agir para tornar mais efetivas as formas de acompanhamento da 
realização das ações e projetos, superando apenas a fiscalização de documentos? 

• Como faremos a interface com os mecanismos e órgãos de controle? 

• Como podem ser atendidas as especificidades da produção cultural, tais como a 
existência de coletivos e produtores tradicionais, na gestão de projetos culturais? 

Sub-Eixo 2 – Qualificação da gestão cultural e formação de agentes culturais 

“Para que o planejamento tenha desdobramentos efetivos na vida dos cidadãos é 
necessário qualificar a gestão pública da cultura. Trata-se, na verdade, de instituir um 
novo paradigma de gestão, pautado em bases sólidas e duradouras, capazes de 
ultrapassar, na dimensão temporal, os mandatos dos governantes”. 

Refletir /Propor 

• Em nossa instituição já temos os cargos públicos de gestores culturais? Se não o 
que podemos fazer para que sejam criados? 

• Podemos fazer a formação de gestores culturais? Quais seriam os conteúdos 
mínimos para a formação de gestores e/ou conselheiros de cultura? 

• A formação e/ou qualificação poderia ser realizada num sistema de formação 
federal articulado com estados, distrito federal e municípios? 

 

Sub-Eixo 3 – Sistema de Informação Cultural e Indicadores como ferramenta de 
gestão. 

“A ferramenta para coletar, armazenar, estruturar e difundir dados e informações 
sobre a cultura brasileira (expressões culturais; patrimônio cultural material e imaterial; 
gestão pública e privada; infraestrutura; bens, serviços e investimentos; produção, 
acesso e consumo; agentes, grupos e instituições) é o Sistema Nacional de Informações 
e Indicadores Culturais (SNIIC). O SNIIC, em síntese, potencializa a participação direta 
da sociedade civil por meio de interfaces típicas das mídias sociais. A isso se dá o nome 
de ‘governança colaborativa’. O grande desafio é construir o consenso em torno de uma 
tipologia aplicada ao mundo da cultura – que é vasto e diverso –, a fim de tornar 
possível o desenvolvimento de séries históricas e viabilizar comparações necessárias ao 
acompanhamento das políticas culturais”. 

Refletir /Propor 

• O que são indicadores culturais aplicados à realidade da nossa instituição? 
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• Como podemos utilizar os indicadores culturais como ferramentas de gestão? 

 

Sub-Eixo 4 – Fortalecimento e operacionalização do plano. Orçamento e fundos de 
Financiamento. 

“Para o SNC, que tem entre seus objetivos universalizar o acesso aos bens e 
serviços culturais e fomentar a cooperação entre os entes federados, os instrumentos de 
financiamento mais adequados são os orçamentos públicos e os fundos de cultura. Essas 
modalidades estão previstas no projeto de revisão da Lei Rouanet (Procultura), 
atualmente em tramitação no Congresso Nacional. Nele há artigos que tratam 
especificamente do “Apoio ao Financiamento do Sistema Nacional de Cultura”. Lá está 
dito que a União deverá destinar aos Estados e Municípios no mínimo 30% (trinta por 
cento) dos recursos do Fundo Nacional de Cultura (FNC), por meio de transferência 
direta aos fundos públicos municipais, estaduais e do Distrito Federal. Do montante 
geral destinado aos Estados 50% (cinquenta por cento) deverá ser repassado aos 
Municípios. A aprovação do Procultura deve estar associada ao fortalecimento do 
Fundo Nacional de Cultura, forma de fazer com que o mecanismo de transferência 
fundo a fundo seja capaz de fomentar o desenvolvimento cultural em todos os estados e 
municípios integrados ao SNC”. Canais de financiamento devem ser pensados e criados 
de forma a viabilizar projetos que interliguem com as universidades, de forma a cumprir 
o papel cultural das universidades junto à sociedade.  

Refletir/ Propor 

• Que condições podem ser criadas para participarmos da discussão sobre o 
orçamento dos entes públicos e definir mecanismos para a garantia de recursos 
para a cultura, frente a limites orçamentários e constitucionais de outras áreas? 

• Quais sugestões podemos levantar e elaborar para a regulamentação da proposta 
de repasses fundo a fundo, que possam trazer agilidade ao processo? 

Eixo 2 - PRODUÇÃO SIMBÓLICA E DIVERSIDADE CULTURAL 

Foco: Criação, produção, preservação, intercâmbio e circulação de bens artísticos 
e culturais. 

Sub-Eixo 1 – Criação, produção, preservação, intercâmbio e circulação de bens 
artísticos e culturais 

 “Para garantir o que determina o artigo 215 da Constituição Federal no âmbito 
do Estado do Paraná (garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso 
às fontes da cultura nacional...) é fundamental a efetivação de programas de apoio à 
criação, produção, circulação, preservação e fruição dos bens culturais, independente do 
que determina o mercado ou de sua valoração econômica. Para que estes programas de 
apoio sejam realmente efetivados, é necessária a construção de um catálogo e de uma 
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rede de informações que identifiquem esta criação, produção e circulação de bens 
artísticos e culturais existentes no Estado”. 

 

Refletir /Propor 

• Os programas de apoio à criação, preservação, intercâmbio e circulação de bens 
artísticos e culturais existentes no âmbito da Secretaria de Estado da Cultura - 
SEEC, Secretarias Municipais de Cultura respondem às necessidades de 
intercâmbio com as universidades? 

• O que se faz necessário para melhorar/ampliar estes programas? 

• Estes programas atendem à ampla diversidade regional e étnica característica do 
Estado? 

• Como fazer para construir um sistema de catalogação/inventário público e 
transparente da produção/circulação de bens artísticos e culturais no Estado? 

 

Sub-Eixo 2 - Educação e Formação Artística Cultural. 

 “A Educação e a Formação Artística Cultural no Estado do Paraná sofre das 
mesmas deficiências apontadas nacionalmente. O reconhecimento dos saberes 
tradicionais ainda se encontra muito distante de nossa realidade e o processo de 
educação formal nas áreas das artes continua preso a métodos tradicionais e nada 
inclusivos dos saberes culturais ou do incentivo à produção/circulação de bens artísticos 
e culturais. As aulas de educação artística nas escolas, com raríssimas exceções, se 
resumem ao cumprimento de mero currículo. A implantação de programas que 
aprofundem a Educação e Formação Artística Cultural ainda se resume a iniciativas 
individuais.”   

Refletir / Propor 

• Quais as ações necessárias para debater o currículo dos cursos superiores de 
formação de professores nas áreas que podem promover a Educação e a 
Formação Artística Cultural em nosso Estado? 

• Este debate deve envolver quais cursos além da Educação Artística e os cursos 
superiores nas áreas tradicionais (Dança, Teatro, Música, Cinema, etc.)? 

• Como construir projetos para a inclusão dos conhecimentos tradicionais e 
participação dos detentores deste conhecimento no processo de formação de 
educadores, bem como nas aulas tradicionais de Educação Artística na educação 
básica? 
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• Como debater com os professores de educação artística e outras áreas do ensino 
tradicional a inclusão de temas necessários a fomentar a educação e a formação 
artística cultural no Estado do Paraná? 

Sub-Eixo 3 - Democratização da comunicação e cultura. 

“Só existirá livre expressão cultural se existir real democratização da 
comunicação. O Estado do Paraná é vítima da lógica perversa que impera no país, com 
um sistema de comunicação privado, com interesses de grupos privados ou, no caso da 
disseminação de bens artísticos e culturais, voltado para o mercado. A mudança desta 
lógica depende da implantação de mecanismos de participação social nos meios de 
comunicação, o que só será possível a partir de mudanças na legislação federal. Os 
Estados podem contribuir com a democratização dos meios de comunicação ampliando 
os equipamentos públicos, melhorando a qualidade dos existentes e, no caso da cultura 
do Estado do Paraná, mantendo um debate mais amplo sobre o papel que cumpre 
instituições como as televisões e rádios educativas. A área da Cultura Digital que, com 
as melhores condições de acesso, pode suprir parte da falta de democratização dos 
meios de comunicação de massa, também requer um amplo debate sobre programas que 
podem ser implantados no Estado para ampliar o acesso não só a equipamentos, como a 
programas e acervos digitalizados”. 

Refletir / Propor 

• As emissoras públicas de televisão e rádio cumprem o papel de democratizar a 
informação e a disseminação da produção artística cultural no Estado do Paraná? 

• Como agir para que a programação dos meios de comunicação públicos seja 
realmente atrativa para o grande público? 

• A participação do controle social nos meios de comunicação públicos no Estado 
do Paraná está se dando de maneira efetiva? 

• Quais as políticas públicas que o Estado do Paraná pode implementar para 
ampliar o acesso a equipamentos digitais, programas e acervos? 

Sub-Eixo 4 - Valorização do patrimônio cultural e proteção aos conhecimentos dos 
povos e comunidades tradicionais. 

 “A valorização e preservação da dimensão simbólica passa, obrigatoriamente, 
pelo conhecimento – e reconhecimento – das diversas manifestações e grupos étnicos e 
raciais – além de grupos culturais – existentes no Paraná. O Paraná é composto por 
diversas etnias indígenas, comunidades quilombolas e os povos tradicionais do litoral. 
Todos com um riquíssimo acervo cultural e produção de bens artísticos e culturais que 
constituem um fundamental patrimônio da cultura paranaense. Este patrimônio ainda é 
pouco conhecido e compartilhado pela população paranaense. Para tal, um inventário 
mais amplo de expressões, símbolos, manifestações e atividades – eventos – torna-se 
fundamental para o primeiro passo do reconhecimento da diversidade do Estado. Esse 
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inventário deve respeitar características próprias do povo paranaense e, principalmente, 
ter em sua metodologia a sensibilidade de garantir o direito à expressão e memória dos 
grupos culturais mais vulneráveis. As ações posteriores à catalogação (registro, estudo, 
promoção etc.) devem possibilitar o intercâmbio entre grupos, regiões e expressões”. 

Refletir / Propor 

• A universidade possui um inventário de sua diversidade de expressões culturais, 
de seus bens simbólicos e de sua diversidade racial e étnica? 

• Como a universidade pode agir para ampliar a catalogação, valorização, 
memória e promoção de suas expressões culturais, de seus bens simbólicos e de 
sua diversidade racial e étnica? 

• Como implementar, no âmbito da universidade, ações de promoção do diálogo 
intercultural e intercâmbio entre expressões? 

• Qual deve ser o tratamento aos grupos mais vulneráveis e suas expressões? 

Eixo 3 - CIDADANIA E DIREITOS CULTURAIS 

Foco: Garantia do pleno exercício dos direitos culturais e consolidação da cidadania, 
com atenção para a diversidade étnica e racial. 

Sub-Eixo 1 – Democratização e ampliação do acesso à cultura e descentralização 
de equipamentos, serviços e espaços culturais. 

Compete à sociedade civil, além de promover suas próprias iniciativas em prol 
da cultura, assegurar o controle social do que o texto-base da III Conferência Nacional 
de Cultura coloca como cinco grandes atribuições do poder público na área da cultura: 
“1. assegurar que a liberdade de criar não sofra impedimento; 2. garantir aos criadores 
as condições materiais para criar e usufruir dos benefícios resultantes das obras que 
produzem; 3. universalizar o acesso de todos os cidadãos e cidadãs aos bens da cultura; 
4. proteger e promover as identidades e a diversidade cultural; 5. estabelecer o 
intercâmbio cultural nacional e internacional”.  

O documento constata a grande desigualdade atualmente existente entre as 
regiões e particularmente os territórios periféricos na distribuição de equipamentos 
culturais. Uma das propostas é a criação de Espaços Multiuso.  

No Paraná as desigualdades se repetem no âmbito das diferentes regiões do 
Estado e se refletem na distribuição de cinemas, teatros, museus, arquivos, bibliotecas, 
salas de exposição e outros existentes ou em falta.  

Refletir 

• Que espaços culturais temos em nossos municípios, região e especificamente na 
universidade e seus campi?  

28 
 



 
 

• Que mais necessitamos? 

• Temos algum Espaço Multiuso (CEU ou outro)? O que está acontecendo com 
ele? 

Propor 

• Iniciativas e programas que consideremos importantes e viáveis para o(s) 
município(s), tanto na criação ou fortalecimento de espaços existentes (cinemas, 
museus, bibliotecas, teatros, outros), como dos espaços multiuso, levando em 
consideração a realidade geográfica e o número de habitantes. 

• Possíveis parcerias-consórcios entre municípios menores para otimizar o uso dos 
equipamentos culturais no Estado do Paraná.  

Sub-Eixo 2 - Diversidade Cultural, Acessibilidade e Tecnologias Sociais. 

A Diversidade Cultural se refere à pluralidade de modos pelos quais as culturas 
encontram sua expressão.  

O Estado do Paraná é composto por um verdadeiro “feixe” de etnias – brancas, 
negras, indígenas, orientais – que mantêm, renovam e ampliam muitos de seus costumes 
e tradições de origem e deles tiram as mais variadas expressões culturais, que merecem 
ser mais conhecidas, respeitadas e cultivadas. 

Refletir 

• Como se expressa esta questão da diversidade em nosso(s) município(s) e em 
nossa universidade?   

• Quais questões podemos levantar a respeito da homogeneização da cultura que 
traz determinados valores de massa que se sobrepõem e impõem à convivência 
entre culturas e subculturas diferenciadas? (O “portuglês”, por exemplo, que 
invadiu a mídia, os anúncios, os nomes e marcas de todo tipo?). 

Propor  

• Ações efetivas para o exercício de nossa cidadania e direitos culturais no sentido 
de cultivar, no Estado do Paraná: 

• A diversidade cultural; 

• A acessibilidade das pessoas com necessidades especiais; 

• As tecnologias sociais, particularmente aquelas que efetivamente promovem o 
diálogo e a integração de conhecimentos e saberes populares/tradicionais e 
acadêmicos, intuitivos e científicos. 
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Sub-Eixo 3 - Valorização e fomento das Iniciativas Culturais Locais e Articulação 
em Rede (pensando nos campi, redes de universidades estaduais e federais). 

O texto-base insiste na importância do “Programa Nacional de Cultura, 
Educação e Cidadania – Cultura Viva (PVC)”, que atualmente se desenvolve 
principalmente por meio dos “Pontos de Cultura” espalhados pelo país. Aqui vale 
ressaltar que o estado do Paraná ainda não tem Pontos de Cultura por meio da SEEC e 
sim alguns poucos quando da instalação inicial do programa Cultura Viva. 

Refletir 

• A Política Nacional de Cultura Viva é conhecida no(s) nosso(s) município(s), 
em nossa universidade? Tem alguma aplicação? 

• Existe algum Ponto de Cultura em nosso(s) município(s)? Como funciona? 
Poderia ter?  

• Existe um Fórum de Entidades Culturais no Município? Para que serve? Como 
atua? Que benefícios têm trazido?  

• Existe alguma Associação Cultural da região onde se situa(m) nosso(s) 
município(s)? 

Propor 

• Formas concretas para: 

• Desenvolver a Política Nacional de Cultura Viva no(s) município(s); 

• Criar e/ou fortalecer Pontos de Cultura; 

• Criar e/ou fortalecer Fórum(ns) de Entidades Culturais no(s) município(s); 

• Criar e/ou fortalecer Associações Regionais Culturais; 

• Estabelecer ou desenvolver Redes de Intercâmbio e apoio entre Agentes 
Culturais no(s) município(s), região, estado. 

Sub-Eixo 4 - Formação para a diversidade, proteção e salvaguarda do direito à 
memória e identidades. 

O texto-base da Conferência retoma o artigo da Constituição Federal que se 
refere “ao patrimônio cultural composto de bens materiais e imateriais, tomados 
individualmente ou em seu conjunto. Eles são referências para a identidade, a ação e a 
memória dos diferentes grupos que formam a sociedade brasileira. E coloca como uma 
das questões primordiais, neste sentido, o diálogo da cultura com a educação”. 
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Refletir 

• Que bens materiais e imateriais são facilmente identificáveis em nosso(s) 
município(s), em nossa universidade? Temos um levantamento feito para 
facilitar nossa reflexão e ação a respeito? 

• Que considerações temos que fazer sobre a maneira como se dá a relação entre 
cultura-educação em nosso(s) município(s)? 

Propor  

• Ações concretas a respeito do levantamento e uso dos bens materiais e 
imateriais; 

• Ações concretas para o diálogo entre Cultura-Educação (que trate da educação 
formal, não formal, informal ou mediática). 

Eixo 4 CULTURA COMO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Foco: Economia criativa como uma estratégia de desenvolvimento sustentável. 

Sub-Eixo 1 – Institucionalização de territórios criativos e valorização do 
patrimônio cultura para o desenvolvimento local e regional. 

O modelo de desenvolvimento que se impôs em todo o mundo e que também 
nos afeta consiste, em parte, na “substituição” do que há pelo “novo”. Nesse modelo 
vemos o desperdício de bens não renováveis, a diminuição do patrimônio histórico, a 
exploração de mão de obra e a desigualdade social, tornando as cidades e territórios 
muito parecidos. Em um novo modelo de desenvolvimento busca-se a valorização das 
singularidades com respeito à diversidade e ao crescimento sem destruição. A Economia 
Criativa surge como uma alternativa, tendo como sua matéria-prima a criatividade, que 
é um bem inesgotável. Muitos são os produtos e serviços criativos. Eles estão na moda, 
na arquitetura, nas artes, no artesanato, na gastronomia, na decoração, nos jogos 
eletrônicos, nos programas de computador etc. 

Esses produtos e serviços podem ter características próprias em cada cidade ou 
região e, unidos aos bens naturais e ao patrimônio histórico local, dão ao lugar atributos 
únicos que podem colaborar e fortalecer a economia da cultura. 

Refletir 

• De que maneira nossa cidade vem se desenvolvendo?  

• O que está sendo valorizado nesse desenvolvimento (as pessoas da cidade, o 
comércio local, as indústrias)?  

31 
 



 
 

• Nesse processo, o patrimônio histórico arquitetônico, os diferentes costumes e 
tradições locais, bens naturais estão sendo preservados? 

• Quais são as singularidades de nossa cidade, de nossa universidade?  

• Quais costumes e tradições atrairiam a curiosidade de outras pessoas de outras 
regiões (prato típico, por exemplo)?  

• Existem leis de preservação?  

• Quais contatos temos com outros municípios que estão no mesmo circuito 
turístico?  

• Temos ações em comum que nos valorizam mutuamente e assim valorizam 
nosso território comum? 

Propor 

• Propor, buscando trocar o modelo velho de desenvolvimento pelo novo, 
estratégias e metas para nossa cidade atrair os olhares de outras regiões, 
fortalecendo o turismo. 

• Que mecanismos podem ser criados para garantir a preservação do patrimônio 
natural, do patrimônio arquitetônico, da diversidade cultural, dos costumes e 
tradições? 

• Que estratégias podem ser usadas na valorização das singularidades da cidade 
(festivais, concursos gastronômicos, festas, espaços culturais)? 

Sub-Eixo 2 – Qualificação e formação em gestão e promoção de bens e serviços 
criativos. 

“A gestão da criatividade para gerar riquezas”. Essa é uma das definições 
possíveis para Economia Criativa, que consiste em gerir o que possuímos em 
abundância, para gerar bens finitos ou não. O maior valor do povo brasileiro é, sem 
dúvida alguma, sua criatividade. E a criatividade passou, nos últimos anos com a 
discussão sobre seu impacto econômico, a receber o verdadeiro valor que lhe é devido. 
A criatividade agrega valor a produtos e serviços. Na criatividade encontramos a 
singularidade, a beleza, a praticidade, a simplicidade, a tecnologia, a inovação. Para que 
esse valor da criatividade possa começar a ser percebido de forma efetiva nas cidades 
brasileiras é preciso que se tenha informação sobre esses trabalhadores e trabalhadoras, 
sobre seus negócios e sobre as áreas em que atuam. É necessário também o estímulo 
dessas áreas. 

Refletir 

• Em nosso município existe informação sobre quais são os trabalhadores e 
trabalhadoras das áreas criativas e quantos são? E quais os profissionais criativos 
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que hoje trabalham ou moram nesta cidade? Quantos estão relacionados à 
universidade de alguma maneira? 

• Quanto esses trabalhadores contribuem para o desenvolvimento local? 

• Existem negócios criativos na cidade? Sabemos quantos são? 

• Como as universidades podem contribuir no campo da economia criativa? 

• Existem cursos de formação nessas áreas (arte, design, moda, softwares etc.)? 

• Quais são os produtos criativos produzidos em nossa cidade (dos tecnológicos 
aos artesanais)?  

• Aonde a criatividade vem sendo empregada (da agricultura ao urbanismo)?  

• De que maneira a criatividade vem sendo empregada para combater a poluição, 
o desmatamento, a sujeira nas ruas (de campanhas publicitárias a projetos nas 
escolas)?  

• Como a criatividade e a inovação aparecem na universidade e na cidade? E de 
que maneira ela vem ajudando na inclusão social (cursos, empregos, geração de 
renda)?  

Propor 

• Para que nossa universidade possa também fazer parte do mercado criativo é 
necessário que sejam identificados os trabalhadores e trabalhadoras criativos(as) 
e suas produções, construindo uma base de dados e informações; e que sejam 
oferecidos infraestrutura, assessorias e financiamentos para esses profissionais. 

• Cursos para auxiliar na criação de negócios criativos na nossa universidade. 

• Mecanismos para facilitar a criação e o funcionamento dos negócios criativos. 

• Incentivar a exportação e distribuição dos produtos criativos produzidos em sua 
cidade. 

Sub-Eixo 3 – Fomento à Criação/Produção,Difusão/Distribuição/Comercialização e 
Consumo/Fruição de Bens e Serviços Criativos, tendo como base as Dimensões 
(Econômica, Social, Ambiental e Cultural) da Sustentabilidade. 

A Economia Criativa vem ganhando destaque como estratégia de 
desenvolvimento local. A criatividade, por exemplo, também pode agregar valor a 
outros produtos, como é o caso do design na indústria automobilística ou na criação e 
fabricação de móveis. O “Criativa Birô”, uma parceria com os governos estaduais, é um 
escritórios de apoio aos negócios criativos. Outros mecanismos estão sendo criados pelo 
Ministério da Cultura para descobrir qual o tamanho do mercado criativo no Brasil. 
Com esse novo olhar sobre os negócios criativos e o crescimento sem destruição, faz-se 
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necessário que as universidades também repensem suas estratégias, fomentando a 
produção e o consumo desses produtos. 

 

Refletir 

• Como a universidade pode colaborar no debate e aplicação da Economia 
Criativa? 

• Em nossa cidade já se discute a Economia Criativa? 

• Como a criatividade pode gerar riquezas econômicas? 

• De que maneira a Economia Criativa pode favorecer a inclusão social? 

• Como o patrimônio histórico arquitetônico e as tradições e costumes de nossa 
região podem influenciar a abertura de negócios criativos em nossa cidade? 

• Já é possível identificar alguma cadeia produtiva criativa? 

• Como é o consumo de produtos e serviços criativos em nossa cidade?  

Propor 

• Assessorias que devem ser oferecidas para que novos empreendedores abram 
seus próprios negócios criativos. 

• Mecanismos que devem ser criados para que seja incentivada a produção de 
produtos e serviços criativos que prezem pela preservação dos bens naturais ou 
que favoreçam a inclusão social. 

• Ampliar a produção de produtos e serviços criativos e seu consumo em nossa 
cidade. 

Sub-Eixo 4- Direito autoral e conexos no ambiente público em meio aos novos 
direitos e novas tecnologias. 

Economia Criativa promove o desenvolvimento sustentável e humano. Antes mesmo 
das discussões sobre essa economia a humanidade já havia se dado conta de que o 
produto criativo precisava estar protegido, garantindo ao seu criador o direito sobre a 
obra. Para isso foram criadas, em diversos países, as leis de “direito autoral” que tratam 
sobre a proteção de criações do espírito humano. É a proteção das expressões artísticas, 
literárias e científicas. Estão incluídos textos, músicas, obras de arte, como pinturas e 
esculturas, e também as obras tecnológicas, como os programas de computador e as 
bases de dados eletrônicas. E o desafio que se apresenta é encontrar o equilíbrio entre o 
direito do criador e o interesse da coletividade sobre as obras autorais. Os direitos 
autorais precisam se moldar ao formato do mundo globalizado. O processo de mudança 
precisa ser debatido com os compositores, escritores e produtores culturais, criando um 
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modelo que proteja os direitos do autor, mas que crie mecanismos que permitam um 
maior acesso do cidadão ao conhecimento comum e o desenvolvimento da economia 
criativa.  

Refletir 

• Nós sabemos o que são direitos autorais?  

• De que maneira os direitos autorais podem auxiliar o desenvolvimento da 
Economia Criativa, sendo úteis aos trabalhadores e trabalhadoras criativos(as)? 

Propor 

• Mudanças na lei de direito autoral para que traga um equilíbrio com o direito ao 
acesso. 
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4. Diretrizes Propostas para o Plano de Cultura da UEM 

As propostas construídas a partir do roteiro exposto anteriormente foram 
organizadas considerando os comentários, alterações e sugestões provenientes da 
Consulta Pública. Como metodologia básica, toda vez que metas similares foram 
propostas em situações diferentes optou-se por condensá-las em uma única meta. É 
importante considerar que um plano de cultura não pode ter um volume de metas muito 
grande podendo acarretar em sua inexequibilidade.  Um tamanho viável para o porte da 
universidade é que tenhamos cerca de 35 a 40 metas, principalmente se considerarmos 
que o Plano Nacional de Cultura tem 53 metas. Outro ponto importante a ressaltar, é 
que os membros participantes das plenárias decidiram por sugerir propostas na forma de 
metas em vez de ações pontuais engessadas visando não inviabilizar a execução do 
plano. 

4.1.  Princípios Básicos 

Considerando que em diversas propostas apareceram princípios que eram 
recorrentes, os membros das plenárias decidiram que elas deveriam ser formalizadas 
como Princípios Básicos que norteiam todas as metas e ações do plano. São eles: 

1.  Fortalecer a Universidade Pública, Laica, Gratuita e de Qualidade. 

2. Lutar pela autonomia universitária e com garantia de realização dos processos da 
cultura. 

3. Priorizar o atendimento às pessoas em estado de vulnerabilidade. 

4. Fomentar a equidade de ações culturais entre todos os campi da UEM. 

Com base nesses princípios as diretrizes são apresentadas na seção 4.2 divididas em 
eixos orientadores. 

4.2. Diretrizes Propostas 
 

Eixo 1 - Implementação do Plano de Cultura da UEM: marcos legais, indicadores, 
qualificação e orçamento 
 

Subeixo 1.1 – MARCOS LEGAIS/PARTICIPAÇÃO E PLANOS SETORIAIS  
  

Proposta 1.1.1 - Planejar e viabilizar a capacitação de gestores e produtores 
culturais no que se refere às normas e leis existentes na área de cultura (leis 
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federais, estaduais, municipais e institucionais), priorizando a participação de 
comunidades em situação de vulnerabilidade. 

Proposta 1.1.2 - Criar legislação que permita aos diversos grupos e coletivos 
propor ações culturais em sintonia com o plano e adequar os regimentos, 
códigos, leis e demais burocracias que tangem as práticas culturais. 

Proposta 1.1.3 - implantar ouvidoria participativa que avalie constantemente a 
execução do plano e proponha um sistema de acompanhamento que vise à 
ampliação das práticas exitosas e a correção dos equívocos. 

Proposta 1.1.4 - dialogar com grupos culturais diversos para que ocorra uma 
interação e participação da comunidade, por meio de reuniões periódicas e 
divulgação de dados através de mídia eficiente. 

Proposta 1.1.5 - Realizar levantamento de sugestões de ações culturais. 

Proposta 1.1.6 – Fomentar a criação de leis em nível externo a universidade que 
protejam os patrimônios culturais dos municípios de abrangência da 
Universidade. 

Subeixo 1.2 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL E FORMAÇÃO DE 
AGENTES CULTURAIS 
 

Proposta 1.2.1 - Formação de um Conselho de Gestores e Agentes Culturais 
com representatividade de todos os setores da comunidade acadêmica 
(servidores técnicos, servidores docentes, estudantes e se possível comunidade 
externa) que deve agir interna e externamente ao ambiente universitário e que 
sejam parceiros na manutenção de projetos de desenvolvimento da comunidade 
como um todo. 

Proposta 1.2.2 - Proporcionar capacitação humanística de gestores públicos de 
cultura de forma a ampliar espaços e possibilitar a criação de experiências de 
forma a assimilar a diversidade étnica e cultural. 

Proposta 1.2.3 – Fazer gestão para que a instituição inclua no orçamento geral a 
implementação, realização e avaliação prevista no Plano de Cultura. 

Proposta 1.2.4 - Criar e promover espaços de intercâmbio de experiências entre 
agentes culturais da comunidade interna e externa. 

Subeixo 1.3 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO CULTURAL E INDICADORES 
COMO FERRAMENTA DE GESTÃO 
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Proposta 1.3.1 - Criar e implementar gestão de projetos culturais integrados 
com as plataformas já existentes na universidade.  

Proposta 1.3.2 - Criar indicadores que possam aferir as ações desenvolvidas na 
Universidade Estadual de Maringá (sede de demais campi) no âmbito cultural, 
possibilitando o acompanhamento e avaliação das diretrizes e metas do Plano.  

Subeixo 1.4 - FORTALECIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO. 
ORÇAMENTO E FUNDOS DE FINANCIAMENTO 
 

Proposta 1.4.1 - Desenvolver intercâmbios/convênios com outras instituições, 
grupos, entidades governamentais para suprir demanda orçamentária na 
aplicação do Plano. 

Proposta 1.4.2 - Criar um fundo para financiamento da política cultural da 
UEM, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura a ser gerido pelo 
Conselho de Gestores e Agentes Culturais. 

Eixo 2 - Produção Simbólica e Diversidade Cultural 
 

Subeixo 2.1 – CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, PRESERVAÇÃO, INTERCÂMBIO e 
CIRCULAÇÃO DE BENS ARTÍSTICOS E CULTURAIS 
 

Proposta 2.1.1 - Oferecer apoio estrutural e financeiro aos grupos artísticos da 
universidade, coletivos artísticos e culturais, museus e laboratórios de criação 
artística. 

Proposta 2.1.2 - Promover a integração da produção artística e cultural da 
universidade com a área de ensino e pesquisa ampliando a ressonância dessa 
produção nos projetos pedagógicos dos cursos ampliando a formação 
humanística e mais ampla da comunidade acadêmica para além do tecnicismo e 
produtivismo. 

Proposta 2.1.3 - Fomentar o desenvolvimento de rede de circulação de produção 
simbólica entre os campi universitários, outras IES e por meio da inserção da 
universidade no circuito de circulação artístico do estado e do país. 

Subeixo 2.2 – EDUCAÇÃO e FORMAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL  
 

Proposta 2.2.1 – Fomentar a criação de cursos de Política e Produção Cultural 
nos mais diversos níveis (extensão, aperfeiçoamento e pós-graduação), 
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possibilitando a formação de uma rede no desenvolvimento de pesquisas e 
publicações sobre interculturalidade. 

Proposta 2.2.2 - Promover a valorização ecológica (de manutenção de bens 
simbólicos) e da cultura popular por meio de processos educativos e salvaguarda 
da memória da diversidade cultural. 

Proposta 2.2.3 - Elaborar estudos com as comunidades, escolas e povos 
tradicionais, grupos étnicos e minoritários para conhecer, fomentar e divulgar 
seus saberes culturais/artísticos. 

Proposta 2.2.4 – Incentivar que os projetos pedagógicos dos cursos tenham 
espaços para as ações artísticas/culturais. 

Subeixo 2.3 - DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO E CULTURA 
 

Proposta 2.3.1 – Ampliar o conceito da comunicação institucional visando o 
desenvolvimento das rádios e TVs universitários para maior divulgação da 
produção cultural das IES do Paraná.   

Proposta 2.3.2 - Criar programa que interligue o sistema de comunicação 
universitário estadual com o federal, propiciando uma ampliação no 
conhecimento artístico cultural e conseqüentemente uma maior divulgação. 

Subeixo 2.4 - VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E PROTEÇÃO 
AOS CONHECIMENTOS DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS. 
 

Proposta 2.4.1 - Promover ações, no âmbito local e regional que leve as 
manifestações culturais tradicionais e étnicas a toda comunidade, contribuindo 
para que haja amplo conhecimento, facilitando a compreensão e apreensão do 
saber e reunindo as formas de pensar e ser. 

Proposta 2.4.2 - Criar um programa de ampliação dos projetos dos discentes no 
processo cultural da instituição. 

Eixo 3 - Cidadania e Direitos Culturais 
 

Subeixo 3.1 - DEMOCRATIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO À 
CULTURA E DESCENTRALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS 
EESPAÇOS CULTURAIS 
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Proposta 3.1.1 - Proporcionar condições concretas (tais como cursos e eventos 
de extensão, seminários, apoio à apresentações artísticas) para que a comunidade 
acadêmica e externa possam desenvolver suas criatividades culturais, 
implementando uma comissão composta por representantes destes segmentos a 
fim de que a política cultural seja acompanhada e avaliada. 

Subeixo 3.2 - DIVERSIDADE CULTURAL, ACESSIBILIDADE e 
TECNOLOGIAS SOCIAIS 
 

Proposta 3.2.1 – Realizar ações para que a diversidade cultural local (de cada 
uma das cidades onde há campi da UEM, assim como as localidades que são 
suas áreas de influência) seja percebida e conhecida pelo meio acadêmico, 
ampliando dessa forma, a integração e o acesso entre o conhecimento cientifica e 
a sociedade civil. 

Proposta 3.2.2 – Fazer gestões para promover acessibilidade plena no espaço 
universitário, tanto do espaço físico quanto dos bens culturais. 

Proposta 3.2.3 - Promoção de plataformas digitais de divulgação e produção 
cultural universitária. 

Proposta 3.2.4 – Fomentar a criação de espaços públicos de arte e cultura nos 
campi, valorizando o saber local e promovendo a cultura da solidariedade. 

Subeixo 3.3 - VALORIZAÇÃO E FOMENTO DAS INICIATIVAS CULTURAIS 
LOCAIS E ARTICULAÇÃO EM REDE (PENSANDO NOS CAMPI, REDES DE 
UNIVERSIDADES ESTADUAIS E FEDERAIS) 
 

Proposta 3.3.1 - Analisar as práticas culturais existentes, internas e de outras 
instituições visando sua implementação de forma que subsistam às mudanças 
políticas na instituição.  

Proposta 3.3.2 – Realizar ações culturais que contribuam com o projeto de 
internacionalização da UEM. 

Proposta 3.3.3 – promover atividades culturais (mostras, feiras, clube de trocas) 
que facilitem a exposição e comercialização de produtos criativos e solidários.  

Subeixo 3.4 - FORMAÇÃO PARA A DIVERSIDADE, PROTEÇÃO E 
SALVAGUARDA DO DIREITO À MEMÓRIA E IDENTIDADES 
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Proposta 3.4.1 – Criação de um Centro de Memória da UEM com a função de 
identificar, proteger e salvaguardar a memória institucional e de seus servidores, 
acadêmicos e usuários. 

Proposta 3.4.2 – Desenvolver ações que contribuíam com a valorização da 
cultura tradicional, popular e folclórica. 

Eixo 4 – Cultura como Desenvolvimento Sustentável 
 

Subeixo 4.1 – INSTITUCIONALIZAÇÃO DE TERRITÓRIOS CRIATIVOS E 
VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL 
 

Proposta 4.1.1 - Promover e incentivar palestras, fóruns e cursos sobre a 
economia criativa, solidária e turística, estimulando a formação de Associações 
e/ou Cooperativas, Incubadoras, aos moldes da Economia Solidária, com 
créditos específicos - atingindo toda a região, tanto rural quanto urbana - 
assessorando a comunidade, no desenvolvimento de produtos que possuam 
relação cultural com o local. 

Proposta 4.1.2 - Fomentar o resgate histórico dos municípios, por meio de 
parcerias da UEM com as prefeituras e núcleos de educação, para a criação e 
divulgação de um museu itinerante transdisciplinar, dando visibilidade as suas 
origens e práticas culturais (tradições, conhecimentos acumulados, experiências 
vividas, costumes, talentos e gastronomia típica) resgatando a sua evolução, 
singularidades, analisando suas fragilidades e potencialidades, promovendo o 
desenvolvimento local, regional e sustentável. 

Subeixo 4.2 - QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM GESTÃO E PROMOÇÃO 
DE BENS E SERVIÇOS CRIATIVOS 
 

Proposta 4.2.1 – Fomentar a criação de quadro permanente de docentes e 
técnicos de caráter transdisciplinar dedicados à formação e qualificação de 
processos criativos (individuais e coletivos) e fortalecendo núcleos já existentes. 

Proposta 4.2.2 - Organizar grupos de estudos transdisciplinares para inventariar 
a economia criativa e economia solidária local/regional e realizar pesquisa 
cultural e histórica, gerando conhecimento local, valorizando o saber popular 
acumulado, contribuindo, ainda, para a interação criativa com o saber acadêmico 
ofertado pela universidade. 
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Proposta 4.2.3 - Estimular projetos, coletivos criativos e autogestionáveis, 
alcançando amplo território por meio de ações culturais, realizando 
concursos/premiações.  

Proposta 4.2.4 - Subsidiar projetos educativos/criativos e gerar estímulos para a 
realização de (TCC´s, dissertações, teses e IC´s) em economia criativa e 
economia solidária. 

Subeixo 4.3 – FOMENTO À CRIAÇÃO/PRODUÇÃO, 
DIFUSÃO/DISTRIBUIÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO e CONSUMO/FRUIÇÃO 
DE BENS E SERVIÇOS CRIATIVOS, TENDO COMO BASE AS DIMENSÕES 
(ECONÔMICA, SOCIAL, AMBIENTAL E CULTURAL) DA 
SUSTENTABILIDADE. 
 

Proposta 4.3.1- Criar espaços culturais dentro dos Campi, como Museus, 
Centros de Memória, mostras culturais, feiras e clubes de troca onde a 
comunidade interna e externa tenha acesso aos bens e serviços da economia 
criativa e da economia solidária desenvolvidos na região, enquanto expressões 
da cultura local, de forma sustentável e consciente, gerando inclusão social e 
econômica dos empreendedores criativos e solidários. Proporcionar com isso 
que os acadêmicos, principalmente os envolvidos em processos de incubação de 
empreendimentos econômicos solidários, possam visualizar na prática as ações 
desse acompanhamento (incubação) de empreendimento e desenvolver a prática 
do consumo consciente.  

Subeixo 4.4 – DIREITOS AUTORAIS E CONEXOS, APERFEIÇOAMENTO 
DOS MARCOS LEGAIS EXISTENTES E CRIAÇÃO DE ARCABOUÇO 
LEGAL PARA A DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA CRIATIVA. 
 

Proposta 4.4.1 - Prestar acompanhamento sistemático e de qualidade aos grupos e 
empreendedores envolvidos com Economia Criativa e Economia Solidária, visando 
à ampliação da cultura da solidariedade, sua organização, profissionalização e 
através dos Núcleos e Programas já existentes, como Programa da Unitrabalho, por 
exemplo. 
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5. Considerações Finais 
 

O plano de cultura proposto precisa ser analisado pelo conselho superior pertinente 
para que seja estabelecida uma política institucional de cultura que atenda as 
expectativas da comunidade universitária, em particular da comunidade estudantil. 
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ANEXO I 
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Consulta Pública - Plano de Cultura da UEM 
 

Neste formulário foram compiladas as metas para o Plano de Cultura da UEM, 
propostas pela comunidade acadêmica nas plenárias realizadas nos dias 9, 10 e 11 de 
setembro. As propostas de metas abaixo listadas foram discutidas e alguns princípios 
básicos foram elencados. Todas as metas, quando aprovadas, devem ser realizadas 
sempre visando respeitar e fortalecer as ideias contidas nesses princípios. São eles: 

1 - Fortalecer a Universidade Pública, Gratuita e de Qualidade. 

2 - Lutar pela autonomia universitária e com garantia de realização dos processos da 
cultura 

3 - Atender as pessoas em estado de vulnerabilidade. 

Solicitamos que as propostas sejam analisadas por você. Comente, sugira modificações, 
inclusões ou retirada de metas propostas. Você também pode contribuir sugerindo ações 
que devem ser realizadas para que tanto as metas aqui propostas, quanto as que você, 
por ventura, venha a sugerir sejam atingidas.  

Obrigado pela sua participação!  

Vamos transformar nossa UEM em um lugar melhor para todos! 

 

Diretoria de Cultura 

Pró-reitoria de Extensão e Cultura 

Universidade Estadual de Maringá 

Fique livre para tecer comentários, sugestões, inclusões ou exclusões quanto aos 
princípios básicos e sobre a estrutura de eixos e sub eixos adotada. 

COMETÁRIOS: 

A universidade não basta ser pública, gratuita e de qualidade, tem ainda de ser 
democrática, laica e para todas as pessoas. A luta deve ser pela autonomia das pessoas e 
não meramente das instituições, pois, parafraseando a música dos titãs, "a gente não 
quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, a gente quer saída para qualquer 
parte", com a garantia do apoio à realização cultural autônoma. Também não basta 
atender as pessoas em estado de vulnerabilidade, tem que fornecer ferramentas e meios 
para que não permaneçam em tal estado. 
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Comentário inicial. A liberdade de expressão é interessante e desejável no meio 
acadêmico, entretanto, entendo ser de fundamental importância encaminhamentos 
norteadores (conteúdo) para dirigir a qualidade das discussões e o resultado dos 
trabalhos. Avaliação da página de abertura. Nesta página de apresentação, fiquei 
confusa se os itens elencados (1-3) se referem à propostas de metas tiradas nas plenárias 
ou a princípios do Plano de cultura da UEM.  

 

1 - Fortalecer a Universidade Pública, LAICA, Gratuita e de Qualidade. 2 - Lutar pela 
autonomia universitária e com garantia de realização dos processos da cultura, com 
mais eventos dentro da Universidade que atenda a comunidade acadêmica e seja aberto 
a comunidade externa, precisamos ocupar o campus, com isso até mesmo a 
criminalidade dentro do próprio, diminuiria. 3 - Atender as pessoas em estado de 
vulnerabilidade, não existem políticas de acesso e permanência, a central de estágio 
deveria ter uma seleção também baseada na situação socioeconômica dos alunos, mas o 
que vem acontecendo é completamente diferente. O sistema que funciona é de Quem 
Indica, portanto, entram nas vagas aqueles que os departamentos já querem, as 
entrevistas são meras formalidades. A única assistência estudantil que tínhamos era a 
Bolsa Formação Acadêmica que hoje não existe e em seu lugar foi criada a Bolsa 
Permanência, com a diminuição de quase 300 vagas, conta hoje com 95 vagas e R$ 
320,00/mês. 
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Eixo 1 - Implementação do Plano de Cultura da UEM: marcos legais, indicadores, 
qualificação e orçamento 
 

Sub eixo 1.1 - MARCOS LEGAIS/PARTICIPAÇÃO E PLANOS SETORIAIS 
 

Proposta 1 - Planejar e viabilizar a capacitação de gestores e produtores culturais 
no que se refere às normas e leis existentes na área de cultura (leis federais, 
estaduais, municipais e institucionais), priorizando a participação de comunidades 
em situação de vulnerabilidade. 

COMENTÁRIOS 

 

A proposta é interessante, porém deveria ser enfatizada a capacitação de forma crítica, 
de pessoas que pensam e fazem culturas, não de meros burocratas culturais. 

 

Esse item é importante e talvez já contemplado pelos professores e seus núcleos/grupos 
mais afetos ao tema (artes, cultura, patrimônio cultural, educação, saúde); no caso de 
"priorizar" a participação de comunidades específicas, mesmo que mencionadas (risco 
social, econômica, diversidade humana e sexual), me parece conflitar com o sentido 
maior de uma política cultural que deve contemplar um universo bem maior da 
coletividade, isto é a comunidade acadêmica e a comunidade externa/sociedade em si, 
no sentido mais amplo da palavra comunidade, é o que entendo. Sugiro priorizar a 
oportunidade de ações culturais e de formação cultural visando a integração entre a 
comunidade interna/universitária e a externa/Maringá e região. Proponho: 
ADAPTAÇÃO DA META. 

 

Fantástico,será possível sair dos limites da Universidade finalmente 

 

Criação da Orquestra Sinfônica da UEM nos moldes da orquestra da UEL  

 

Sim, treinamento básico sobre o assunto é essencial 

 

Integrar os alunos para discussões sobre cultura em nossa Universidade, assim como, 
discussões políticas. 
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Proposta 2 - Criar legislação que permita os diversos grupos e coletivos propor 
ações culturais em sintonia com o plano e adequar os regimentos, códigos, leis e 
demais burocracias que tangem as práticas culturais. 

COMENTÁRIOS 

Muito bom, quão maior a pluralidade de pessoas envolvidas e menores os entraves 
burocráticos, mais rica em conteúdo e ideias a cultura produzida. 

 

Em que plano se pensa isso? Se municipal/estadual/federal, entendo, por ora, não 
exequível. Se local, entendo que já deva haver mecanismos para que tais grupos façam 
suas proposições adequadas ao universo acadêmico e social, e se por ventura novas 
ações necessitem alteração para sua implementação são essas ações que levarão às 
reais necessidades de alteração na burocracia e não o contrário; portanto, item 
dispensável. Proponho: EXCLUSÃO DA META. 

 

Como seria um colegiado com representatividade 

 

Uma cidade como Maringá deve possuir sua orquestra com funcionários contratados a 
exemplo da Orquestra da UELOSUEL.  

 

Lembrando que a Universidade é um lugar para TODOS, não deve haver 
discriminação dentro deste ponto. É importante que seja revisto o modelo de sarau, 
mas que exista sua descriminalização. 
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Proposta 3 - implantar ouvidoria participativa que avalie constantemente a 
execução do plano e proponha um sistema de acompanhamento que vise a 
ampliação das práticas exitosas e a correção dos equívocos. 

COMENTÁRIOS 

Perfeito, basta garantir que funcione desta forma. 

 

É importante um canal de comunicação com a comunidade, mas não haveria outras 
formas sem que seja pela implantação de uma ouvidoria - algo que soa tão 
burocrático? Fóruns de discussão e avaliação periódicos/semestrais, por exemplo, e 
mesmo as redes sociais, já dão termômetro e servem bem a esse expediente, e com 
economia de recursos, me parece. Proponho: REVISÃO DA META. 

 

Sim, isto diminuiria questão de desvios e favoritismo 

 

Ótimo 

 

Proposta 4 - dialogar com grupos culturais diversos para que ocorra uma 
interação e participação da comunidade, através de reuniões mensais e divulgação 
de dados por meio de panfletos e jornais. 

 

COMENTÁRIOS 

 

Muito interessante, mas não pode ser esquecido um bom site, com navegação intuitiva e 
lógica, onde estejam disponibilizadas as informações e os dados com a devida 
transparência. 

 

Quem vai dialogar, que comunidade se trata aqui, quem dirigirá as reuniões e por que 
mensais, com que recursos os jornais/panfletos, para que? O que falta, na minha 
opinião, são oportunidades de ações e de eventos agregadores na universidade, com 
participação das prefeituras municipais e as secretarias de cultura e de educação, que 
permitam e possibilitem a exposição de conteúdos culturais visando a formação 
cultural tanto da comunidade interna (universitária) como da comunidade externa 
(Maringá e região). Esse item me parece posterior à criação de uma agenda de eventos 
permanente e também periódica que agregue as ações propostas em conciliação com os 
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órgãos da cultura e da educação do município. Proponho: EXCLUSÃO DA META, com 
sugestão de INCLUSÃO DE META: CRIAR UMA AGENDA DE AÇÕES CULTURAIS 
(PERMANENTE E PERIÓDICA) COM INTEGRAÇÃO DAS DIVERSAS INSTÂNCIAS 
DA COMUNIDADE INTERNA E EXTERNA VISANDO A FORMAÇÃO CULTURAL 
DO PÚBLICO MAIS AMPLO. 

 

Uma universidade que possui o curso de bacharelado em instrumentos orquestrais 
deveria possuir sua orquestra a exemplo da Universidade de Londrina que não possui o 
bacharelado mas foi a primeira orquestra do estado do Paraná 

 

O diálogo é importante, para conhecer as reais demandas dos diversos setores da 
sociedade, todavia não implica em divulgação por meios impressos 

 

Divulgação por meio digital, mais precisamente redes sociais, atinge muito mais as 
pessoas. 
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Proposta 5 - Realizar levantamento de sugestões de ações culturais. 

 

COMENTÁRIOS 

 

É importante que tal levantamento possa assumir diversas formas e não fique recluso à 
frialdade orgânica do papel ou digital da rede, mas que as pessoas sejam incentivadas 
e estimuladas a participar. 

 

É sempre positiva a atenção a sugestões de ações culturais que a comunidadeinterna 
mais ampla expressa e deseja e a comunidade externa carece. Há ações culturais que 
ocorrem na universidade que se ressentem da falta de recursos para uma exposição 
com materiais de melhor qualidade, da ausência de uma divulgação maior em tempo 
hábil e oportuna nos canais de divulgação mais amplos (interno/externo), de espaços 
adequados para a circulação ou mesmo concentração de um público maior, etc. 
Formas de financiamento deverão ser pensadas. É aí que a participação da 
comunidade interna com a externa, sobretudo das instâncias municipais/secretarias, 
associações comerciais, etc, podem resultar em ações coletivas de maior impacto social 
e local com oportunidade para ambos os lados. É preciso pensar uma agenda de 
eventos culturais permanente e periódica (formação cultural), e definir estratégias de 
participação entre as diferentes instâncias (atuação das instituições sociais). 
INCLUSÃO DE META: CRIAR UMA AGENDA DE AÇÕES CULTURAIS 
(PERMANENTE E PERIÓDICA) COM INTEGRAÇÃO DAS DIVERSAS INSTÂNCIAS 
DA COMUNIDADE INTERNA E EXTERNA VISANDO A FORMAÇÃO CULTURAL 
DO PÚBLICO MAIS AMPLO. 

 

sim, é preciso pois há festivais de música no mundo inteiro e estive em Maringá e vi que 
a prefeitura esta criando um festival FIMA  e deve a UEM fazer parte disso não só 
formando alunos que se tornam um exército de desempregados, e a cidade anseia por 
cultura e a música orquestral deve possuir guarida dentro da UEM 

 

Avisando sempre em salas para que todos estejam cientes, além da divulgação em redes 
sociais. 
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Sub eixo 1.2 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL E FORMAÇÃO DE 
AGENTES CULTURAIS 
 

COMENTÁRIOS 

 

Proposta 1 - Formação de um Conselho de Gestores e Agentes Culturais que deve 
agir interna e externamente ao ambiente universitário e que sejam parceiros na 
manutenção de projetos de desenvolvimento da comunidade como um todo. 

 

Muita atenção é necessária na composição de tal conselho para garantir que os 
princípios de uma política cultural não sejam distorcidos. 

 

Esses conselheiros/agentes já existem e reconhecidos pelos pares como tais; é questão 
de reuni-los! 

 

Concordo 

 

Desde que isso englobe acadêmicos. 
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Proposta 2 - Proporcionar capacitação humanística do gestor que amplie espaços e 
possibilite a criação de experiências de forma a assimilar a diversidade cultural. 

 

COMENTÁRIOS 

 

Perfeito, basta fazer funcionar. 

 

Dispensável, pois é o que, minimamente, se espera do conselheiro/agente (proposta 1). 

 

Muito bom, mas desde que isso englobe acadêmicos. 
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Proposta 3 - Que a instituição inclua no orçamento geral a implementação, 
realização e avaliação prevista no Plano de Cultura. 

 

COMENTÁRIOS 

 

Ótimo, basta fazer acontecer. 

 

Certamente! 

 

Essencial 
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Proposta 4 - Criar e promover espaços de intercâmbio de experiências entre 
agentes culturais. 

 

COMENTÁRIOS 

 

Extremamente importante. 

 

Não consegui visualizar o conteúdo efetivo dessa proposta, em que ocasião, como, não 
entendi. 

 

Maravilhoso. 
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Sub eixo 1.3 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO CULTURAL E INDICADORES 
COMO FERRAMENTA DE GESTÃO 
 

COMENTÁRIOS 

 

Esse eixo deve ter um cuidado extra nas discussões para não exagerar no engessamento 
e nem na subjetividade. 

 

Teria sido interessante alguns elementos para consideração. 

 

Criar e implementar por meio de suporte digital um sistema de gestão de projetos 
culturais integrados com as plataformas já existentes na universidade. 
Acompanhamento das atividades culturais por meio da criação e implementação de 
indicadores de gestão cultural. 

 

Criar indicadores que possam aferir as ações desenvolvidas na Universidade Estadual 
de Maringá (sede de demais campi)no âmbito cultural, possibilitando o 
acompanhamento e avaliação das diretrizes e metas do Plano. Mapear e diagnosticar 
as ações culturais desenvolvidas na UEM para fundamentar os indicadores. 

 

Descriminalização do sarau, revendo o modelo existente.  

57 
 



 
 

Sub eixo 1.4 - FORTALECIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO. 
ORÇAMENTO E FUNDOS DE FINANCIAMENTO 
 

COMENTÁRIOS 

 

A melhor maneira de fortalecer um plano de cultura é fazendo cultura, então a 
realização de festivais e outras ações de grande visibilidade são essenciais. 

 

Teria sido interessante alguns elementos para consideração. 

 

Criar Fóruns, Grupos de Trabalho e demais coletivos para acompanhar a a 
implementação do Plano. 

 

 Desenvolver intercâmbios/convênios com outros organismos para suprir demanda 
orçamentária na aplicação do Plano. 
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EIXO 2 - Produção Simbólica e Diversidade Cultural 

sub eixo 2.1 - CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, PRESERVAÇÃO, INTERCÂMBIO E 
CIRCULAÇÃO DE BENS ARTÍSTICOS E CULTURAIS 
 

COMENTÁRIOS 

 

A universidade dispõe de diversidade importante de bens artísticos e culturais em 
circulação no seu espaço, e de preservação e manutenção dos mesmos. Há que 
dialogar com essas instâncias específicas - museus, laboratórios, cursos específicos 
(arte, educação, comunicação, patrimônio cultural, etc) 

 

Promover encontros de discussão, promoção e exibição de produtos culturais, aos 
moldes dos encontros já existentes para debate dos projetos de ensino, pesquisa e 
extensão.  

 

Criação de projetos de cultura e arte aos moldes dos projetos de ensino, pesquisa e 
extensão já existentes na universidade e reconhecidos como atividades integradoras 
das atividades acadêmicas.  

 

Promover ações de integração entre gerações, combinando atividades para atores 
sociais de diferentes idades como forma de troca de saberes e experiências.  

 

Promoção regular de mostras artísticas em seus diversos suportes materiais.  

 

Incentivo à criação de coletivos culturais. 

 

 Integração da universidade com mostras artísticas itinerantes de caráter nacional e 
internacional.  

 

Criação de rede de criação cultural integrada com outras universidades do Paraná. 
Criar acervo com obras artísticas produzidas pelos grupos e coletivos da universidade. 

Criar programa de circulação entre os campi para a s apresentações artísticas  
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Propor convênio de circulação artística entre as instituições de ensino superior do 
Paraná.  

 

Aproximar as produções artísticas das IES estaduais com as instituições federais 
existentes no Estado. 
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PROPOSTA 1 - Elaboração de projetos com e para a população, propor atividades 
coletivas entre sociedade e universidade 

PROPOSTA 2 - Conseguir recursos do município 

PROPOSTA 3 -Realizar oficinas que visem atividades artísticas com a população 

PROPOSTA 4 - Elaborar projetos em conjunto com a prefeitura visando a cultura 

PROPOSTA 5 - Mobilizar a sociedade e acadêmicos a favor da cultura 

PROPOSTA 6 - Organizar movimentos culturais e formar uma equipe para divulgar os 
diferentes tipos de artes  

Proposta 7 - Realização de um festival cultural, com profissionais da área, voltado 
para a comunidade local 

Proposta 8 - Realização de mostra tecnológica, com a palestras envolvendo 
profissionais da área 

Proposta 9 - Promoção de projetos em que a cultura seja prioridade 

Proposta 10 - Interação entre universidade e comunidade 

Proposta 11 - Criação de uma cinemateca 

Proposta 12 - Aulas integrais nos colégios, com atividades voltadas para o 
aprofundamento cultural, tanto lingüístico quanto musical, teatral e dança 

Proposta 13 - Realização de exposição com os artistas locais 

Proposta 14 - Realização de campeonato de vídeo games 

Proposta 15 - Aprender com os erros, não se acomodar com a situação 
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Sub eixo 2.2 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL 
 

Proposta 1 - Criar cursos de Política e Produção Cultural nos mais diversos níveis 
(extensão, aperfeiçoamento, graduação e pós-graduação), possibilitando a 
formação de rede no desenvolvimento de pesquisas e publicações sobre 
interculturalidade. 

 

COMENTÁRIOS 

 

A universidade certamente já dispõe de projetos dessa natureza; é preciso dar mais 
visibilidade a tais. 

 

Criar cursos de pós graduação na área da cerâmica 

 

Deve haver consulta pormenorizada antes de abrir curso para tal, como exemplo 
graduação, pois com isto haverá informação da demanda 
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Proposta 2 - Promover a valorização ecológica (de manutenção de bens simbólicos) 
e da cultura popular por meio de processos educativos e salvaguarda da memória 
da diversidade cultural. 

 

COMENTÀRIOS 

 

Idem. 

 

Esta é uma ramificação bem difundida do aspecto projetos culturais, a Copel e 
Boticário apoiam projetos deste perfil 
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Proposta 3 - Elaborar estudos com as comunidades e povos tradicionais, grupos 
minoritários para conhecer, fomentar e divulgar seus saberes culturais/artísticos. 

 

COMENTÁRIOS 

 

Ibidem. 

 

Este é o eixo prioritário do Governo Federal, certamente estes estudos serão de valia 
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Sub eixo 2.3 - DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO E CULTURA 
 

 

COMENTÁRIOS 

 

1. Criar agenda de ações culturais - permanente e periódicas - envolvendo instâncias 
da comunidade interna e externa visando a formação cultural de um público mais 
amplo; 2. Utilizar as redes sociais (facebook) para divulgação e acompanhamento das 
ações emanadas; 3. Integrar instâncias culturais da comunidade interna e externa 
visando maior amplitude e apoio das ações culturais da universidade em Maringá e 
região. 

 

Promover mostras culturais.  

 

Promover semana de apresentações artísticas e seminários de comunicação e cultura 
como atividade integrante do calendário universitário. 

 

Através de portais web específicos para divulgar tal e rádio 

 

Ampliar o conceito da comunicação institucional visando o desenvolvimento das rádios 
e tvs universitários para maior divulgação da produção cultural das IES do Paraná  

 

Criar programa que interliguem o sistema de comunicação universitário estadual com 
o federal, propiciando uma ampliação no conhecimento artístico cultural e 
consequentemente uma maior divulgação. 
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Sub eixo 2. 4 - VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E PROTEÇÃO 
AOS CONHECIMENTOS DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS. 
 

Proposta 1 - Promover ações, no âmbito local e regional que leve essas 
manifestações à toda comunidade, contribuindo para que haja amplo 
conhecimento, facilitando a compreensão e apreensão do saber e reunindo as 
formas de pensar e ser. 

 

COMENTÁRIOS 

 

A divulgação periódica por meio de reportagens impressas e na forma de vídeos me 
parece suficiente para atender ao subeixo 2.4. Proponho: Revisão da meta. 
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Proposta 2 - Criar um programa de ampliação dos projetos dos discentes no 
processo cultural da instituição. 

 

COMENTÁRIOS 

 

Não entendi a especificidade solicitada nesse tópico. Proponho: Exclusão da meta. 
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Proposta 3 - Criar um fundo para financiamento da política cultural da UEM, 
vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura a ser gerido pelo Conselho de 
Gestores e Agentes Culturais. 

 

COMENTÁRIOS 

 

A localização desse tópico importante me parece fora de ordem na apresentação do 
Plano cultural da UEM. A criação do Fundo é coerente com a implantação de uma 
política cultural na universidade, mas não para atender especificamente este subeixo 
2.4 em que ele se encontra, pois aí me coloco contrariamente. Proponho: 
REALOCAÇÃO DA META. 
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Eixo 3 - Cidadania e Direitos Culturais 

Sub eixo 3.1 - DEMOCRATIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO À 
CULTURA E DESCENTRALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS 
EESPAÇOS CULTURAIS 
 

Proposta 1 - Proporcionar condições concretas para que a comunidade acadêmica 
e externa possam desenvolver suas criatividades culturais, implementando uma 
comissão composta por representantes destes segmentos a fim de que a política 
cultural seja acompanhada e avaliada. 

COMENTÁRIOS 

 

É por falta da compreensão do termo "cidadania", em seu sentido mais amplo, que a 
sociedade está como se encontra hoje: observadora apenas dos plenos direitos, sem 
observar os deveres intrínsecos e o respeito à diversidade social e humana - lamentável 
esse registro da plenária. Sobre o sub eixo 3.1 especificamente. A proposta, assim como 
consta, soa estranhamente mais para censura que para apoio das ações sugeridas, e 
apresenta duas coisas distintas (proporcionar condições para ações e implementar 
comissão de acompanhamento..) numa redação ruim: "desenvolver suas criatividades 
culturais"? A impressão que se tem é que o principal não foi discutido: a integração das 
comunidades interna e externa, o que quer dizer a parceria junto às secretarias 
municipais de cultura e educação, às entidades de classe, etc - afinal, não é isso "a 
descentralização de equipamentos, serviços e espaços culturais"? Proponho: 
EXCLUSÃO ou REVISÃO AMPLA da meta, considerando as parcerias de apoio às 
ações culturais junto às instâncias sociais da comunidade interna e externa. 

Proposta 2 - Gestão democrática para que exista participação da população nos espaços 
deliberativos 

Proposta 3 - Ampla divulgação dos novos espaços criados para maior adesão do público 

Proposta 4 - Promover projetos de extensão que proporcionem momentos interativos e 
dinâmicos nas comunidades (bairros) 

Proposta 5 - Gerar idéias que chamem a atenção de todos para que facilite seu acesso 

Proposta 6 - Criação de espaços culturais como centros musicais, para artes marciais, 
para crianças e jovens especiais 

Proposta 7 - Criação de novos espaços como teatro comunitário nos bairros mais 
afastados do centro 

Proposta 8 - Reivindicação e participação popular 

69 
 



 
 

Sub eixo 3.2 - DIVERSIDADE CULTURAL, ACESSIBILIDADE E 
TECNOLOGIAS SOCIAIS 
 

COMENTÁRIOS 

 

Proposição de cursos e oficinas que contemplem tais perspectivas; não precisa ser numa 
ação específica, se o for melhor ainda, mas pode ser integrada no Fórum de Extensão, 
por exemplo. 

 

Promoção de plataformas digitais de divulgação e produção cultural universitária.  

 

Propiciar que a diversidade cultural local seja percebida/conhecida pelo meio acadêmico 
ampliando dessa forma a integração e o acesso entre o conhecimento cientifico e a 
sociedade civil. 

 

Criar acessibilidade plena no espaço universitário  

 

Criar laboratórios que atendam aos discentes e demais membros da comunidade 
universitária o acesso amplo, irrestrito e de qualidade as tecnologias sociais. 
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Proposta 1 - Participação e complementação na criação de um fórum permanente de 
discussão sobre políticas de cultura no município e a criação do conselho municipal de 
cultura 

Proposta 2 - Realizar o mapeamento e análise os diferentes tipos de cultura do Vale do 
Ivaí 

Proposta 3 - Promover políticas de acesso à cultura para todos os segmentos sociais 

Proposta 4 - Proporcionar integrações e atividades para o conhecimento da população e 
assim conquistar a igualdade entre todos 

Proposta 5 - Compreender a visão que a comunidade universitária e a região tem de 
diferentes formas de cultura 

Proposta 6 - Fortalecer respeito pleno a diversidade cultural 

Proposta 7 - Localizar e dialogar com os diferentes tipos de cultura na Região do Vale 
do Ivaí 

Proposta 8 - Promover o respeito às diferenças através da educação escolar, projetos 
para a população 
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Sub eixo 3.3 - VALORIZAÇÃO E FOMENTO DAS INICIATIVAS CULTURAIS 
LOCAIS E ARTICULAÇÃO EM REDE (PENSANDO NOS CAMPI, REDES DE 
UNIVERSIDADES ESTADUAIS E FEDERAIS) 
 

Proposta 1 - Conhecer as práticas culturais existentes, internas e em outras 
instituições, implementar as bem sucedidas de uma forma rotineira. Criar uma 
tradição de praticas culturais que subsista as mudanças políticas na instituição. 
Contemplar o projeto de internacionalização da UEM. 

 

COMENTÁRIOS 

 

Apoiadíssimo! 
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Sub eixo 3.4 - FORMAÇÃO PARA A DIVERSIDADE, PROTEÇÃO E 
SALVAGUARDA DO DIREITO À MEMÓRIA E IDENTIDADES 
 

COMENTÁRIOS 

 

Idem. 

 

Criação de Centro da Memória da UEM . 

 

Valorização do folclore brasileiro por meio de teatros.  

 

Criar e viabilizar espaço físico para o Museu Histórico da UEM Identificar, proteger e 
salvaguardar a memória institucional e de seus servidores e usuários.  
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Proposta 1 - Conscientizar a comunidade universitária e a sociedade cianortense sobre 
a necessidade do respeito à diversidade cultural  

 

Proposta 2 - Promover atividade culturais em parceria com a universidade e prefeitura 
municipal de Cianorte, a fim de garantir a produção e socialização de diversos bens 
culturais 

 

Proposta 3 -Buscar mais investimentos financeiros dos políticos 

 

Proposta 4 - Promover mais mostras culturais, não só para a universidade, mas para 
também para a comunidade e a sociedade Cianortense sobre a necessidade 

 

Proposta 5 - Levar o projeto da brincadoteca para outras escolas, uma vez por mês 
visitar uma escola 

 

Proposta 6 - Deixar a universidade aberta nos fins de semana, trazendo oficinas para as 
crianças da comunidade, como contação de histórias, trabalhos com arte e outros. 

 

Proposta 7 - Promover uma troca de experiências entre a universidade e a sociedade 
com a realização de atividades que garantam a produção e a socialização dos bens 
relacionados à diversidade cultural 

 

Proposta 8 - Construir um projeto de fortalecimento das iniciativas artísticas da 
comunidade acadêmica, de forma que este seja orientador da discussão transversal da 
produção cultural 

 

Proposta 9 - Ministrar aula de música gratuita na universidade para formar uma 
orquestra no campus, para tocar, futuramente no festival 

 

Proposta 10 - Construir uma articulação/parceria entre universidade/poder 
público/mídia local e regional 
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Proposta 11 - Promover shows de vários estilos musicais, fazendo com que as pessoas 
comecem a ter gosto pela música 

 

Proposta 12 - Universidade e órgãos públicos devem criar parcerias para implementar 
esses projetos 

 

Proposta 13 - Realizar um evento artístico universitário (teatro/poesia/dança/canção) 
que se configure como um espaço onde professores, alunos e comunidade se expressem, 
cujo objetivo é possibilitar a socialização e o processo de fortalecimento de identidade e 
cultura da Região do Vale do Ivaí/PR 
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Eixo 4 - CULTURA COMO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Sub eixo 4.1 - INSTITUCIONALIZAÇÃO DE TERRITÓRIOS CRIATIVOS E 
VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL 
 

Proposta 1 - Promover e incentivar palestras, fóruns e cursos sobre a economia 
criativa, turística e solidária, estimulando a formação de Associações e/ou 
Cooperativas, incubadoras, aos moldes da economia solidária, com créditos 
específicos - atingindo toda a região, tanto rural quanto urbana - assessorando a 
comunidade, no desenvolvimento de produtos que possuam relação cultural com o 
local. 

 

COMENTÁRIOS 

 

Creio que a universidade já atenda essa proposta, mantê-la portanto, por seu caráter 
exequível. CORRIGIR, por gentileza, o título do eixo 4. 
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Proposta 2 - Fomentar o resgate histórico dos municípios, por meio de parcerias da 
UEM com as prefeituras e núcleos de educação, para a criação e divulgação de um 
museu itinerante transdisciplinar, dando visibilidade as suas origens e práticas 
culturais (tradições, conhecimentos acumulados, experiências vividas, costumes, 
talentos e gastronomia típica) resgatando a sua evolução, singularidades, 
analisando suas fragilidades e potencialidades, promovendo o desenvolvimento 
local, regional e sustentável. 

 

COMENTÁRIOS 

 

Se for proposta prévia, em encaminhamento na comunidade interna, ok; senão, 
pensemos mais uma vez. A universidade e a cidade de Maringá já tem iniciativas muito 
interessantes nesse campo da museologia, que precisam, na verdade, de maior 
investimento de manutenção, de divulgação e de participação da comunidade geral, do 
que criação de novas ações. Em tempos de recursos escassos e de crise econômica, 
pensemos mais uma vez.. 
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Proposta 3 - Criar projetos de extensão sociais desenvolvidos com articulação da 
Universidade e com pessoas da comunidade externa, com apoio financeiro de 
instituições nacionais e internacionais, que acompanhem a comunidade envolvida, 
com a finalidade de instruir e capacitar os participantes. 

 

COMENTÁRIOS 

 

Creio que a universidade já atenda essa proposta, mantê-la portanto, por seu caráter 
exequível. 
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Proposta 4 - Incentivar a valorização da cidade 

Proposta 5 - Pesquisar, estruturar, valorizar e preservar a cultura local 

Proposta 6 - Elaboração de projetos para a sua apresentação para os coletivos da cidade 
e aos políticos responsáveis 

Proposta 7 - Caso não se realize os projetos, organizar uma manifestação na cidade 
envolvendo a população 
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Sub eixo 4.2 - QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM GESTÃO E PROMOÇÃO DE 
BENS E SERVIÇOS CRIATIVOS 

 

Proposta 1 - Manter quadro permanente de docentes e técnicos de caráter 
transdisciplinar dedicados à formação e qualificação de processos criativos 
(individuais e coletivos) e fortalecendo núcleos já existentes. 

 

COMENTÁRIOS 

 

Isso não está nas mãos de quem opera a política cultural; isso compete aos 
departamentos e é outro percurso, de sugestão apenas. Proponho: EXCLUSÃO DA 
META. 
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Proposta 2 - Organizar grupos de estudos transdisciplinares para inventariar a 
economia criativa local/regional e realizar pesquisa cultural e histórica, gerando 
conhecimento local, valorizando o saber popular acumulado. 

 

COMENTÁRIOS 

 

Só a valorização do "saber popular acumulado", por que? E o importante papel 
científico da universidade na comunidade em geral? Proponho: INCLUSÃO DO 
EXTRATO a seguir ao final da meta: "ORGANIZAR GRUPOS...VALORIZANDO O 
SABER POPULAR ACUMULADO, CONTRIBUINDO, AINDA, PARA A INTERAÇÃO 
CRIATIVA COM O SABER ACADÊMICO/CIENTÍFICO OFERTADO PELA 
UNIVERSIDADE" 
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Proposta 3 - Estimular projetos, coletivos criativos e autogestionários, alcançando 
amplo território por meio de ações culturais, realizando concursos/premiações. 
 

COMENTÁRIOS 

 

Não entendi o autogestionário, nem a que se referiria diretamente os 
concursos/premiações solicitados nesse tópico. Proponho: EXCLUSÃO DA META OU 
ALOCAÇÃO da parte sobre concursos/premiações que é algo interessante. 

 

A orquestra sinfônica é o principal modelo de coletividade e uma cidade deve ser 
medido seu nível cultural pela quantidade de orquestras que possui. A UEM necessita 
por em prática aquilo que lhe é de mister, parabéns pela iniciativa de consulta, falta o 
passo decisivo em direção da criação da OSUEM Orquestra Sinfônica da UEM a 
exemplo de Londrina e Curitiba. 
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Proposta 4 - Subsidiar projetos educativos/criativos e gerar estímulos para a 
realização de (TCC´s, dissertações, teses e IC´s) em economia criativa e solidária. 

 

COMENTÁRIOS 

 

Creio que a universidade já caminhe nesse sentido. Acho que faltou aqui trazer a meta 
já apresentada anteriormente de criação de intercâmbios, incubadoras, etc, tem mais a 
ver do que o que está aqui arrolado. 

 =====================  

Da Consulta Pública, de modo geral, tenho a dizer que faltou uma caixa geral para a 
gente colocar, ao final, qualquer outro ponto não contemplado aqui ou falar qualquer 
coisa de modo geral; não havendo essa caixa, direi aqui mesmo. O movimento de 
criação de uma política cultural para a universidade é de muita importância, e de 
consulta pública também, os seminários ocorridos imprescindíveis, mas penso que seria 
necessário, instalar ainda outros momentos de formação cultural, de estudo mesmo do 
que vem sendo feito em outras universidades e que poderíamos adotar como política 
aqui - uma análise comparada -, ainda outros seminários abertos à comunidade com 
participantes de fora, e tal. Acho que faltou, nesse primeiro momento, no fórum de 
setembro, um documento preliminar como "prévias", com algumas metas pré-definidas, 
mais ou menos dirigidas, para subsidiar com melhores argumentos a primeira tomada 
de metas e propostas... Isso porque é muito mais 'simples' pensar, refletir, discutir sobre 
o que já existe, do que a partir de nenhum ponto trazido - e aqui nesse material mesmo 
houve vários momentos em que não pudemos contribuir por não haver meta descrita. 
Mas as coisas estão caminhando, estão aí, e com adaptações, ficarão melhor. Desculpe 
se exagerei na crítica, nas exclusões sugeridas, mas muitas vezes, menos é mais! Um 
abraço a todos e continuidade às ações iniciadas 

 

Sub-eixo 3 – FOMENTO À CRIAÇÃO/PRODUÇÃO, 
DIFUSÃO/DISTRIBUIÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO e CONSUMO/FRUIÇÃO 
DE BENS E SERVIÇOS CRIATIVOS, TENDO COMO BASE AS DIMENSÕES 
(ECONÔMICA, SOCIAL, AMBIENTAL E CULTURAL) DA 
SUSTENTABILIDADE. 

 

83 
 



 
 

Proposta 1 - Criar plano diretor de levantamento e conservação do patrimônio histórico 
local 

Proposta 2 - Criar uma secretaria de cultura 

Proposta 3 - Buscar o apoio da indústria, do comércio e da comunidade externa 

Proposta 4 - Desenvolver junto à universidade parcerias em busca de novas 
metodologias, partindo das diversas artes. 

Proposta 5 - Promover a união entre a população, artistas em torno de produções 
artísticas 

Proposta 6 - Expandir as ações nos bairros 

Proposta 7 - Fomentar a criação de política cultural 

Proposta 8 - Construir o teatro municipal 

 

Sub-eixo 4 – DIREITORS AUTORAIS E CONEXOS, APERFEIÇOAMENTO 
DOS MARCOS LEGAIS EXISTENTES E CRIAÇÃO DE ARCABOUÇO 
LEGAL PARA A DINAMIZAÇÃO DA ECONIMOA CRIATIVA. 

Não houvecomentários. 
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ANEXO II 

DADOS ANALÍTICOS DO PLANO NACIONAL DE CULTURA 
RELACIONADOS ÀS METAS DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

 

Meta 7 - 100% dos segmentos culturais com cadeias produtivas da 
economia criativa mapeadas 

 

Mapear as cadeias produtivas de todos os segmentos da economia criativa 

A economia criativa é um setor estratégico e dinâmico, tanto do ponto de vista 
econômico quanto social. Suas atividades geram trabalho, emprego, renda e inclusão 
social. 
A economia criativa é composta das atividades econômicas ligadas aos segmentos – de 
acordo com definição da UNESCO – como patrimônio natural e cultural, espetáculos e 
celebrações, artes visuais e artesanato, livros e periódicos, audiovisual e mídias 
interativas e design e serviços criativos. 
Cada segmento cultural tem uma ou mais cadeias produtivas, isto é, sequências de 
etapas de produção até que o produto esteja pronto e colocado à venda. As etapas 
podem ser realizadas por diferentes agentes econômicos, sempre relacionados uns com 
os outros como elos de uma corrente. Quando se observam a economia e as cadeias 
produtivas, podem-se destacar as potencialidades dos segmentos culturais para ganhos 
econômicos e sociais. 
Como esta meta está sendo medida 
Número de segmentos - definidos pela Unesco - com estudos e mapeamento de 
identificação de sua(s) respectiva(s) cadeia(s) produtiva(s) realizados em relação ao 
total de segmentos. 

 

Situação atual da meta 
Em 2014 não houve publicação de mapeamentos das cadeias produtivas da economia 
criativa. 
Em 2013, foi realizado o mapeamento da cadeia produtiva de Design. 

 

O que está sendo feito para alcançar esta meta 
Em 2014,  o Observatório da Economia Criativa do estado do Rio de Janeiro (vinculado 
à Universidade Federal Fluminense) foi inaugurado.  Ao todo, são oito trabalhos de 
pesquisa, divididos em três eixos: economia dos processos e práticas culturais; 
direitos culturais e políticos; e territorialidade, arranjos expressivos e práticas 
sociais. O Observatório é parte da Rede de Observatórios da Economia Criativa. A 
Rede de Observatórios da Economia Criativa já conta com unidades no Amazonas 
(vinculado à Universidade Federal do Amazonas/UFAM), Goiás (vinculado à 
Universidade Federal de Goiás/UFG) e no Distrito Federal (vinculado à Universidade 
de Brasília/UnB). 
 

85 
 



 
 

A Fundação Nacional das Artes (Funarte), e em parceria com a Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), iniciou o mapeamento da dança no país. Neste primeiro momento serão 
levantados dados quantitativos e qualitativos sobre dança nas seguintes capitais: 
Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém e Goiânia. 
 

Meta 8 - 110 territórios criativos reconhecidos 

Reconhecer 110 territórios com requisitos que os qualifiquem como criativos 
Territórios criativos são bairros, cidades ou regiões que apresentam potenciais culturais 
criativos capazes de promover o desenvolvimento integral e sustentável, aliando 
preservação e promoção de seus valores culturais e ambientais. 
Nos territórios criativos, podem existir diversas atividades ao mesmo tempo que vão 
desde indústrias culturais clássicas, como artes visuais, música e literatura, até outros 
setores, como propaganda, arquitetura, arqueologia e design. Como explicado na Meta 
7, a economia criativa é um setor estratégico e dinâmico, tanto do ponto de vista 
econômico como social. Suas atividades geram trabalho, emprego, renda e inclusão 
social. 
Um território será legitimado pelo Ministério da Cultura (MinC) como território criativo 
por meio de uma chancela (selo). Com isso, poderá ser criado um sistema de 
governança com a participação do poder público e da sociedade civil. A partir desse 
reconhecimento, o MinC repassará recursos para a formulação de planos de 
desenvolvimento que tenham a economia criativa como estratégia. 

 

Como esta meta está sendo medida 
Pelo número de bacias e de cidades criativas reconhecidas pelo Ministério da Cultura a 
partir de 2011.  

 

Situação atual da meta 
O Ministério da Cultura está elaborando metodologia para a identificação e 
reconhecimento dos territórios criativos. 

 

O que está sendo feito para alcançar esta meta 
Em 2013, o Ministério da Cultura apresentou o estudo Polos Criativos, sobre pequenos 
territórios criativos brasileiros. O texto trata de um conjunto de estudos resultantes de 
Consultoria da UNESCO junto à Secretaria de Economia Criativa (SEC) do Ministério 
da Cultura, e tem como finalidade apresentar um estudo preliminar e conceitual sobre 
Pólos Criativos no Brasil, buscando bases de pensamentos e experiências no contexto 
nacional e internacional e a partir de referências bibliográficas e da análise de alguns 
casos observados em primeiro momento com vistas a auxiliar na conceituação e na 
proposição de políticas a serem aplicadas pelo Ministério da Cultura. 
 

Além disso, nesse mesmo ano, foi realizada parceria com o SEBRAE, que visa 
estimular o desenvolvimento de pequenos empreendimentos culturais e criativos. A 
cooperação é fundamentada em três áreas de atuação: Gestão do Conhecimento para o 
Fortalecimento dos Segmentos e Territórios de Atuação da Economia Criativa; 
Formação em Gestão Empresarial e Qualificação Técnica de Profissionais e 
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Empreendedores Criativos; e Promoção e Difusão de Empreendimentos e Negócios 
Criativos. 
 

Foi feita, também, parceria entre MinC e CNPq que incentiva pesquisa sobre economia 
criativa, sendo que um dos eixos temáticos para os estudos e pesquisas é sobre 
territórios criativos (Arranjos Produtivos Locais, cidades, bairros, polos, etc). Foram 
selecionados 50 projetos de pesquisa na área da Economia Criativa. 

Meta 16 - Aumento em 200% de vagas de graduação e pós-graduação nas 
áreas do conhecimento relacionadas às linguagens artísticas, patrimônio cultural e 
demais áreas da cultura, com aumento proporcional do número de bolsas. 

 
Triplicar as vagas de graduação e pós-graduação nas áreas de arte e cultura 
O mercado de trabalho brasileiro tem aberto cada vez mais espaço para especialistas em 
linguagens artísticas, patrimônio cultural e cultura. Para responder a essa demanda, é 
preciso que esses profissionais se qualifiquem e que sejam abertas vagas para formação 
de profissionais de nível de graduação (bacharelado e licenciatura) e de pós-graduação, 
em todas as regiões do Brasil. 
O país precisa, também, aumentar a quantidade de pesquisas na área da cultura e, para 
isso, é preciso ter um número expressivo de pesquisadores e de bolsas. 
Além dos cursos classificados pelo Ministério da Educação (MEC) nas áreas de arte e 
cultura, será necessário criar outros que atendam melhor a essa demanda. 

 

Como esta meta está sendo medida 
Pelo número de vagas dos cursos de nível superior (graduação e pós-graduação) 
considerados como das áreas do conhecimento relacionadas às linguagens artísticas, 
patrimônio cultural e demais áreas afins à cultura, em relação à quantidade existente em 
2010. 

 

Histórico da meta 

 
Data de atualização: 30/12/2013 

*Os dados da pós-graduação (2012) correspondem ao número de matrículas no ano. 

Obs: Os dados do Censo da Educação Superior de 2013 serão disponibilizados em 
2014. 

Fonte: Capes - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível superior  
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Situação atual da meta 
Em 2012, foram disponibilizadas 562.542 vagas de graduação e 28.944 vagas de pós-
graduação em cursos das áreas do conhecimento relacionadas às linguagens artísticas, 
patrimônio cultural e demais áreas afins à cultura. Houve uma revisão da listagem de 
cursos de graduação que compõem esta meta, provocando uma mudança nos valores de 
2010 em relação aos divulgados quando da elaboração das metas. 
 

Os dados do Censo da Educação Superior de 2013 ainda não estão disponíveis para 
consulta. 
 

 

 

O que está sendo feito para alcançar esta meta 
Em 2013, a Secretaria de Políticas Culturais realizou o I Seminário Cultura e 
Universidade – Bases para uma política nacional de cultura para as instituições de 
Ensino Superior, de 22 a 24 de abril, em Salvador, Bahia, reunindo pró-reitores, 
pesquisadores e especialistas da universidade e o Ministério da Cultura (MinC) para a 
geração de subsídios para políticas públicas para o campo da cultura dentre os cursos de 
nível superior. 
 

Participou também do Grupo de Trabalho Interministerial MEC/MinC culminando com 
o Ciclo de Oficina: Diálogos sobre Políticas Integradas de Cultura e Educação no 
Ensino Superior. O ciclo de oficinas gerou a produção da minuta que visa instituir o 
Programa Nacional de Formação em Arte, Cultura e Inovação (PRONACULT). 
 

Meta 19 - Aumento em 100% no total de pessoas beneficiadas anualmente 
por ações de fomento à pesquisa, formação, produção e difusão do conhecimento 

 
Dobrar o número de pessoas que recebem apoio para pesquisa, acadêmica ou de 
linguagem, nas áreas da cultura. O apoio à pesquisa torna possível desenvolver o 
conhecimento no campo da cultura, das linguagens artísticas e do patrimônio cultural. 
Entre as ações que podem incentivar a pesquisa e a produção e difusão do conhecimento 
estão o apoio para participação em congressos e outros encontros científicos, 
distribuição de bolsas e instituição de prêmios para pesquisa e formação. 
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Como esta meta está sendo medida 
Pela média anual do número de pessoas beneficiadas por programas de fomento à 
pesquisa e difusão do conhecimento, incluindo concessões de bolsas, prêmios de 
pesquisas, residências artísticas e intercâmbio para formação, realizados pelo Ministério 
da Cultura e suas as instituições vinculadas, em relação à média do número de pessoas 
beneficiadas aferida em 2010. 

 

Histórico da meta 

 
Data da atualização: 30/12/2013 

Obs.: Observa-se que o baixo desempenho da meta em 2013 se deu pela não edição do 
Programa de Intercâmbio da Sefic no segundo semestre de 2013 e pela baixa atuação da 
BN e da Funarte no campo do fomento à pesquisa, formação, produção e difusão de 
conhecimento. 

Fontes: Plano Purianual (PPA) – 2013, Ministério da Cultura e instituições vinculadas 

 

Situação atual da meta 
Observa-se que houve um decréscimo de -63%, em relação ao ano de 2010, no número 
de pessoas beneficiadas por programas de fomento à pesquisa e difusão do 
conhecimento, incluindo concessões de bolsas, prêmios de pesquisas, residências 
artísticas e intercâmbio para formação, realizados pelo Ministério da Cultura e suas as 
instituições vinculadas. 
 

 

 

 

O que está sendo feito para alcançar esta meta 
Além dos cursos e oficinas de capacitação oferecidos pelas unidades do Ministério da 
Cultura (MinC) e suas vinculadas, que estão contemplados na meta 18, o 
MinC também fomenta a pesquisa e produção de conhecimento por meio da 
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concessão de bolsas, prêmios e auxílios para viagens com fins de pesquisa, 
residências artísticas e formação. 
 
A seguir, listamos as principais ações realizadas pelo MinC em 2013, no âmbito desta 
meta: 

 

• A Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura (Sefic) coordenou o Programa de 
Intercâmbio e Difusão Cultural que possui um eixo específico Formação e Capacitação. 
Este programa foi interrompido no 2º semestre 

• A Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) concedeu prêmios e bolsas de incentivo à 
produção do conhecimento técnico e científico 

• A Fundação Nacional das Artes (Funarte) apoiou a publicação de estudos e pesquisas 
sobre as linguagens artísticas, e concedeu o Prêmio Funarte de Produção Crítica em 
Música, a Bolsa de Estímulo à Produção em Artes Visuais e a Bolsa Funarte para a 
Formação em Artes Circenses 

• A Fundação Biblioteca Nacional (FBN) concedeu bolsas por meio do Edital Público do 
Programa Nacional de Apoio à Pesquisa (PNAP) e Apoio a Pesquisadores Residentes 
(PNAP-R). Realizou também Estudo Qualitativo de Acesso à Informação em 
Bibliotecas Públicas 

• O Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) concedeu os seguintes prêmios: Prêmio Mário 
Pedrosa, Prêmio Memória do Esporte Olímpico e o Prêmio Memórias Brasileiras para 
preservação de memórias dos movimentos sociais no Brasil. 

• O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) concedeu bolsas para o 
mestrado profissional em preservação do patrimônio cultural 

• A Secretaria do Audiovisual (SAV) apoiou a ida de estudantes brasileiros para a Escola 
de Cinema de Cuba. 

 

  

90 
 



 
 

ANEXO III – Programação dos Eventos 

91 
 



Anfiteatro do DCO (Bloco C34)

PROGRAMAÇÃO
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realização

s

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura realiza o Encontro Preparatório para 
o Seminário de Política Cultural, etapa que envolve palestra e painel com 
o objetivo de instruir a comunidade interessada sobre as experiências e 

métodos de criação do Plano de Cultura da UEM. O evento é aberto a toda 
comunidade e as inscrições são gratuitas e podem ser feitas de 22/06 à 

12/07 através do site  www.pec.uem.br. Não deixem de participar!

13/07

08h30 - Mesa de Abertura

9h - Palestra: “Políticas 
Culturais para Universidades” 

(Prof. Dr. Antonio Albino 
Canelas Rubim - UFBA)

14 - Painel: “Sonhar, 
Planejar, Realizar e Celebrar: 
Metodologia para o 
Desenvolvimento da Cultura 
da Universidade”

17h - Encerramento com 
apresentação artística
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Seminário de
Política Cultural

Programação

»   » Aprofundar os conhecimentos de 
política pública de cultura
»   » Trocar saberes e experiências
»   » Fomentar o debate para a criação de um 

Plano de Cultura para a UEM
 
10 e 11 de setembro
Anfiteatro do PDE (B33)

www.pecuem.wix.com/politicacultural
(44)3011-3879

PRÓ-REITORIA DE
EXTENSÃO E CULTURA

CULTURA
DIRETORIA DE

Realização

Apoio

10/09 8h00 ⎪ Credenciamento

8h30 ⎪ Cerimônia de Abertura 

9h00 ⎪ Mesa Redonda: Cultura na Universidade como alicerce 
para a educação, diversidade, cidadania e democracia e sua 
contribuição nas políticas de cultura local e regional

João Luiz Fiani – Secretário de Estado da Cultura do Paraná – 
SEEC
Prof.ª Drª Itana Maria de Souza Gimenes - Pró-Reitoria de 
Extensão e Cultura – PEC/UEM
Prof. Dr. Kennedy Piau Ferreira – Departamento de Artes Visuais/
UEL
Olga Agulhon – Secretária de Cultura do Município de Maringá
Fernanda Prado Fachini - Diretório Central dos Estudantes – DCE

Mediador: Prof. Dr. Rael Bertarelli Gimenes Toffolo – Diretor de 
Cultura/UEM 

13h30 - 17h30 ⎪ Trabalho em grupos, divisão por eixos para 
levantamento de propostas 

20h00 ⎪ Apresentação Artística 

qu
in

ta

8h30 ⎪ Palestra: Conhecendo o Plano Nacional de Cultura e suas 
interfaces com a Universidade

Pedro Azevedo Vasconcellos – Diretor de Estudos e Monitoramento 
de Políticas Culturais - SPC/MinC

13h30 ⎪ Plenária para apresentação das propostas e aprovação

17h00 ⎪ Encerramento

11/09

se
xt

a

* O certificado de participação estará disponível no site do 
evento em 10 dias. Para recebê-lo é necessário ter no mínimo 
75% de frequência.
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