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EM E NTA
Conceitos, especificidades, modelos e campos de atuação em gestão cultural. Políticas, gestão e produção cultural.
Gestão pública e não estatal da cultura. Gestão de instituições culturais. Gestão de espaços e grupos culturais.
Gestão de programas e projetos culturais.
OB JE TI VO S
Identificar e compreender a gestão cultural em suas múltiplas compreensões e dimensões; a relação e
diferenças entre as políticas, a gestão e produção cultural; a gestão pública e a gestão não estatal da cultura; a
gestão de instituições, espaços e grupos; assim como a gestão de programas e projetos culturais.
M ET OD OLO GI A

Aulas expositivas e palestras, seminários e discussão de textos, visita a instituições e espaços culturais, atividades
práticas: debates e estudos de caso.
CO NT E Ú DO P R OG RA MÁT IC O
I - Gestão da cultura - conceitos de gestão cultural; políticas culturais, gestão e produção cultural; o gestor cultural:
perfis, formação, competências e profissionalização; a gestão cultural no setor público e a gestão pública não
estatal na área da cultura.
II - Gestão de instituições, espaços e grupos culturais - especificidades da gestão em instituições, espaços e
grupos culturais; programação, curadoria e formação de público; estudos de caso de gestão em instituições,
espaços e grupos artístico-culturais.
III - Gestão de programas e projetos culturais - especificidades da gestão de programas e projetos artísticoculturais; estudos de caso de gestão de programas e projetos artístico-culturais.
AVALIAÇÃO:
Presença e participação em aula (1,0), seminários temáticos (1,5), resenhas críticas (1,5) e atividades práticas: mesas
de debate (3,0) e estudos de caso (3,0).
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Ministério da Cultura/UFRGS/EA, 2015. 48p. (Módulo 10. Apostila do Curso de Extensão em Administração Pública
da Cultura).
TOLEDO, Daniel (Org). Indie.Gestão: práticas para artistas/gestores ou como assobiar e chupar cana ao mesmo
tempo. Belo Horizonte: JACA, 2014.
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