SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
TRIÂNGULO MINEIRO

RESOLUÇÃO “AD REFERENDUM” Nº 012/2020, DE 26 DE JUNHO DE 2020

Dispõe sobre o Projeto Pedagógico do Curso de
Formação Inicial e Continuada de Agente Cultural do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Triângulo Mineiro – Campus Ituiutaba

A PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO, no uso das atribuições que lhe confere a
Lei nº 11.892 de 29/12/2008, publicada no DOU de 30/12/2008, o Estatuto aprovado pela Resolução
nº 01/2009, do dia 17/08/2009, publicada no DOU de 21/08/2009 e Decreto Presidencial de 09 de
dezembro de 2019, publicado no DOU de 10/12/2019, Seção 2, página 1, RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar “ad referendum” o Projeto Pedagógico do Curso de Formação Inicial e Continuada
de Agente Cultural do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro –
Campus Ituiutaba, conforme anexo.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, devido à necessidade de
cumprimento de prazos do Ofício-Circular nº 57/2020/GAB/SETEC/SETEC-MEC.
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1 DADOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
RAZÃO SOCIAL
CAMPUS
CNPJ
ESFERA ADMINISTRATIVA
ENDEREÇO
CIDADE/UF/CEP
RESPONSÁVEL PELO
CURSO
DDD TELEFONE
DDD FAX
E-MAIL
SITE

Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Triângulo Mineiro – Campus
Ituiutaba
Ituiutaba
10.695.891/0004-44
Federal
Rua Belarmino Vilela Junqueira– s/n
Ituiutaba/MG/38.305-200
Franciele de Carvalho Ferreira
(34) 3271-4020
(34) 3271-4005
dg.ituiutaba@iftm.edu.br
www.iftm.edu.br/ituiutaba

2 DADOS DO CURSO
CURSO
EIXO TECNOLÓGICO
CERTIFICAÇÃO
NÚMERO DE VAGAS
FREQUÊNCIA OFERTA
CARGA HORÁRIA TOTAL
PERIODICIDADE
TURNO E HORÁRIO
LOCAL

Formação Inicial e Continuada em Agente Cultural
Produção Cultural e Design
Formação Inicial e Continuada em Agente Cultural
35
Mediante demanda da instituição, da comunidade
externa e/ou de programas e/ou projetos
160 horas
Semanal
Multiperiódico
Campus Ituiutaba
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3 JUSTIFICATIVA
Atualmente, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo
Mineiro - IFTM é constituído por uma Reitoria, pelos Campi de Uberaba, Uberlândia,
Uberlândia Centro, Ituiutaba, Patrocínio, Paracatu, Patos de Minas, Campina Verde e em
Uberaba Parque Tecnológico. Trata-se de uma Instituição de Educação Superior, Básica e
Profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação profissional e
tecnológica nos diferentes níveis, formas e modalidades de ensino, com base na conjugação
de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas.
A Instituição responde a uma nova missão na sociedade e aos horizontes de seus
profissionais que, ao se desenvolverem, em função do processo de formação continuada que
o sistema educacional lhes proporciona, buscam integrar o coletivo da escola nesse processo
de mudança efetiva, possibilitando transformar os sonhos em ações que, concretizadas,
possam conduzir o Instituto Federal a excelência em todos os níveis e áreas de atuação.
Quando nos referimos à cultura nos deparamos com uma complexidade própria
enquanto tema transversal que transita necessariamente pela área educacional e profissional
em diversas áreas, nesse sentido, evidencia-se que da mesma forma, a cultura impõe-se como
imprescindível setor que requer formação profissional para o seu desenvolvimento.
É de fundamental importância a atuação conjunta dos poderes públicos, instituições
educacionais e culturais, artistas, grupos, associações e a comunidade, para promover
conhecimento, debates, diagnósticos, difusão, vivências, construção de projetos, e
planejamento estratégico para a área cultural. Entretanto, para tal, torna-se necessária a
formação de profissionais para o setor, de modo minimizar e eliminar o recorrente
amadorismo que permeia o segmento, seja no âmbito público ou privado. Motivos estes que
justificam a oferta do curso de Agente Cultural.
Por meio dos múltiplos olhares sobre as culturas de tradição e sobre seus processos
na contemporaneidade, é possível estabelecer caminhos que revelam diferentes formas na
tentativa de se apropriar das culturas por diversos mecanismos. O conceito de cultura de
tradição expressa o conjunto de ideias, hábitos e costumes de uma determinada população
que são transmitidos de uma geração para outra. Nesse sentido, seu conteúdo é caracterizado
por uma forte ligação com o passado, com a oralidade, com a afetividade, com a coletividade
e com as relações familiares.
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Em algumas sociedades, o conceito de tradição assume um caráter relacionado à
convicção e padronização, possuindo forte traço mobilizador. A tradição pode ser, assim,
tanto do ponto de vista da cultura, quanto dos costumes, conservadora (o que não quer dizer
que o seja necessariamente do ponto de vista político), pois ela visa transmitir e, por
conseguinte, conservar determinados costumes, crenças, ideias e valores. Esses aspectos
encontram um espaço privilegiado no campo da arte por se tratar de expressões subjetivas e
que devem ser observadas nas suas singularidades e naturezas distintas. Além disso, ainda
podem corroborar para a reafirmação da identidade cultural de uma determinada sociedade,
em um determinado tempo.
Cada vez mais se mostra importante estabelecer conexões com o pensamento e com
as práticas que estão presentes no mundo contemporâneo e que permeiam o universo juvenil.
Pensar a cultura é considerar as ramificações que contribuem para a sustentação dos alicerces
da tradição, ao mesmo tempo em que buscam mecanismos de ressignificação para que a
juventude possa reconhecer os processos tradicionais dentro dos seus próprios contextos,
além de visualizar o sentido da sua valoração e preservação.
Por essa razão, nesse ambiente das culturas de tradição, deve-se considerar a
incontestável diversidade de formas, manifestações e linguagens presentes nos diferentes
territórios e espaços, o que ratifica a importância da sua difusão como instrumento de
preservação. Além disso, a fruição pode ser vista como método de produção de conhecimento
aplicado às estudantes e aos estudantes.
Aliando cultura e educação enquanto conceitos articulados, torna-se evidente o
caráter formativo em direção à profissionalização de jovens, sobretudo diante da recuperação
da ideia da arte e da cultura como instância de trabalho, possibilitando um fortalecimento e
um rearranjo produtivo com a qualificação de pessoal para as atividades e ofícios ligados
diretamente com a cadeia produtiva artística-cultural. Nesse sentido, o curso de Formação
Inicial Continuada, apresenta o caráter estratégico da cultura na formação profissional de
estudantes.
E é baseando-se nesta concepção de cultura enquanto bem coletivo, que percebemos
a importância da formação de Agente Cultural. Este profissional, ao atuar na área, contribuirá
para facilitar a disseminação do saber cultural da comunidade, propiciando por sua atuação
e articulação o autoconhecimento histórico-cultural dos habitantes do lugar.
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Esta sensibilização social e o sentimento de pertencimento entre os cidadãos
propiciam a construção da sociedade e na sua humanização.
Portanto as ações culturais conscientes de seu compromisso social desempenham
importante papel na sociedade. A formação de profissionais para o setor é o marco inicial
cujo ponto de partida é uma atuação profissional que concilie os contextos artísticos e
culturais com o setor produtivo local e regional.
O curso, de formação inicial, poderá abrir novos caminhos para os que se interessam
em atuar no setor cultural. O amadurecimento e a concepção profissionalizante do setor
cultural oferecem também caminhos e oportunidades de trabalho. Na sociedade, a sua
história, sua cultura e sua arte, passam a ser percebidas com o rigor necessário à sua
manutenção, a proteção e difusão.

4 OBJETIVOS
Geral
O Curso de Formação Inicial e Continuada em Agente Cultural objetiva,
prioritariamente, qualificar pessoal para atuação em atividades associadas à cultura, como
estímulo ao desenvolvimento socioeconômico e a inserção profissional, valorizando o
potencial cultural local e regional.

Específicos
● Revelar a cultura local e regional como área propícia à formação humana, ao
autoconhecimento social e o alcance da cidadania;
● Orientar iniciativas produtivas para a área cultural;
● Identificar na área cultural um setor propício ao desenvolvimento humano e
econômico;
● Oferecer formação básica de qualidade a pessoas em busca de oportunidade
profissional no setor cultural;
● Desenvolver meios de interações e articulações sociais e institucionais capazes de gerar
oportunidades profissionais aos frequentadores do curso;
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● Projetar a profissionalização do setor enquanto área que necessita do fortalecimento de
políticas de investimentos e mão-de-obra qualificada e valorizada;
● Estimular a criação de empreendimentos de serviços, bens e equipamentos culturais;
● Incentivar a elaboração, a implementação e o gerenciamento de projetos culturais;
● Fornecer instrumentação didática para a implementação de planos de desenvolvimento
e de inserção de bens culturais em leis de incentivo;
● Elaborar, na forma teórica, projetos voltados para o desenvolvimento cultural,
considerando as etapas de pré-produção, produção e pós-produção, dentro de um
cronograma devidamente planejado.

5 PÚBLICO ALVO
Trabalhadoras/es beneficiárias/os do seguro-desemprego e dos programas de inclusão
produtiva do Governo Federal. Trabalhadoras/es ou pessoas em situação de vulnerabilidade
social, da comunidade externa ligados à área do curso ou que almejam a qualificação
profissional de Agente Cultural que possuam no mínimo o ensino fundamental II (6º ao 9º
ano) incompleto, e comunidade em geral.

6 LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
As atividades acadêmicas do curso Agente Cultural serão realizadas integralmente de
forma remota, na modalidade EAD – Ensino à Distância, através de acesso ao ambiente
virtual de aprendizagem do IFTM – Campus Ituiutaba. O acesso a este ambiente será
realizado através de área específica do Site www.iftm.edu.br. As atividades do curso deverão
ser executadas no computador pessoal da/o estudante matriculado.

7 PERFIL DO EGRESSO
A/o estudante egressa/o do curso FIC de Agente Cultural, na modalidade à distância,
apresentará avanços na aquisição de seus conhecimentos básicos, estando preparado para dar
continuidade aos seus estudos. Do ponto de vista da qualificação profissional, estará
preparada/o para atuar nas atividades relativas à área cultural desempenhando
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autonomamente suas atribuições, com possibilidades de inserção e reinserção no mundo do
trabalho.
A/o agente cultural necessita conhecer e manter atualizadas informações acerca da
cultura local e da região onde atua; dominar saberes acerca de sua base histórico-cultural,
geografia política, geografia humana, artes, folclore, estética urbana e artística, lugares de
memória, patrimônio histórico, hábitos, religiosidade, artistas representativos das
manifestações locais e generalidades que identificam o lugar. Necessita identificar
conhecimentos e saberes culturais locais; planejar e implementar espaços para divulgação da
cultura local, com vistas ao fomento da cadeia produtiva da economia criativa; conhecer os
mecanismos de elaboração, captação de recursos e execução de produtos e projetos culturais
em geral; fomentar o resgate de conhecimentos e saberes culturais locais, criando espaços
para divulgação e valorização da comunidade, como forma de reafirmação da cultura local,
valorização dos saberes e garantia de trabalho e renda para as famílias. Adotar atitude ética
no trabalho e no convívio social, compreendendo os processos de socialização humana em
âmbito coletivo e percebendo-se como agente social que intervém na realidade.
O papel do egresso não será o de assumir para si a promoção da reconciliação da
comunidade com a sua cultura, mas a sua atuação será um dos componentes a contribuir para
isto, bem como ajudará na construção do cotidiano da sociedade.
A área de concentração é a Educação Profissional e Tecnológica, com uma
abordagem disciplinar direcionada à prática necessária para o bom condicionamento da
profissão e, consequentemente, à inserção no mercado de trabalho. Desta forma, o projeto
buscará discutir conteúdos teóricos e práticos, visando desenvolver capacidades técnicoprofissionais e de inclusão no setor produtivo artístico e cultural.

8 PRÉ-REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO
Destinado a estudantes, pessoas em vulnerabilidade social e trabalhadores que tenham
no mínimo, o ensino fundamental II (6º ao 9º ano) incompleto, de acordo com o Guia
PRONATEC de Cursos FIC (BRASIL, 2016). As turmas serão formadas em atendimento à
demanda da instituição, da comunidade externa ou de programas e projetos. O ingresso de
estudantes no curso FIC de Agente Cultural ocorrerá por meio de Edital, por meio de
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processo seletivo, classificatório e não eliminatório, ou Edital com inscrição livre, quando os
cursos forem demandados por uma determinada comunidade, ou com inscrição livre, quando
os cursos forem oriundos de um projeto ou programa. Para participar do processo de seleção
dos cursos FIC, as/os candidatas/os deverão entregar os documentos solicitados de acordo
com o edital e/ou programa. O (a) estudante deve possuir um computador padrão IBM-PC
com sistema operacional compatível para acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem e
acesso à internet por banda larga.

9 MATRIZ CURRICULAR
Estruturação
O Curso de Agente Cultural será organizado em torno da área de concentração:
“Produção Cultural e Design”. Com uma organização curricular compreendendo até 20
(vinte) horas/ aulas semanais, sendo 04 (quatro) horas/aulas dia, que ao final do curso
somarão 160 horas-aula. O curso está estruturado com os seguintes módulos de
aprendizagem:

MÓDULOS

I Cultura e sociedade

II Arte e cultura popular

CH
● O que é cultura
● Definição de cultura de um lugar
● A cultura como elaboração
humana
● Cultura e sociedade
● Pluralidade cultural
● Culturas populares
● O que são manifestações culturais
● Diferenças
e
singularidades
culturais
● O que é Arte
● Os tipos de linguagens artísticas
● Manifestações
e
expressões
artísticas
● Artesanato: típico, decorativa,
utilitário

32h

32h
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● Folclore: definição e identificação
de folclore
● Aspectos da arte e da cultura
popular local e regional
●
●
●
●

III

História e patrimônio
cultural

●
●

IV

Ética, comunidade e
cultura

Produção cultural:
elaboração e
V
organização de Projetos
Culturais

Total carga horária do
curso

●
●
●
●
●
●
●

O que é História cultural
Aspectos da cultura regional
Etnicidade e cultura do cerrado
Definição de Patrimônio histórico
e
identificação
de
bens
patrimoniais históricos locais e
regionais
Definição de Patrimônio cultural e
identificação de bens patrimoniais
históricos locais e regionais
Definição de Patrimônio natural e
identificação de bens patrimoniais
naturais locais e regionais
Geografia e urbanismo cultural
O que é ética
A ética à luz da cultura
Ética e diferenças socioculturais
Ética e inclusão: a diferença
Ética e estética
Ética e cultura no Brasil

● A atuação profissional do
profissional de cultura
● Produção artística e cultural:
festivais, semanas de arte, bienais,
exposições, feiras culturais etc
● Políticas públicas culturais no
Brasil
● Fomentos, fundos, leis de
incentivo, editais
● Projetos socioculturais e terceiro
setor
● Internet e cultura: plataformas
digitais, exibição, distribuição e
acesso às produções artísticas e
culturais
● Elaboração de roteiro e projeto
cultural

32h

32h

32h

160h
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10 EMENTAS E CARGA HORÁRIA DOS MÓDULOS/DISCIPLINAS
Cultura e sociedade
Módulo
I
Carga Horária 32h
EMENTA
Conceitos sociológicos e antropológicos fundamentais de cultura. Estudo da diversidade
cultural mediante a análise de categorias do pensamento, tais como: identidade e
etnicidade mediante os campos analíticos dos sistemas culturais. Dimensões da cultura na
contemporaneidade e sua articulação estratégica com o desenvolvimento sustentável da
sociedade. Manifestação cultural da região.
BIBLIOGRAFIA
Básica:
ALMEIDA, Maria da Conceição. Complexidade e cosmologias da tradição. Belém:
Editora da UEPA, 2001.
BOAS, Franz. Antropologia Cultural. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.
CASTRO, Celso (Org.). Evolucionismo cultural: textos de Morgan, Tylor e Frazer. Rio
de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.
Complementar:
DAMATTA, Roberto. O ofício de etnólogo, ou como ter Anthropological blues. In
NUNES, E. de Oliveira (org.). A aventura sociológica; Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1978.
GEERTZ, Clilford. A Interpretação das Culturas; Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1978.
LAPLANTINE, François. Aprender Antropologia. 5ª edição; São Paulo: Brasiliense,
1991.
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 22ª edição; Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 2008.
ROCHA, Everardo. O que é etnocentrismo; São Paulo: Brasiliense, 2000.
LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia estrutural dois. 4. ed. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1993.

Arte e cultura popular
Módulo
II
EMENTA

Carga Horária

32h
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Estudo e diagnóstico das expressões da arte e da cultura. Conhecer a história e a evolução
da cultura popular, do artesanato e do folclore em suas diversas formas. Reconhecer a
importância do artesanato no cenário social, cultural, econômico, ambiental. Conhecer o
processo de formação das artes manuais. As formulações teóricas, a periodização e os
ciclos históricos e a especificidade da arte e a cultura popular.
BIBLIOGRAFIA
Básica
ANDRADE, Mario de. O artista e o artesão em: O Baile das quatro artes. São Paulo:
Martins Editora, p. 86. 1975.
ARANTES, Antonio Augusto. O que é arte popular. 8ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1985.
83p.
ARTESANATO SOLIDÁRIO. Artesanato, Produção e Mercado – uma via de mão
dupla. São Paulo: LJM Gráfica e Editora, 2002. 70 p.
BIBLIOGRAFIA DO FOLCLORE BRASILEIRO, organizada por Cristina A.
Colonelli. São Paulo, Inst. de Estudos Brasileiros, 1971.

Complementar:
BRANDÃO, Carlos R. O que é folclore? São Paulo: Brasiliense, 1984.
CANCLINI, Néstor. As Culturas Populares no Capitalismo. Tradução: Cláudio
Coelho. São Paulo: Editora Brasiliense. 1983, 149 p.
DIDI-HUBERMAN, Georges. Diante do tempo: História da arte e anacronismo do
tempo. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2015.
GOMBRICH, E. H. A história da arte. Rio de Janeiro: LTC Livros Técnicos e
Científicos, 1995.
GOMBRICH, Ernst Hans. Arte e ilusão: um estudo da psicologia da representação
pictórica. São Paulo: Martins Fontes, 1995.
PEIRANO, Mariza. A legitimidade do folclore. In: Seminário Folclore e Cultura Popular
as várias faces de um debate. Rio de Janeiro, ibac, 1992.
História e patrimônio cultural
Módulo
III
EMENTA

Carga Horária

32h
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Patrimônio histórico e cultural, material e imaterial, memória e identidade cultural.
Configurações de patrimônios e práticas sociais para classificar e representar a memória
social.
BIBLIOGRAFIA
Básica:
ABREU, Regina; CHAGAS, Mario (Orgs). Memória e Patrimônio: Ensaios
contemporâneos. Rio de Janeiro: Lamparina, 2009.
CALVINO, Ítalo. As cidades invisíveis. São Paulo: 1990
CARLOS, A. F. A. A cidade. São Paulo: Contexto, 2008.
CARSALADE, Flávio de Lemos. A preservação do patrimônio como construção
cultural. Arquitextos, São Paulo, ano 12, n. 139.03, Vitruvius, dez. 2011.
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.139/4166.
Complementar:
GONÇALVES, J. Reginaldo Santos. A retórica da perda: os discursos do patrimônio
cultural no Brasil. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ; MinC-IPHAN, 2002.
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Vértice Editora, 1990: 29-70.
OLIVEIRA, Lúcia Lippi. Cultura é patrimônio: um guia. Rio de Janeiro: Editora FGV,
2008.
ROSENDAHL, Z.; CORRÊA, R. L. A. (orgs.). Paisagem, tempo e cultura. Rio de
Janeiro: EdUERJ, 1998.
SANTOS, M. O Brasil: território e sociedade no início do século XXI. Rio de Janeiro:
Record, 2008.
Ética, comunidade e cultura
Módulo
IV
Carga Horária 32h
EMENTA
Ética nos dilemas da sociedade contemporânea e da sociedade brasileira à luz da cultura.
Perspectiva filosófica da Ética para compreensão das relações comunidade e culturais.
Relação entre ética e cidadania a partir de um caminho filosófico e as questões
relacionadas à sociedade e à cultura. Relação entre ética e estética enquanto dimensões da
ação humana.
BIBLIOGRAFIA
Básica:
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ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Tradução coordenada e revista por
Alfredo Bosi. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Trad. Roberto Raposo. 10ª ed. Rio de Janeiro:
Forense Univesitária, 2001.
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. 3ª ed. [Trad. Mário da Gama Cury.] Brasília:
Universidade de Brasília, 1992.
BERTI, Enrico. As razões de Aristóteles. São Paulo: Loyola, 1998.
Complementar:
CHAUÍ, Marilena. Introdução à história da filosofia: dos pré-socráticos a Aristóteles.
São Paulo: Brasiliense, 1994.
DELEUZE, Gilles. Nietzsche e a filosofia. Traduzido por Mariana de Toledo Barbosa,
Ovídio de Abreu Filho. – São Paulo: n-1 edições, 2018.
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. O que é a filosofia? 2.ed. Rio de Janeiro: 34,
1997b.
DIMENSTEIN, Gilberto. O cidadão de papel, A infância, adolescência e os Direitos
Humanos no Brasil. 20º Edição. Editora Ática, São Paulo, 1994. 184 p.
GALLO, Silvio. Ética e Cidadania – caminhos da filosofia. São Paulo: Papirus, 2002.
MARCONDES, Danilo. Textos básicos de ética. – Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007.
NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral: uma polêmica. São Paulo: Companhia
das Letras, 1998.
VAZQUES, A. S. Ética. Rio de Janeiro: civilização Brasileira, 2001.
Produção cultural: elaboração e organização de Projetos Culturais
Módulo
V
Carga Horária 32h
EMENTA
Elaboração de Projetos Culturais: justificativa, objetivos, público-alvo, resultados
previstos, estratégia de ação, cronograma, orçamento. Criação e conceituação de ideias
para projetos culturais. Desenvolvimento de orçamentos, planos de comunicação e
distribuição. Formatação de projetos para as leis de incentivo à cultura e editais.
Conceituação da Produção Cultural; levantamento dos campos de atuação; análise e
conceituação dos principais elementos acerca do mercado; consciência crítica e função do
profissional da cultura na sociedade; análise das políticas públicas e ações não
governamentais; economia criativa.
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BIBLIOGRAFIA
Básica:
CALABRE, Lia. Políticas Culturais no Brasil: dos anos 1930 ao século XXI. Rio de
Janeiro: Editora FGV, 2009.
Site do Ministério da Cultura: www.cultura.gov.br
LUZ, Afonso et AL (Org.) Produção Cultural. Rio de Janeiro: Beco Azougue, 2010.
LEITÃO, Cláudia Sousa. Seminário Cultura XXI: Seleção de Textos. Cláudia Souza
Leitão/Fabiano dos Santos, Org. Fortaleza: Secult, 2006.
REIS, Ana Carla Fonseca. Marketing cultural e financiamento da cultura. São Paulo:
Thompson, 2003.
Complementar:
REIS, Ana Carla Fonseca. Economia da Cultura e Desenvolvimento Sustentável,
Brochura, 2006.
MALAGODI, Maria Eugênia e CESNIK, Fábio. Projetos culturais: elaboração,
administração, aspectos legais e busca de patrocínio. São Paulo: Escrituras, 2004.
THIRY-CHERQUES, Hermano Roberto. Projetos culturais: técnicas de modelagem.
Rio de Janeiro: FGV, 2006.
BRASIL.PETROBRAS/Programa de Democratização Cultural Votorantim. Manual de
apoio à elaboração de projetos de democratização cultural. Instituto Votorantim,
2010.
BRASIL. PETROBRAS. Programa Petrobras Cultural. Manual de elaboração de
projetos. Petrobras Cultural, 2007.
DEHEINZELIN, Lala. Economia Criativa e Empreendedorismo Cultural. Trabalho
apresentado no II ENECULT - Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura,
realizado de 03 a 05 de maio de 2006, na Faculdade de Comunicação/UFBa, SalvadorBahia-Brasil.
DUISENBERG, Edna dos Santos. Economia Criativa como estratégia de
desenvolvimento: uma visão dos países em desenvolvimento - A Economia Criativa:
Uma Opção de Desenvolvimento Viável? São Paulo: Itaú Cultural, 2008.
ZARDO, Julia. Do Negócio da Cultura à Cultura dos Negócios, um guia para
planejamento e gestão. Incubadora Cultural Gênesis, 2005.
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11 AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO/APRENDIZAGEM
A avaliação na concepção formativa deve ser feita de maneira diversa e múltipla, de
modo que o número de atividades de avaliação a ser aplicado deverá ser de, no mínimo, um
(1) para Módulos com carga horária igual ou superior a vinte (20) horas. A avaliação poderá
ser realizada por meio dos seguintes instrumentos e atividades, a saber: relatórios descritivos
de tarefas realizadas, provas, trabalhos, participação em fóruns, chats, produção de materiais
digitais, atividades em grupo, relato de experiências e de saberes anteriores ao curso, oficinas,
portfólios, seminários, e da aplicação prática dos conhecimentos na produção de um projeto
cultural, ficando a/o docente livre para a distribuição e aplicações destes instrumentos
avaliativos.
A frequência de estudantes nas atividades do curso é obrigatória, considerando-se
reprovada/o a/o estudante que não comparecer, pelo menos, setenta e cinco (75%) por cento
da carga horária total do curso, compreendendo aulas teóricas e/ou práticas. O registro da
frequência ocorre a partir da efetivação da matrícula pelo aluno assumindo as possíveis faltas.
É vedada a matrícula decorridos mais de vinte e cinco (25) por cento da carga horária prevista
para o curso.
Caso a/o estudante seja reprovada/o, esta/e não receberá certificado. Em caso de não
comparecimento, logo após a efetivação da matrícula, durante o período de uma semana de
atividades do curso, a/o mesma/o será considerada/o desistente, exceto mediante
apresentação de justificativa legal protocolada junto à responsável pelo curso, dentro do
prazo de até quarenta e oito (48) horas, a contar do primeiro dia de aula perdido, respeitando
o limite de vinte e cinco (25) por cento da carga horária prevista para o curso. Poderão ser
chamados estudantes classificadas/os em lista de espera para preenchimento das vagas
remanescentes do curso.
O resultado final da avaliação quanto ao alcance de objetivos ou construção de
competências é expresso em conceitos com sua respectiva correspondência percentual, de
acordo com a tabela a seguir:
CONCEITO
A

DESCRIÇÃO DO DESEMPENHO
O aluno atingiu seu desempenho com
excelência.

PERCENTUAL
(%)
De 90 a 100
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B

O aluno atingiu o desempenho com
eficiência.

De 70 a menor que
90

C

O aluno atingiu o desempenho mínimo
necessário.

De 60 a menor que
70

R

O aluno não atingiu o desempenho mínimo
necessário.

De 0 a menor que 60

12 QUADRO DOS DOCENTES ENVOLVIDOS NO CURSO
MÓDULO/
UNIDADE
CURRICULAR

FORMAÇÃO

Graduação em cursos na área de
Cultura e sociedade
Antropologia; Ciências Sociais;
Ciência Política; Sociologia.
Graduação em cursos na área de
Artes Cênicas; Artes Gráficas;
Artes Visuais; Cinema e
Arte e cultura popular
Audiovisual; Dança; Design;
História; História da Arte; Música;
Produção Cultural; Teatro.
Graduação em cursos na área de
História e patrimônio
Arquitetura e Urbanismo;
cultural
Geografia; História; Produção
Cultural.
Ética, comunidade e
Graduação em cursos na área de
cultura
Ciências Sociais; Direito; Filosofia.
Graduação em cursos na área de
Administração; Artes em geral;
Produção cultural:
Ciências Sociais; Comunicação;
elaboração e
Direito; Economia; Filosofia;
organização de Projetos Geografia; História; Jornalismo;
Culturais
Letras; Pedagogia; Psicologia;
Produção Cultural; Relações
Internacionais; Serviço Social.

PROFESSOR
RESPONSÁVEL

A ser contratado ou
indicado.
A ser contratado ou
indicado

A ser contratado ou
indicado.
A ser contratado ou
indicado.
A ser contratado ou
indicado.

13 INFRAESTRUTURA
O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do IFTM utilizará a plataforma
Moodle, instalada em servidor quadricore, com 1.200 gigabites de capacidade de
armazenamento. O sistema de hardware comporta a manutenção dos conteúdos postados on-
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line e o gerenciamento de todas as informações do processo EaD na instituição. A plataforma
Moodle permite o gerenciamento de informações acadêmicas, administrativas e também de
comunicação, sendo possível a integração entre alunos, professores e tutores e foi escolhida
por ser um software de domínio livre e por atender perfeitamente aos objetivos da EaD do
IFTM. O servidor está instalado na unidade de EaD que fará a alimentação do sistema de
gerenciamento das informações.

Equipamentos e Material de Consumo
ESPECIFICAÇÃO
Mesa digitalizadora
WebCam
Headphone com microfone
Placa de vídeo com GPU
HD 2 TB 3.5’’
Case para HD 3.5’’ com conexão USB 3.0
Pendrive 16GB
Cartão de memória 32GB classe 10

UNID.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.

QUANT.
3
3
3
3
3
3
35
40

14 CERTIFICAÇÃO
Após a integralização das unidades curriculares do curso de formação inicial e
continuada ou qualificação profissional em Agente Cultural, na modalidade EAD, observada
a escolaridade requerida constante no Guia/Catálogo Nacional de Cursos FIC, a frequência
de 75% (setenta e cinco por cento) do total da carga horária e aproveitamento superior ou
igual a 60% (sessenta por cento) será conferido ao egresso o Certificado de Agente Cultural.
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