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1. DADOS CADASTRAIS:

1.1

INSTITUIÇÃO:

Universidade Federal de Viçosa

1.2

EIXOS TEMÁTICOS:

1 (  x  )    2 ( x  )     3 (  x  )     4( x  )    5 ( x )      6 ( x )      7( x )   8( x)

1.3

COORDENADOR: Luciana Bosco e Silva

E-MAIL: luciana.bosco@ufv.br

TELEFONE PARA CONTATO FIXO:  ( 31 )3899-2156

CELULAR: ( 31 )8895-6672
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1.3.1

EQUIPE GESTORA

NOME Lotação UFV EMAIL TELEFONE 
INSTITUCIONAL

Andrea Bergallo 
Snizek

Departamento de Artes
e Humanidades

andrea.bergallo@ufv.br  (31)3899-4062 

Ana Luisa Borba 
Gediel

Departamento de 
Letras 

ana.gediel@ufv.br (31)3899-1580

Andressa Carmo Pena 
Martinez

Departamento de 
Arquitetura e 
Urbanismo

andressamartinez@ufv.br (31)3899-1967 

Antônio Carlos Fava 
de Barros 

Campus Florestal acfava@ufv.br (31)3536-3362 

Bianca Aparecida Lima
Costa

Departamento de 
Economia Rural

bianca.lima@ufv.br (31)3899-1317

Charles Martins Diniz Campus Florestal charles.diniz@ufv.br 

Cristiano Pacheco de 
Deus Mundim

Campus Rio Paranaíba

 

cristianomundim@ufv.br  (34)3855-9362

Cristine Carole 
Muggler

Departamento de 
Solos

cmuggler@ufv.br (31)3899-1051

/2662 

Denise Mônaco dos 
Santos

Departamento de 
Arquitetura e 
Urbanismo

denise.monaco@ufv.br  (31)3899-1973 
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Douglas Lopes de 
Souza

  

Departamento de 
Arquitetura e 
Urbanismo

douglas@ufv.br (31)3899-1981

Emiliana Maria Diniz 
Marques

Departamento de 
Educação 

emiliana@ufv.br (31)3899-2415 \
1664

Geraldo Leandro da 
Silva Filho 

Divisão de Assuntos 
Culturais\Pró-Reitoria 
de Extensão e Cultura

glfilho@ufv.br (31)3899-2452

Glaucia Braga e Silva Campus Florestal glaucia@ufv.br 

Jaqueline Cardoso 
Zeferino 

Departamento de 
Educação

jaqueline.zeferino@ufv.br (31)3899-2415 \
1664

Laene Mucci Daniel Departamento de 
Comunicação

laenemucci@gmail.com (31)3899-4052

Laura Pronsato Departamento de Artes
e Humanidades

lpronsato@ufv.br (31)3899-4076

Marcio Gomes da Silva Departamento de 
Educação 

marcio.gomes@ufv.br (31)3899 - 3088 

Marcio de Souza 
Verissimo

CEAD marcio.verissimo@ufv.br (31)3899 -2257 

Michele Micheleti de 
Mello

Divisão de Assuntos 
Culturais 

michele@ufv.br (31) 3899-
2498/1368

Milton Ramon Pires de
Oliveira

Departamento de 
Educação 

mramon@ufv.br (31)3899-1653

Thais Regina de Moura
Braga Silva

Campus Florestal thais.braga@ufv.br (31)3536-3387 

Tommy Flavio Cardoso
Wanick Loureiro de 
Sousa

Departamento de 
Educação 

tommy.sousa@ufv.br (31)3899-2415 \
1664
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Willer Araujo Barbosa Departamento de 
Educação 

wbarbosa@ufv.br (31)3899 - 1652 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO PLANO DE CULTURA:

2.1 Identificação 

Instituição: Universidade Federal de Viçosa

Unidade Geral: Universidade Federal de Viçosa

Unidade de Origem: Campus Viçosa

Início Previsto:    01/09/2015

Término Previsto:    01/09/2017

Possui Recurso Financeiro:  Não

Gestor da Instituição: Nilda  de Fátima Soares Ferreira

2.2 Características da Proposta:

Abrangência: Estadual

Município Abrangido:

Viçosa e microrregião, Florestal e microrregião e Rio 
Paranaíba

Período de Realização:

24 meses

Público-alvo:

comunidade universitária e população dos municípios 
envolvidos.
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2.3 Discriminar Público-alvo:

Público Interno da UFV 
Universidade/Instituto

Estudantes, técnicos administrativos e 
professores - aprox. 10.000 pessoas

Instituições Governamentais 
Federais

Universidades e Institutos Parceiros - estudantes, 
técnicos administrativos e professores - aprox. 
3.000 pessoas

Instituições Governamentais 
Estaduais

Universidades, Institutos e Órgãos Parceiros - 
Alunos de escolas estaduais, técnicos 
administrativos e professores - aprox. 2.000 pessoas

Instituições Governamentais 
Municipais

Escolas municipais, secretarias e prefeituras - 
aprox. 2.500 pessoas

Organizações de Iniciativa Privada

Movimentos Sociais Associações, Coletivos, Núcleos - alunos, 
professores e pessoas envolvidas com os grupos - 
aprox. 200 pessoas

Organizações Não-Governamentais 
(ONGs/OSCIPSs)

ONGs / OSCIPSs - pessoas envolvidas com estes 
grupos - aprox. 300 pessoas

Organizações Sindicais Pessoas envolvidas diretamente com movimentos 
sindicais - aprox. 300 pessoas

Grupos Comunitários Pessoas envolvidas nos grupos - aprox. 200 pessoas

Outros Sociedade civil das cidades envolvidas - aprox. 
10.000 pessoas
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2.4 Parcerias

Nome Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata

Sigla CTAZM

Parceria Ações de formação e divulgação em arte, cultura popular, mídias digitais.
Participação nos Fóruns interculturais.
Participação na organização dos Terreiros Culturais, das Troca de Saberes e das 
feiras de economia criativa e solidária. 
Participação  nos  Laboratórios  de  Práticas  Culturais  -  promovendo  a  relação
campo-cidade,  o  Circuito Cultural  UFV e estreitando os laços com o Circuito
Cultural.   

Tipo de 
Instituição

Associação civil, sem fins lucrativos.

Histórico O Centro de tecnologias Alternativas da Zona da Mata foi constituído em 1987
com o objetivo de promover assessoria a agricultores e agricultoras na zona da
mata com o desenvolvimento de tecnologias apropriadas. Atualmente, o Centro
desenvolve trabalhos  com agroecologia na região da zona da mata a  partir  de
atividades  de  arte-educação  ambiental,  incidência  em  políticas  públicas  de
desenvolvimento  rural,  organização  econômica  e  acesso  a  mercados,  manejo
agroecológico e o trabalho com mulheres e agroecologia.

Nome Fórum Mineiro de Entidades Negras

Sigla

Parceria Ações de formação e divulgação em arte, cultura popular, mídias digitais.
Estabelecer diálogo para a desenvolver espaços de formação em arte e cultura, 
promoção e qualificação da produção cultural. 
Participação na construção dos temas dos seminários, fóruns e  festivais.
Participação na construção dos temas do Fórum de Promoção da Igualdade Racial
Ações de formação e divulgação em arte, cultura popular, mídias digitais.
Participação na organização dos Terreiros Culturais, das Troca de Saberes e das 
feiras de economia criativa e solidária. 
Participação  nos  Laboratórios  de  Práticas  Culturais  -  promovendo  a  relação
campo-cidade,  o  Circuito Cultural  UFV e estreitando os laços com o Circuito
Cultural. 

Tipo de 
Instituição

Associação  civil,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos  e
econômicos.
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Histórico O Fórum Mineiro de Entidades Negras, doravante denominado FOMENE,  é uma
associação  civil,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos  e
econômicos, com duração por tempo indeterminado, com sede na Praça Cinco de
Novembro,  399,  sala  410,  Centro,  Manhuaçu,  foro  em  Manhuaçu/MG.

O FOMENE é constituído por  número ilimitado de associados,  podendo fazer
parte de seu quadro de associados  toda entidade juridicamente organizada que,
através de pessoas indicadas e/ ou nomeadas, farão parte da vida organizativa do
FOMENE.

Atualmente o FOMENE é composto de 16 entidades e sua administração será
exercida por uma diretoria composta de 11 (onze) membros efetivos e 03 (três)
suplentes

Nome Sindicato dos Trabalhadores Rurais na Agricultura Familiar de  Espera Feliz

Sigla

Parceria Ações de formação e divulgação em arte, cultura popular, mídias digitais.
Participação nos Fóruns interculturais.
Participação na organização dos Terreiros Culturais, das Troca de Saberes e das
feiras de economia criativa e solidária. 
Participação  nos  Laboratórios  de  Práticas  Culturais  -  promovendo  a  relação
campo-cidade,  o  Circuito Cultural  UFV e estreitando os laços com o Circuito
Cultural.  

Tipo de 
Instituição

Histórico O sindicato dos trabalhadores Rurais na Agricultura Familiar de Espera Feliz foi
criado  em 1986,  a  partir  da  comunidades  Eclesiais  de  Base  com objetivo  de
reguardar  os  direitos  trabalhistas  dos  trabalhadores  rurais.  Atualmente  o
SINTRAF  de  Espera  Feliz  desenvolve  diversas  atividades  em  agroecologia  e
executa diferentes políticas públicas de desenvolvimento rural.

Nome Sindicato dos Trabalhadores Rurais na Agricultura Familiar de Divino

Sigla
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Parceria Ações de formação e divulgação em arte, cultura popular, mídias digitais.
Participação nos Fóruns interculturais.
Participação na organização dos Terreiros Culturais, das Troca de Saberes e das 
feiras de economia criativa e solidária. 
Participação  nos  Laboratórios  de  Práticas  Culturais  -  promovendo  a  relação
campo-cidade,  o  Circuito Cultural  UFV e estreitando os laços com o Circuito
Cultural.  

Tipo de 
Instituição

Histórico O sindicato dos trabalhadores Rurais na Agricultura Familiar de Divino foi criado
em 1987, a partir da comunidades Eclesiais de Base com objetivo de reguardar os
direitos trabalhistas dos trabalhadores rurais. Atualmente o SINTRAF de Divino
desenvolve  diversas  atividades  em agroecologia  e  executa  diferentes  políticas
públicas  de  desenvolvimento  rural.  O  sindicato  também  desenvolve  diversas
atividades de arte-educação e formação de jovens rurais. 

Nome Associação Regional dos Trabalhadores Rurais da Zona da Mata

Sigla ARTRZM

Parceria Ações de formação e divulgação em arte, cultura popular, mídias digitais.
Participação nos Fóruns interculturais.
Participação na organização dos Terreiros Culturais, das Troca de Saberes e das 
feiras de economia criativa e solidária. 
Participação  nos  Laboratórios  de  Práticas  Culturais  -  promovendo  a  relação
campo-cidade,  o  Circuito Cultural  UFV e estreitando os laços com o Circuito
Cultural. 

Tipo de 
Instituição

Histórico A Associação Regional emerge na década de 1990 com o objetivo de organizar
diferentes sindicatos da zona da mata mineira (15 sindicatos)  em um trabalho
articulado  de  promoção  da  agroecologia  e  geração  de  renda.  A  associação
atualmente executa diferentes políticas públicas de desenvolvimento rural.

Nome Núcleo de Educação do Campo e Agroecologia 

Sigla ECOA
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Parceria Ações de formação e divulgação em arte, cultura popular, mídias digitais.

Participação nos Fóruns interculturais.

Participação na organização dos Terreiros Culturais, das Troca de Saberes e das 
feiras de economia criativa e solidária. 

Participação  nos  Laboratórios  de  Práticas  Culturais  -  promovendo  a  relação
campo-cidade,  o  Circuito Cultural  UFV e estreitando os laços com o Circuito
Cultural.  

Tipo de 
Instituição

Histórico Na Zona da  Mata  mineira  a  luta  por  melhores  condições  de  vida  é  antiga.  A

década de 80 é reconhecida como um momento histórico importante pela criação

de  várias  organizações  que  pautavam,  entre  outros  assuntos,  a  agricultura

alternativa, anos depois denominada Agroecologia. Na região e na UFV emergem

várias iniciativas de combate a Revolução Verde. Por exemplo, surge na UFV, em

meados dos anos 90 o Núcleo de Educação de Campo e Agroecologia (ECOA),

hoje em fase de institucionalização. Seu objetivo é a articulação entre professores,

estudantes,  técnicos e agricultores familiares no fortalecimento da educação do

campo e da agroecologia na região.

Nome Associação Mineira das Escolas Família Agrícola

Sigla AMEFA

Parceria Ações de formação e divulgação em arte, cultura popular, mídias digitais.

Participação nos Fóruns interculturais.

Participação na organização dos Terreiros Culturais, das Troca de Saberes e das 
feiras de economia criativa e solidária.  

Participação  nos  Laboratórios  de  Práticas  Culturais  -  promovendo  a  relação
campo-cidade,  o  Circuito Cultural  UFV e estreitando os laços com o Circuito
Cultural. 

Tipo de 
Instituição
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Histórico A AMEFA, surgiu durante uma assembléia,  realizada em 27 de julho de 1993, na

Escola  Família  Agrícola  de  Virgem  da  Lapa,  Médio  Jequitinhonha,  onde  foi

aprovado o I Estatuto Social da entidade e eleita a primeira diretoria executiva

onde estavam presentes todas as EFAs existentes até aquela época no estado de

Minas Gerais, além de lideranças sociais, universitárias, políticas e religiosas. A

AMEFA  surge  com  o  objetivo  de  assegurar  os  princípios  filosóficos  e

metodológicos das EFAs; divulgar e expandir a experiência e; poder acompanhar

as  novas  escolas  em  implantação  dentro  dos  princípios  e  orientações  do

movimento EFA

Nome Associação Escola Família Agrícola de Camões

Sigla

Parceria Ações de formação e divulgação em arte, cultura popular, mídias digitais.

Participação nos Fóruns interculturais.

Participação na organização dos Terreiros Culturais, das Troca de Saberes e das 
feiras de economia criativa e solidária. 

Participação  nos  Laboratórios  de  Práticas  Culturais  -  promovendo  a  relação
campo-cidade,  o  Circuito Cultural  UFV e estreitando os laços com o Circuito
Cultural. 

Tipo de 
Instituição

Histórico EFA Camões,  em  amplo  funcionamento  desde  1994,  nasceu  da  iniciativa  da
Arquidiocese  de  Mariana  através  do  Projeto  “Comunidade  Educativa  Popular
Agrícola”,  Contando,  também,  com  o  apoio  da  prefeitura  e  da  EMATER.
Atualmente a escola está passando por um processo de adaptação para o Ensino
Médio Integrado ao Técnico em Agropecuária com ênfase em Agroecologia. 

Nome Associação da Escola Família Agrícola de Jequeri 

Sigla AEFA DE JEQUERI
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Parceria Ações de formação e divulgação em arte, cultura popular, mídias digitais.

Participação nos Fóruns interculturais.

Participação na organização dos Terreiros Culturais, das Troca de Saberes e das 
feiras de economia criativa e solidária. 

Participação  nos  Laboratórios  de  Práticas  Culturais  -  promovendo  a  relação
campo-cidade,  o  Circuito Cultural  UFV e estreitando os laços com o Circuito
Cultural. 

Tipo de 
Instituição

Histórico EFA de Jequeri,  na Zona da Mata mineira,  se  constituiu no ano de 2002, com
ensino fundamental e pré-qualificação profissional do 6º ao 9º ano, tendo como
mantenedora  a  Fundação  Marianense  de  Educação,  onde  a  associação  esta  se
credenciando para ser a gestora da EFA. 

Nome Associação Regional Escola Família Agrícola Paulo Freire 

Sigla

Parceria Ações de formação e divulgação em arte, cultura popular, mídias digitais.

Participação nos Fóruns interculturais.

Participação na organização dos Terreiros Culturais, das Troca de Saberes e das 
feiras de economia criativa e solidária. 

Participação  nos  Laboratórios  de  Práticas  Culturais  -  promovendo  a  relação
campo-cidade,  o  Circuito Cultural  UFV e estreitando os laços com o Circuito
Cultural. 

Tipo de 
Instituição

Histórico A  EFA Paulo Freire, surgiu em 2004, com o apoio do CTA, igreja, Sindicato dos 
Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais, poder público, Universidade Federal de
Viçosa e das comunidades do entorno, com o curso Técnico em Agropecuária, 
com foco em Agroecologia, envolvendo mais de 20 municípios.

Nome Associação Regional Escola Família Agrícola Dom Luciano

Sigla
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Parceria Ações de formação e divulgação em arte, cultura popular, mídias digitais.

Participação nos Fóruns interculturais.

Participação na organização dos Terreiros Culturais, das Troca de Saberes e das 
feiras de economia criativa e solidária. 

Participação  nos  Laboratórios  de  Práticas  Culturais  -  promovendo  a  relação
campo-cidade,  o  Circuito Cultural  UFV e estreitando os laços com o Circuito
Cultural. 

Tipo de 
Instituição

Histórico A EFA Dom Luciano, a mais recente no contexto das EFAs na Zona da Mata
mineira,  trabalhando  atualmente  com  o  ensino  médio,  já  chegou  a  ter  sua
implantação  pensada  para  a  região  de  Congonhas,  mas  em 2013  terminou  se
constituindo  no  município  de  Catas  Altas  da  Noruega,  em articulação  com a
Arquidiocese de Mariana, o empenho de lideranças de várias cidades na região e
da AMEFA.

Nome Coletivo 103

Sigla

Parceria Ações de formação e divulgação em arte, cultura popular, mídias digitais e 
educação patrimonial.

Participação  nos  Laboratórios  de  Práticas  Culturais  -  promovendo  a  relação
campo-cidade,  o  Circuito Cultural  UFV e estreitando os laços com o Circuito
Cultural. 

Tipo de 
Instituição

Histórico Surgiu dentro de uma república universitária, a partir da paixão pela literatura 
compartilhada entre seus moradores. Inicialmente, essa afinidade resultou na 
criação do blog Percepções Intimistas, uma página com poemas e contos dos 
moradores e também de amigos. Com o sucesso, surgiu o Café Literário, um 
evento para a divulgação desses trabalhos, dentro da própria república. Com a 
realização da segunda edição do Café, o grupo notou que essa iniciativa estava 
crescendo, e a cada dia surgiam novas idéias.
Cientes da carência de opções culturais na cidade de Viçosa e com vontade de 
crescer e proporcionar eventos de qualidade à população local, foi criado o 
Coletivo 103 Com o ingresso de novos colaboradores, o grupo decidiu ampliar sua
atuação, formalizando frentes direcionadas às Letras, Música, Cinema, Palco, 
Sustentabilidade e Gestão, baseando-se nos princípios do Fora do Eixo.
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Nome Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos dos Passos   

Sigla GRESUP

Parceria Ações de formação e divulgação em arte, cultura popular, mídias digitais.

Participação nos Fóruns interculturais.

Tipo de 
Instituição

Histórico A GRESUP é uma das Escolas de Samba de Viçosa mais tradicionais. A mais
antiga em atuação.  Sua fundação data  da década de 60 quando apanhadores e
apanhadoras de café se reuniam após o trabalho no Terreirão próximo á Rua dos
Passos para batucarem e cantarem em ritmos de samba, calango e outros. Hoje a
GRESUP participa dos desfiles das Escolas de Samba de Viçosa, realiza trabalhos
em parceria com a Casa Cultural do Morro e desenvolve o projeto Escolinha de
Percussão em parceria com o Núcleo de Educação do Campo e Agroecologia.

Nome Secretaria Municipal de Educação -Viçosa-MG

Sigla SMEDUCA

Parceria Participação das Escolas Municipais de Viçosa nas atividades artísticas e culturais 
promovidas pelo Projeto Mais Cultura nas Universidades. Serão desenvolvidas 
atividades lúdicas, palestras, sessões de cinema, exposições e visitas guiadas aos 
equipamentos culturais que enriquecerão o repertório do público envolvido. As 
experiências vivenciadas nestas atividades poderão ser discutidas em sala de aula 
para ampliação e fixação do conhecimento adquirido.

Tipo de 
Instituição

Instituição Pública Municipal
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Histórico A Secretaria Municipal de Educação do Município de Viçosa executa e coordena 
as atividades de ensino no município, elaborando o programa de educação do 
município e controlando sua execução; propõe a organização de eventos com 
órgãos de educação estadual e federal, objetivando o desenvolvimento das 
atividades de ensino do município; Determina, no início de cada ano escolar, o 
número de vagas nos estabelecimentos de ensino municipal e concessão de bolsas 
quando necessário;
fiscaliza, permanentemente, as escolas municipais, verificando a obediência aos 
dispositivos legais e regulamentares sobre a matéria, no que concerne a 
deficiência de funcionamento e instalações e controlar a assiduidade dos 
professores e diretores da unidade de ensino, mediante a verificação da 
frequência;controla as atividades relativas à merenda escolar, bem como sua 
distribuição e as atividades de assistência escolar; promove a cooperação entre a 
família, a comunidade e a escola; promove e controla a distribuição de material 
didático aos estabelecimentos de ensino do município e coordena o funcionamento
da Biblioteca Pública. Além disso, mantém o ensino municipal atualizado com as 
modernas técnicas pedagógicas, remetendo, sempre que possível, os professores 
aos maiores centros de educação para frequentar cursos especiais.

Nome Organização Cooperativa de Agroecologia    

Sigla OCA

Parceria Ações de formação e divulgação em arte, cultura popular, mídias digitais.
Participação nos Fóruns interculturais.
Participação na organização dos Terreiros Culturais, das Troca de Saberes e das 
feiras de economia criativa e solidária. 
Participação  nos  Laboratórios  de  Práticas  Culturais  -  promovendo  a  relação
campo-cidade,  o Circuito Cultural  UFV e estreitando os  laços com o Circuito
Cultural. 

Tipo de 
Instituição

Histórico A OCA surge da demanda de profissionais de várias áreas em criar um modo de
trabalho em que suas ações tenham por base o respeito à natureza, a solidariedade
e o cooperativismo.  A Cooperativa,  com um ano de funcionamento,  vem para
fortalecer  o  movimento  da  agroecologia  na  Zona  da  Mata  mineira  prestando
serviços visando a interdisciplinaridade de seus cooperados.

Nome Associação Municipal de Artesãos de Paula Cândido
Sigla AMAPAC
Parceria Ações de formação e divulgação em arte, cultura popular, mídias digitais.

Participação nos Fóruns interculturais.
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Participação na organização dos Terreiros Culturais, das Troca de Saberes e das
feiras de economia criativa e solidária. 

Tipo de 
Instituição

Associação

Histórico A Associação Municipal de Artesãos de Paula Cândido (AMAPAC) começou o
seu trabalho como associação formalizada em 12/06/2013 com o nome fantasia
ENTRE NÓS. O processo de pré-incubação da AMAPAC iniciou-se em 2014,
quando  a  presidente  procurou  a  ITCP-UFV,  no  intuito  de  receber
assessoramento  e  capacitações  aos  membros  do  grupo.  Com  isso  foram
marcadas reuniões de conversas para conhecimento e, após estes encontros, o
grupo foi incubado e se teve início uma das ações acordada em planejamento, a
oficina  criativa.  A associação  é  formada  por  12  artesãos,  estes  se  reúnem
frequentemente para debater sobre os rumos que devem seguir como um EES e
como podem atuar de forma mais ativa na cidade. O artesanato trabalhado é
bem diversificado,  uns  criam jogos de cozinha,  outros  remodelam garrafas,
fazem enxovais,  pinturas  e  etc.  Neste  sentido,  a  ITCP-UFV presta  auxílio
técnico,  fomentado,  através  de  oficinas  e  minicursos,  o  reconhecimento  do
grupo como empreendimento solidário e fazendo com que eles se apropriem da
identidade local, criando produtos que caracterizem a cidade. A AMAPAC está
localizada no município de Paula Cândido - MG e conta com uma população
de 9. 271 habitantes (IBGE, 2010). Segundo relatos da região, a cultura da
cidade tem como referência o Congado, sendo que a primeira festa, da qual
ainda se guardam registros, ocorreu em 26 de Janeiro de 1862, onde os reis
eram chamados Reis do Congado. Os reis eram carregados em liteiras por oito
escravos. Durante a festa há o congado, os reis e a cavalgada com a bandeira de
Nossa  Senhora  do Rosário.  Os Congos ou  Congado são  a  guarda  do  rei  e
também um dos integrantes mais importantes da festa. Eles realizavam uma
dança de luta típica africana, utilizavam espadas e instrumentos como a cuíca,
caixa, pandeiro e reco-reco. A festa sempre se encerra com a procissão levando
as imagens de Nossa Senhora do Rosário, de São Benedito e de Santa Efigênia,
essas  carregadas  pelos  congadeiros,  em  seguida,  o  sermão  e  bênção  do
Santíssimo na Igreja Matriz de São José, antes da coroação dos novos reis do
Rosário, após o beijo da coroa, culminando na coroação de Nossa Senhora do
Rosário pelas rainhas nova e velha.

Nome Associação dos Artesãos e  Produtores  de Alimentos Caseiros da Região de
Viçosa

Sigla  ADAV

Parceria Ações de formação e divulgação em arte, cultura popular, mídias digitais.
Participação nos Fóruns interculturais.
Participação na organização dos Terreiros Culturais, das Troca de Saberes e das
feiras de economia criativa e solidária. 
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Tipo de 
Instituição

Associação

Histórico Fundada no ano de 1993, a Associação dos Artesãos e Produtores de Alimentos
Caseiros da Região de Viçosa/MG – ADAPAC, atualmente conhecida como ADAV
(Associação dos Artesãos de Viçosa), foi reconhecida como utilidade pública em
29 de junho de 1996, através da Lei Municipal nº 1130/96. Foi fundada com os
objetivos  principais  de  aproximar  os  artesãos  de  Viçosa  e  de  regiões  vizinhas;
ajudar  os  associados  na  aquisição  de  matérias-primas;  incentivar,  dinamizar,
estimular  e  preservar  as  técnicas  tradicionais  de  produção  de  artesanatos  e  de
alimentos caseiros na comunidade. Além de contribuir para a geração de trabalho e
renda dos associados, que na maioria tem essas atividades para complementação e
alguns  como  a  única  fonte  de  renda.  Baseado  no  Associativismo,  o
empreendimento  participa  das  atividades  inscritas  no  movimento  de  economia
solidária no município.

Nome Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária

Sigla FMPES

Parceria Ações de formação e divulgação em arte, cultura popular, mídias digitais.

Participação nos Fóruns interculturais.

Participação na organização dos Terreiros Culturais, das Troca de Saberes e das 
feiras de economia criativa e solidária. 
Participação  nos  Laboratórios  de  Práticas  Culturais  -  promovendo  a  relação
campo-cidade,  o  Circuito  Cultural  UFV e  estreitando os  laços  com o Circuito
Cultural. 

Tipo de 
Instituição

Movimento Social
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Histórico Há quase dez anos, algumas organizações que assessoravam os grupos de produção
de geração de renda em Minas Gerais sentiram a necessidade de estabelecer uma
articulação para que juntas pudessem dar respostas às demandas dos grupos, que
giravam em torno da gestão participativa, comercialização dos produtos, qualidade
e preço, além de outros temas relacionados à dinâmica interna dos grupos, como
relacionamento, estruturas de poder, gênero e raça. Dessa necessidade surgiu, em
1995, o início da experiência do Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária –
FMPES. Na época essa iniciativa foi chamada de Grupo de Discussão e Estudos
sobre Gênero e  Geração de Renda.  Dessa experiência  veio a criação da loja  e
oficina  de  comercialização,  batizada  pelos  grupos  de Bazarte  -  Arte,  Renda  e
Cidadania.  Logo depois,  outro  espaço é  conquistado,  a  Feira  de  Artesanato  da
Afonso Pena. Nesse momento, além da Região Metropolitana de Belo Horizonte,
participavam grupos do Noroeste de Minas, do Norte e do Vale do Mucuri e assim,
nascia  o  embrião  do  que  veria  a  ser  o  Fórum  Mineiro  de  Economia  Popular
Solidária. Dessa forma, o FMEPS é uma articulação política de representantes de
empreendimentos  da  economia  solidária,  de  entidades  de  apoio  e  de  gestores
públicos de 11 regionais do estado (Noroeste, Norte, Região Metropolitana de Belo
Horizonte, Sul,  Triângulo,  Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Vale do Rio
Doce, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Médio Piracicaba) que se unem em
tornos dos princípios da economia solidária, que se organiza a partir da base, dos
fóruns  municipais,  metropolitanos  e  regionais.  E  que  pactuam  entre  si,  o
compromisso de atuarem de forma colaborativa no fomento da economia solidária
articulando diferentes  atores  a  fim de estabelecer  diálogos e  construir  políticas
públicas de fomento à EPS no Estado de Minas Gerais.

Nome Fórum Regional de Economia Popular Solidária da Zona da Mata Mineira

Sigla FREPS-ZMM

Parceria Ações de formação e divulgação em arte, cultura popular, mídias digitais.

Participação nos Fóruns interculturais.

Participação na organização dos Terreiros Culturais, das Troca de Saberes e das
feiras de economia criativa e solidária. 

Participação nos Laboratórios de Práticas Culturais - promovendo a relação campo-
cidade, o Circuito Cultural UFV e estreitando os laços com o Circuito Cultural. 

Tipo de 
Instituição

Movimento Social
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Histórico O  Fórum  Regional  de  Economia  Popular  Solidária  da  Zona  da  Mata  Mineira
(FREPS-ZMM),  criado  em 2001,  é  o  espaço  de  articulação  do  movimento  de
Economia Solidária de deliberações coletivas das ações a nível regional e também
estadual – uma vez que, a coordenação estadual do Fórum Mineiro de Economia
Popular  Solidária  (FMEPS)  é  composta  por  representantes  das  dez  regionais
mineiras, sendo uma delas a Zona da Mata. O fórum abrange diversas cidades da
região,  integrando  mais  de  600  pessoas,  divididas  em  cerca  de  100
empreendimentos. O FREPS-ZMM realiza suas atividades de formação e debates
sobre sua conjuntura através de reuniões bimestrais abertas e de forma itinerante,
atingindo assim o maior número possível de municípios.

Nome Grupo Afro Ganga Zumba

Sigla

Parceria Esse grupo é parceiro da Associação Quilombola Herdeiros do Banzo (AQHB),
grupo  assessorado  pela  Incubadora  Tecnológica  de  Cooperativas  Populares  da
Universidade Federal de Viçosa (ITCP-UFV). Uma vez que eles dividem a mesma
sede, as atividades realizadas pela ITCP-UFV em parceria com a AQHB, sempre
contam com o acompanhamento de membros do Ganga Zumba.

Participação na construção dos temas do Fórum de Promoção da Igualdade Racial
Ações de formação e divulgação em arte, cultura popular, mídias digitais.

Participação nos Fóruns interculturais.

Participação na organização dos Terreiros Culturais, das Troca de Saberes e das 
feiras de economia criativa e solidária. 

Participação  nos  Laboratórios  de  Práticas  Culturais  -  promovendo  a  relação
campo-cidade,  o  Circuito  Cultural  UFV e  estreitando os  laços  com o Circuito
Cultural.   

Tipo de 
Instituição

Organização Não Governamental.

Histórico O  Grupo  Afro  Ganga  Zumba  é  uma  entidade  (ONG)  afro-descente  sem  fins

lucrativos.  Surgiu em 13/02/1988 no Bairro de Fátima, em Ponte Nova, Minas

Gerais, que está localizada na Zona da Mata Mineira e é cidade-pólo desta região.

Desde  16/05/2007,  o  bairro  de  Fátima  está  reconhecido  como  área  de

remanescentes de quilombos (publicado no diário oficial da união em 16/05/2007,

páginas 23 e 24 – portaria 54 de 14/05/2007). Surgiu da necessidade de resgatar as
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raízes negras das pessoas residentes nas comunidades onde atua e de atuar como

agente modificador da realidade local. 

A entidade iniciou suas atividades há vinte e dois anos com um grupo de dança

Afro-brasileira  formado  por  16  adolescentes  e  jovens  negras.  A  primeira

apresentação em praça pública ocorreu no mês de maio do mesmo ano de sua

fundação.

Quando  iniciou  suas  atividades  o  Grupo  Afro  Ganga  Zumba  tinha  apenas  um

objetivo: disseminar cultura através da Dança Afro-brasileira. Porém, alguns meses

depois, suas fundadoras perceberam a necessidade de ampliar atividades incluindo

a parte social, pois a região onde surgiu o Grupo é muito carente e convive com

grandes  problemas  sociais  (é  considerada  o  grande  bolsão  de  pobreza  do

município, atingindo principalmente crianças, adolescentes e jovens adultos).

Nome Associação Paula Cândido Quilombola Herdeiros do Banzo

Sigla AQHB

Parceria Participação na construção dos temas do Fórum de Promoção da Igualdade Racial
Ações de formação e divulgação em arte, cultura popular, mídias digitais.

Participação nos Fóruns interculturais.

Participação na organização dos Terreiros Culturais, das Troca de Saberes e das 
feiras de economia criativa e solidária. 

Participação  nos  Laboratórios  de  Práticas  Culturais  -  promovendo  a  relação
campo-cidade,  o  Circuito  Cultural  UFV e  estreitando os  laços  com o Circuito
Cultural. 

Tipo de 
Instituição

Associação
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Histórico Associação Quilombola Herdeiros do Banzo (AQHB) está entre os muitos grupos
que integram a comunidade do Bairro de Fátima, em Ponte Nova. O município
localiza-se na mesorregião da Zona da Mata Mineira e, conta com uma população
de 57.361 habitantes (IBGE, 2010). De acordo com Pereira (2007), a maioria dos
moradores que constituem essa comunidade é descendente de escravos, por esse
motivo, a visão da cidade sobre o bairro carrega estigmas que perpassam questões
como a pobreza, a marginalidade, a violência e a cor da pele. Diante desse quadro,
a  atuação  da  AQHB  na  comunidade,  resgatando  a  cultura  afro-brasileira,
conscientizando os descendentes de escravos de suas raízes e levando essa cultura
como expressão artística para a cidade de Ponte Nova, é de relevante importância
para o desenvolvimento social da comunidade.  

Nome Rede Raízes da Mata

Sigla

Parceria Ações de formação e divulgação em arte, cultura popular, mídias digitais.

Participação nos Fóruns interculturais.

Participação na organização dos Terreiros Culturais, das Troca de Saberes e das
feiras de economia criativa e solidária. 

Participação  nos  Laboratórios  de  Práticas  Culturais  -  promovendo  a  relação
campo-cidade,  o  Circuito  Cultural  UFV e  estreitando os  laços  com o Circuito
Cultural. 

Tipo de 
Instituição

Rede

Histórico A Rede Raízes da Mata – Rede Agroecológica de Prosumidores/ras é uma rede de
consumo,  que  existe  em  Viçosa,  MG  desde  2011,  articulada  pelos  grupos  de
agroecologia universitários da UFV e outras parcerias (ITCP/UFV, CTA, MST).  A
Rede Raízes da Mata visa promover uma alternativa de mercado para produtos
agroecológicos da agricultura familiar e de empreendimentos solidários de Viçosa
e região, com a proposta de  fortalecer os grupos produtivos locais, promover a
geração de renda e a comercialização dos produtos em cadeias curtas através da
prática do comércio justo e solidário.

Nome Perifonia
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Sigla Não tem 

Parceria Ações de formação e divulgação em arte, cultura popular, mídias digitais.

Participação nos Fóruns interculturais.

Tipo de 
Instituição

Histórico O Grupo Perifonía é resultado de um projeto social criado em 2005 pelo músico e
produtor cultural Thomas Medeiros, para trabalhar a musicalização, a integração e
cidadania através da música, utilizando para isso instrumentos de percussão. Ao
longo desses anos já passaram pelo projeto mais de 500 adolescentes, e contabiliza
mais de 300 apresentações em 2 estados, em mais de 20 cidades. Hoje o projeto
conta  com  Oficinas  de  Percussão,  Bloco  de  Rua,  Banda  Show  e  Bloco
Carnavalesco.

Nome Secretaria Municipal de Educação – Florestal\MG 

Sigla

Parceria Ações de formação e divulgação em arte, cultura popular, mídias digitais.

Participação nos Fóruns interculturais.

Participação  nos  Laboratórios  de  Práticas  Culturais  -  promovendo  a  relação
campo-cidade,  o  Circuito  Cultural  UFV e  estreitando os  laços  com o Circuito
Cultural. 

Tipo de 
Instituição

Instituição Pública Municipal 

Histórico A  Secretaria Municipal de Educação de Florestal atua: (I) Na execução da política
municipal de Educação; (II)  No planejamento e execução das atividades relativas
ao sistema educacional do Município, essencialmente do ensino fundamental; (III)
Criando e administrando os serviços de orientação educacional e pedagógica; (IV)
Na programação e coordenação das atividades de capacitação de docentes e demais
servidores  da  Educação;  (V)  Na  programação  e  execução  das  atividades  de
assistência  ao  educando;  (VI)  na  orientação,  assistência,  manutenção  e
administração  das  bibliotecas  do  Município;  (VII)  No  cuidado  com  o  esporte
vinculado à atividade educacional; (VIII) No cuidado com as atividades voltadas
para o jovem especial; (IX) No cuidado com a política educacional infantil de 0 a 6
anos; (X) Na fiscalização e gestão dos convênios firmados pelo Município neste
setor; (XI) Na execução de outras atividades correlatas.
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Nome Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico e Esportes – Viçosa-MG 

Sigla

Parceria Ações de formação e divulgação em arte, cultura popular, mídias digitais.

Participação nos Fóruns interculturais, seminários.

Participação  nos  Laboratórios  de  Práticas  Culturais  -  promovendo  a  relação
campo-cidade,  o  Circuito  Cultural  UFV e  estreitando os  laços  com o Circuito
Cultural. 

Tipo de 
Instituição

Instituição Pública Municipal

Histórico A Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio é responsável por: (I) planejar,
coordenar e supervisionar a execução dos programas ligados às áreas de cultura e
patrimônio,  em conformidade com as  diretrizes,  metas  e  filosofia  estabelecidas
pelo  Prefeito  Municipal,  respeitando  a  Lei  Orgânica  do  Município  e  o
Regulamento Interno; (II ) elaborar e propor ao Prefeito Municipal anteprojetos de
programas anuais nas áreas de cultura e patrimônio; (III )  representar o Prefeito
Municipal em eventos e solenidades, quando designado; (IV) envidar esforços no
sentido  de  otimizar  a  aplicação  dos  recursos  orçamentários,  aplicando
metodologias administrativas apropriadas; (V) promover convênios com entidades
públicas e privadas,  no sentido de viabilizar  técnica e  financeiramente projetos
ligados às áreas de atuação da Secretaria; (VI)  aplicar a política de pessoal, de
conformidade com as diretrizes e métodos fixados pelo prefeito municipal.

Nome Secretaria de Cultura e Turismo – Paula Cândido -MG 

Sigla

Parceria Ações de formação e divulgação em arte, cultura popular, mídias digitais.

Participação nos Fóruns interculturais, seminários.

Participação  nos  Laboratórios  de  Práticas  Culturais  -  promovendo  a  relação
campo-cidade,  o  Circuito  Cultural  UFV e  estreitando os  laços  com o Circuito
Cultural. 

Tipo de 
Instituição

Instituição Pública Municipal

Histórico A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo é responsável por planejar, coordenar
e supervisionar a execução dos programas ligados às áreas de Cultura e Turismo. 
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Nome Escola Família Agrícola - Puris de Araponga

Sigla EFA Puris 

Parceria Ações de formação e divulgação em arte, cultura popular, mídias digitais.

Participação nos Fóruns interculturais.

Participação na organização dos Terreiros Culturais, das Troca de Saberes e das 
feiras de economia criativa e solidária. 

Participação  nos  Laboratórios  de  Práticas  Culturais  -  promovendo  a  relação
campo-cidade,  o  Circuito  Cultural  UFV e  estreitando os  laços  com o Circuito
Cultural. 

Tipo de 
Instituição

Histórico  Em  03  de  marco  de  2002  foi  criada  a  Escola  Família  Agrícola  Puris,  uma
conquista  que  remete  a  outras  lutas  da  agricultura  familiar  no  município  e  na
região, desde os movimentos nas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) no ano
de 1979 e a  criação, em 1987, dos Sindicatos  de Trabalhadores  Rurais (STRs)
junto com o Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata (CTA-ZM).

Em  todo  esse  processo,  que  continua  nos  dias  atuais,  é  possível  perceber  a
conquista que essa escola representa para a agricultura familiar, especialmente de
Araponga.  Sobretudo,  nota-se,  por  um lado,  como sua  existência  envolve  uma
complexa rede de relações institucionais e de poder que colocam vários desafios à
manutenção  da  escola,  e  por  outro  a  importância  das  parcerias  e  articulações
políticas com outras EFAs, o STR de Araponga, a Associação dos Agricultores
Familiares de Araponga (AFA),  o CTA-ZM, a Associação Mineira  das  Escolas
Família  Agrícola  (AMEFA),  a  Universidade  Federal  de  Viçosa  (UFV),  na
aprendizagem necessária à construção, não só da infraestrutura como da proposta
política e pedagógica da escola, sua implantação e reconhecimento, e no trabalho
de base nas comunidades agregando famílias e jovens agricultoras (es).
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Nome Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araponga

Sigla STR

Parceria Ações de formação e divulgação em arte, cultura popular, mídias digitais.
Participação nos Fóruns interculturais.
Participação na organização dos Terreiros Culturais, das Troca de Saberes e das
feiras de economia criativa e solidária. 
Participação nos Laboratórios de Práticas Culturais - promovendo a relação 
campo-cidade, o Circuito Cultural UFV e estreitando os laços com o Circuito 
Cultural. 

Tipo de 
Instituição

Histórico O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Araponga, fundado em

30 de julho de 1987, é fruto das atividades das Comunidades Eclesiais de Base

(CEB) na região. Os agricultores eram quase escravos, e passaram a se organizar

para garantir  seu pedaço de terra.  Outras organizações parceiras também foram

muito importantes nessa história. Muitos foram perseguidos e ameaçados de morte,

ainda que estivessem interessados em comprar as terras. Por meio dos trabalhos do

Sindicato, tem-se várias experiências de agroecologia, criação da Escola Família

Agrícola – EFA- Puris, fundos rotativos de crédito e compra coletiva de terras.

Além  dessas  experiências,  o  Sindicato  executa  diferentes  políticas  públicas

voltadas para o desenvolvimento rural.

Nome Casa Cultural do Morro

Sigla

Parceria Ações de formação e divulgação em arte, cultura popular, mídias digitais.
Participação nos Fóruns interculturais e festivais.
Participação na organização dos Terreiros Culturais, das Troca de Saberes e das
feiras de economia criativa e solidária. 
Participação nos Laboratórios de Práticas Culturais - promovendo a relação 
campo-cidade, o Circuito Cultural UFV e estreitando os laços com o Circuito 
Cultural. 

Tipo de 
Instituição

Associação.
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Histórico A Casa Cultural do Morro, formalizada como Associação Carla Rosa, foi fundada

em setembro de 2012 com o intuito de promover a inclusão cultural por meio de

atividades artísticas no bairro Sagrado Coração de Jesus, popularmente conhecido

como Rebenta Rabicho,  na cidade de Viçosa,  Minas Gerais.  A Casa contempla

projetos que tem como objetivo redefinir sociabilidades e identidades das pessoas

– crianças, adolescentes e adultos - que ali interagem.

2.5 Descrição do Plano de Cultura Ação:

Eixo(s) temático(s): 

Eixo 1 – Educação Básica - Parcerias com escolas municipais e estaduais em oficinas e
ações culturais; 
Eixo 2 – Arte, Comunicação, Cultura das Mídias e Audiovisual - Apresentações do
CineCom - cinema ao ar livre, promoção de mostras, e criação de cineclubes; 
Eixo  3  –  Arte  e  Cultura  Digitais  -  Desenvolvimento  de  laboratórios  digitais  de
fabricação digital  (FabLab),  estimulando o intercambio de tecnologias  digitais  e de
conhecimentos; 
Eixo  4  –  Diversidade  Artística-Cultural  -  Instalação  de  Laboratórios  de  Práticas
Culturais - promovendo a relação campo-cidade, o Circuito Cultural UFV e estreitando
os laços com o Circuito Cultural;  
Eixo 5 – Produção e Difusão das Artes e Linguagens - Desenvolvimento de espaços de
formação em arte e cultura, promoção e qualificação da produção cultural, respeitando
as preexistências;  
Eixo  6  –  Economia  Criativa,  Empreendedorismo  Artísticos  e Inovação  Cultural  -
Disseminar o conhecimento popular, o clássico e o emergente, assim como os meios
digitais de modo a estimular novas linguagens artísticas contemporâneas, ampliando o
acesso da comunidade à inovação e à capacitação; 
Eixo 7 – Arte e Cultura: Formação, Pesquisa, Extensão e Inovação e - Desenvolver
projetos que relacionem a universidade com a comunidade,  em sua relação campo-
cidade,  de  formação  e  pesquisa,  promovendo  ações  culturais  baseadas  em  novas
linguagens artísticas contemporâneas; 
Eixo 8 – Memória, Museus e Patrimônio Artístico-Cultural - Estruturar  os acervos da
universidade, proporcionando a criação de patrimônio material e imaterial futuro, assim
como promovendo o processo de educação patrimonial.
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Resumo da Proposta:

O  Plano  de  Cultura  a  seguir  atende  a  todos  os  eixos  norteadores  deste  edital,

entendendo  que  a  transdisciplinaridade  que  norteia  este  projeto  perpassa  por  estes

vários eixos. Deste modo, este Plano procura estreitar o diálogo com a sociedade a

partir de uma perspectiva democrática e ampliada do conceito de cultura, entendido

“como  eixo  construtor  de  nossa  identidade,  permanentemente  alimentada  pelos

encontros entre as múltiplas representações do ser brasileiro e da diversidade cultural

do planeta” (GIL, 2003). Por isso, fundamentado no respeito à diversidade de etnia,

raça,  cultura,  geração,  origem,  sexo,  orientação  sexual,  religião,  condição

socioeconômica ocioeconômica  e de necessidades especiais, para a construção de valores de cidadania

ativa.

Objetiva-se promover a interculturalidade na Universidade Federal de Viçosa (UFV),

na  sua  condição multi-campi,  e  entre  IES1,  potencializando  uma interface  entre  a

cultura  de  tradição  popular,  clássica  e  emergente  no  contexto  das  relações  campo-

cidade a partir de um olhar cultural contemporâneo. Por meio de ações integradoras,or meio de ações integradoras,

que  fortaleçam grupos  artísticos-culturais  e  espaços  de  trocas  de  saberes,  o  Planoque  fortaleçam grupos  artísticos-culturais  e  espaços  de  trocas  de  saberes,  o  Plano

propõe  o  desenvolvimento  regional  a  partir  do  fomento  de  atividades  culturaispropõe  o  desenvolvimento  regional  a  partir  do  fomento  de  atividades  culturais

ancoradas nas necessidades locais dos diferentes setores e segmentos das populações daancoradas nas necessidades locais dos diferentes setores e segmentos das populações da

região. região. 

Esta  proposta  tem também o objetivo de organizar e realizar ações  culturais  por

meios  digitais,  envolvendo  processos   de  design  e  fabricação  digital e audiovisual.

Tais   ações   visam  integrar  a  universidade  a  produtores  culturais,  artistas   e

gestores   públicos   por meio  de  ações   efêmeras,  que  utilizem  os   meios  trans-

midiáticos  e  digitais    na  construção coletiva   de  arte   e   cultura  dotadas    de

significados   para  os   grupos   envolvidos,  ou  seja,  os   diversos   setores   criativos

e produtivos da arte e da cultura, dentro e fora da universidade.   

Os resultados esperados contemplam também a constituição de processos de produção

coletiva  e progressiva de ideias criativas e intervenções nos espaços de uso coletivo,

envolvendo  diferentes  agentes,  entre  os  quais  se  situam  produtores  culturais  e

1- Por meio do "Corredor Cultural"(Apêndice II).
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comunidade. Com isto, espera-se promover o papel da universidade na cena cultural

local e regional como catalisadora  de  saberes e fazeres em um processo de concepção

e realização colaborativos. 

Justificativa:

Sabe-se que no campo cultural, ainda enfrentamos grandes desafios como já destacou 

Gil em seu discurso na Cátedra Siglo XXI que:

temos,  hoje,  simultaneamente  a  pressão  do  absolutismo  cultural,

movendo-se para enquadrar e padronizar a dimensão simbólica de nossas

vidas, e a movimentação oposta, que busca sublinhar as singularidades

que particularizam os agrupamentos humanos. De um lado, a imposição

de  um modelo  único;  de  outro,  a  defesa  da  especificidade.  Mas  não

vamos  nos  iludir:  o  embate  entre  forças  globalizantes  e  forças

identitárias é duro e desigual (...).(2003).

Passados  12  anos,  este  discurso  ainda  parece  atual.  O  embate  entre  as  forças

globalizantes e identitárias continua,  o acesso às obras massificadas pelos meios de

comunicação e pelo imediatismo dos tempos atuais é avassalador.

No entanto, o crescimento e a valorização via políticas públicas culturais tem sido uma

crescente,  podendo  provocar  uma  inversão  desse  embate.  Nesse  sentido,  um  dos

grandes avanços é a integração do Plano Nacional de Cultura ao de Educação em que

as  dimensões  da  cultura  como  expressão  simbólica,  como  direito  à  cidadania  e

desenvolvimento  econômico  são  parte  integradora  das  ações  que  vem  se

desenvolvendo. Nesse sentido, a Universidade Federal de Viçosa, em seus multi-campi,

é referencial cultural já que as cidades em que esta se encontra são carentes em espaços

e ações culturais. Neste contexto, a UFV é reconhecida como centro de produção e

difusão  de  cultura,  que  tem como responsabilidade  social  promover  uma interação

entre comunidade local e acadêmica, de forma dialógica.  Nos últimos anos, a interação
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da universidade com a cidade e sua comunidade tem crescido exponencialmente, como

fruto de suas políticas de extensão e cultura. No entanto, a efetivação dessa interação

exige e reforça a urgência de troca de saberes entre as comunidades acadêmica e não

acadêmica  brasileira  fortalecendo  a  fruição  das  tradições,  da  diversidade  estética,

portando, da cultura e da arte.

 A UFV  conta atualmente com sete museus, 3 espaços culturais institucionais e outros

alternativos, são eles: Museu de Ciências da Terra Alexis Dorofeef, Museu Histórico,

Museu  de  Zoologia  João  Moojen,  Museu  da  Comunicação,  Sala  Mendeleev,

Pinacoteca,  Casa  Arthur  Bernardes;  Teatro  Fernando  Sabino,  Teatro  da  Economia

Doméstica, Estação Cultural, Casa da Cultura e vários anfiteatros e salas que também

são utilizadas para a promoção de eventos cultuais.

Entretanto, nem todos esses espaços são adequados ao que se propõe, necessitando de

revitalização e mesmo de novas instalações que acolham produções culturais, as quais

solicitem uma maior flexibilidade espacial.  Esses fatores,  e  a falta de verba para a

cultura dificultam a produção de atividades culturais. Além disso, para promover uma

maior  efetivação do Corredor  Cultural, em que a  produção local  e  a  dos  parceiros

externos  de  fato  se  concretize,  há  a  necessidade  de  uma  estrutura  de  apoio  que

estabeleça maior conexão entre essas esferas, que nos permita ampliar a visibilidade

das atividades culturais e manifestações artísticas na UFV. 

Deste modo, a  inserção  dos   meios digitais se torna um importante mecanismo para

fomentar  e  estimular   o acesso da comunidade à  inovação e  à capacitação.  Atrelar

atividades  culturais  e  tecnologia  no  campo  da  produção  artística,  capacitar  a

comunidade com relação a  produção de  meios  digitais,  tornar  os  espaços  culturais

acessíveis ao público que possui algum tipo de limitação e disponibilizar informações

on line é um importante mecanismo para aproximação com o público.

Ao integrar atividades de formação, pesquisa,  registro, arquivamento,  manutenção e

inovação em expressões múltiplas em atividades culturais e manifestações artísticas, a

proposta está fundamentada na ecologia de saberes que propõe que todo saber tenha

legitimidade  para  participar  de  debates  epistemológicos  com  o  saber  científico

CONJUR/VSN 29



(SANTOS, 2005) rumo ao desenvolvimento e fortalecimento do campo da arte e da

cultura no país. 

Nesse contexto, a presente proposta visa o desenvolvimento de um Plano de Cultura de

fato participativo, orientado pelo reconhecimento da participação social como direito

do  cidadão  e  expressão  de  sua  autonomia;   procurando  fortalecer  e  articular  os

mecanismos  e  as  instâncias  democráticas  de  diálogo  e  atuação  conjunta  entre

universidade e sociedade civil (considerando sociedade civil o cidadão, os coletivos, os

movimentos  sociais  institucionalizados  ou  não  institucionalizados,  suas  redes  e

organizações parceiras e público envolvido nesta proposta). 

Portanto, esta proposta se justifica, na necessidade de um incremento da programação

de atividades culturais e artísticas e da criação de um Circuito Universitário de Cultura

e  o  fortalecimento  do  Corredor  Cultural,  no  intuito  de  promover  novas  formas  de

convívio e sociabilidade nos campi universitários, entre os campi e a sociedade. 
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Fundamentação Teórica:

Desde 2003 configura-se uma nova perspectiva para as políticas de cultura no Brasil

em que se busca a ampliação do “diálogo com a sociedade, numa visão democrática e

ampla do entendimento do conceito de cultura” (ROCHA e MIRANDA, 2013). Deste

modo, cultura passa a ser discutida: [...] como dimensão simbólica da existência social

brasileira. [...] como eixo construtor de nossa identidade, permanentemente alimentada

pelos encontros  entre as múltiplas representações do ser brasileiro e da diversidade

cultural do planeta. Como espaço de realização da cidadania, de superação da exclusão

social e da desigualdade, seja pelo que representa para o reforço da auto-estima e do

sentimento de pertencimento do povo, seja pela geração direta de renda (GIL, 2003).

Isto corrobora com

alguns  sentidos  da  interculturalidade,  a  saber:  “empregamos  o  termo

intercultural  a  partir  do  momento  em  que  haja  a  preocupação  pelos

obstáculos à comunicação entre os portadores de culturas diferentes. O

intercultural  é  um lugar  de criatividade,  permitindo passar  da cultura

como produto à cultura como processo” (CAMILLERI, 1992); e mais, “a

nossa concepção rejeita, em absoluto, as perspectivas de homogenização,

que impõem aos grupos minoritários uma cultura dominante, ignorando

a sua  cultura  de origem. Pressupõe  o reconhecimento  e  respeito  pela

diversidade cultural, considerada fonte de troca e enriquecimento mútuo.

É uma concepção de educação intercultural onde diferentes culturas são

representadas, não pelos seus “adornos externos”, mas contextualizadas,

situadas na sua história, de forma a desmontar preconceitos, a realçar o

contributo sociocultural dos diferentes grupos, e provocar o diálogo entre

a cultura da escola e as culturas da comunidade” (LEITE e PACHECO,

1992); e, ainda, para a perspectiva intercultural “na maioria das vezes, as

relações  entre  sujeitos  e  entre  culturas  diferentes  são  consideradas  a

partir  de  uma  lógica  binária  que  não  permite  compreender  a

complexidade dos agentes e das relações subentendidas em cada polo,

nem  a  reciprocidade  das  inter-relações,  nem  a  a  pluralidade  e  a

variabilidade dos significados produzidos nestas relações. Entretanto, a

complexidade  da  relação  entre  culturas,  coloca  em  evidência  a

necessidade de se analisar a abordagem da existência de uma fronteira
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cultural,  uma  borda  deslizante  e  intervalar  nas  relações,  que  aparece

como  um  espaço  de  intervenção  (tensão-negociação-tradução)  e  que

introduz a reinvenção criativa da existência e da cultura, fundada num

profundo desejo de solidariedade social: a busca do encontro” (FLEURI

e SOUZA, 2002, 336). Portanto, por interculturalidade entendemos os

processos contraditórios que orientam os modos de ser das populações

tradicionais em sua secular luta de resistência aos colonialismos." ( apud.

BARBOSA, 2005, p. 20)

Notadamente houve crescente valorização e consolidação de políticas públicas culturais

incentivando  a  produção  e  a  formação  por  meio  de  Leis  de  Incentivo,  editais  de

fomento e premiação para a arte que visam a difusão, circulação e o diálogo cultural

por todo o país. Há grande incentivo à troca de saberes entre a produção em arte dos

grandes centros e do interior do Brasil enfatizando a importância à diversidade cultural

e artística. Ampliando e diversificando a forma e as possibilidades de cada um entender

e se relacionar com o mundo, a natureza e as responsabilidades sociais (BOURDIEU,

2008). 

As  políticas  públicas  culturais  que  vem se  promulgando  desde  então  buscam uma

contraposição à “ideologia globalizante” que vinha tentando se firmar na crença de

uma  hegemonia,  padronização  e  uniformização  cultural.  Neste  caminho  de

contraposição, em 2010, com a promulgação da Lei 12.343, de 2 de dezembro de 2010,

institui-se o Plano Nacional de Cultura cujo maior foco é a “proteção e promoção da

diversidade cultural  brasileira (...)  expressa em práticas,  serviços e bens artísticos e

culturais  determinantes  para  o  exercício  da  cidadania,  a  expressão  simbólica  e  o

desenvolvimento socioeconômico do País” (BRASIL, 2010).

Diferentes  mecanismos  foram  discutidos  e  implementados  para  que  a  população

brasileira  pudesse  ter  acesso  às  discussões  sobre  cultura,  mas  também  à  fruição,

apreciação  e  à  participação  efetiva  deste  bojo  cultural  no  qual  as  artes  estão

profundamente  envolvidas  permitindo  ao  sujeito  a  ampliação  de  sua  experiência

estética na contemporaneidade. Em 2009, O Ministério da Cultura - MinC juntamente

com a Fundação Nacional de Artes - FUNARTE realizou uma pesquisa denominada

"Cultura em Números" na qual apresenta indicadores que tornam "evidentes tanto a
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força cultural do nosso país, quanto seu descompasso com certas estruturas de gestão e,

ainda, as dificuldades de acesso da nossa população a equipamentos e outros aparatos

diretamente relacionados à fruição cultural" (FERREIRA , 2009).

“... é preciso ter em mente que (...) não existe o público, no singular, e

um padrão de resposta a qualquer mudança que se promova na oferta. O

que há é um conjunto de públicos diferentes, com respostas diferentes

conforme localização espacial, faixa etária, condição de classe, história

familiar, bagagem cultural” (BOTELHO; 2003, p. 03).

Além disso, a prática continuada, na fruição, apreciação e no fazer artístico “sensibiliza

uma  recepção  mais  atenta,  crítica  e  aberta  a  concepções  novas  e  divergentes”

(DESGRANGES, 2003) possibilitando a ampliação do diálogo entre  o popular  e  o

contemporâneo. É uma prática que envolve desde o despertar interesse do público para

com  diferentes  atividades  culturais  e  manifestações  artísticas  a  possibilidade  de  o

espectador  ter  acesso  às  mesmas,  o  desenvolvimento  da  aptidão  de ler  a  obra  que

assistiu/vivenciou  e  a  experimentação  de  elementos  abordados  nas  formas  de

expressões culturais (por meio de cursos, oficinas, espetáculos-oficinas e/ou residências

artísticas).

Nesse  sentido,  Desgranges  (2003)  afirma  que  não  é  suficiente  ter  oferta  de  ações

culturais  e  artísticas,  mas  que  há  necessidade  de  uma  mediação  entre  obra  e

espectador/visitante,  para  uma  produção  de  conhecimento  a  partir  de  uma  troca  e

difusão de saberes.  Nesse contexto,  é possível  destacar  a importância  da economia

criativa e solidária que, segundo Newbigin (2010), surge no sentido de entrelaçar a

cultura,  a  economia  e  a  tecnologia.  Consiste  em perceber  a  criatividade  popular,  a

dimensão simbólica da produção humana, com potencial de desenvolvimento.

2.6 Objetivos do Plano de Cultura:

Objetivos Gerais:

Promover a educação intercultural crítica na Universidade Federal de Viçosa (UFV), a
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partir de sua condição multi-campi, e entre IES, em especial as ligadas ao Corredor

Cultural, por meio de ações integradoras, no formato de intervenções no contexto das

relações campo-cidade.

Potencializar e criar condição estrutural para implementação deste plano, que vise a

organização  e  realização de  ações que fortaleçam a formação artística-cultural, assim

como, grupos artísticos-culturais populares e espaços de trocas de saberes envolvendo

os meio digitais e multimídias, a partir da inclusão de diversos  agentes  e parceiros,

acadêmicos  e não acadêmicos. 

2.7 Metas do Plano de Cultura:

Metas

Institucional

Realização de:

Criação do Conselho Gestor do Plano de Cultura; 

Instituir o  Conselho de Cultura e Arte com participação da comunidade acadêmica e 

representação dos municípios envolvidos;

02 Fóruns Interculturais;

01 Fórum de Promoção da Igualdade Racial;

Reuniões periódicas do Conselho Gestor da Política de Cultura da UFV; 

Criação de Circuitos Culturais na UFV.

Estrutural

Construção de um Laboratório de Aprendizagens e Práticas Culturais (um galpão com 

teatro de arena e alojamento, com capacidade para no mínimo 400 pessoas); 

Aquisição de tendas para eventos itinerantes - de acordo com a demanda; 
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Aquisição de equipamentos;

Revitalização de edifícios para adaptá-los às condições adequadas de múltiplas 

acessibilidades.

Formação/divulgação - Realização das seguintes ações de formação e divulgação em 

arte, cultura popular, mídias digitais e educação patrimonial, sendo prioritariamente 

correlacionados aos corredores culturais.

Potencialização de acervos e redes de conectividade multi-campi; 

Eventos artísticos e educacionais multi-campi, sendo parte destes com residências e/ou 

oficinas nas diferentes linguagens de arte (dança. teatro, dança-teatro, música, cinema, 

literatura, artes visuais, arte digital, performances, instalações artísticas, intervenções. 

exposições, etc) e parcerias com escolas públicas e prefeituras: 

02 SUEC - Salão Universitário de Expressão e Criatividade2;

60 exposições (obras de arte, peças e coleções científicas e objetos 

históricos);

08 intervenções artísticas espaciais campus-cidades;

60 sessões de cinema e vídeo (CineCom - apresentações de cinema ao ar 

livre, mostras e cineclubes);

30 mostras/espetáculos de dança;

12 mostras/espetáculos de teatro;

190 apresentações musicais (shows, bandas, coral, orquestras, 

apresentações livres e ao ar livre);

20 seminários/congressos/encontros;

02 fóruns  de interculturalidade; 

30 oficinas de formação a partir de artistas e convidados externos; 

06 terreiros culturais;

02 trocas de saberes;

2 O Salão  universitário   seleciona,   premia  expressões  culturais,   promove exposição  e   apresentações  das  obras
selecionadas nas seguintes linguagens artísticas:  Arte Visual; Audiovisual;  Dança; Literatura; Música e Teatro.
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02 feiras de economia criativa e solidária;

2.8 Metodologia:

Metodologia:
A articulação entre educação e cultura é fundamental no campo acadêmico, porém ela

perdeu sua força ao longo do tempo, devido às novas formas de apropriação cognitiva do

mundo pelos  jovens.  Este  plano de  cultura e  suas  ações  visa  a  agir  como estruturas

complementares à formação cultural, mais dinâmicos e interativos. Nesta metodologia, é

primordial  a  consideração  dos  conhecimentos  individuais  de  cada

agente/visitante/espectador, de modo que ele também contribua para o aperfeiçoamento da

ação. 

Atualmente  as  ações  culturais  são  reconhecidas  como  dimensões  que  possibilitam

intensa  interação  social,  exploração  ativa  e  ricas  experiências  afetivas,  culturais  e

cognitivas  (Beetlestone,  1998).  O agente/visitante/espectador  não é  passivo  em sua

relação com a instituição e, portanto, deve ser acolhido como sujeito participante. A

ação educativa e comunicativa processa-se, então, pela parceria e negociação entre o

público e as ações deste  plano, favorecendo a interação (Gouvêa et  al,  2003). Esta

relação se faz necessária na medida em que cada agente/visitante/espectador aprende e

apreende de maneira diferente, e interpreta a informação através de um olhar diferenciado

que se define por suas experiências anteriores. Cada um tem um contexto pessoal que lhe é

único. 

Um aspecto que vem sendo gradativamente incorporado ao cotidiano da elaboração das

atividades culturais e manifestações artísticas é o reconhecimento da necessidade de

uma negociação entre o agente/visitante/espectador e a obra. Nesta perspectiva, busca-

se um conjunto de aparatos/dispositivos distintos, indo da interação contemplativa à

manipulativa.  Nas  diferentes  interações  procura-se  entrelaçar  a  curiosidade,  a

familiaridade,  o  lúdico  a  introspecção,  a  exploração  e  o  uso  compartilhado  de

linguagens (Gouvêa et al, 2003).

Compreender a ação cultural como ação educativa significa, portanto, caracterizá-la como
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ação de comunicação, porque é buscando as interfaces das ações de pesquisa, preservação

e  comunicação  que  conseguimos  nos  distanciar  para  potencializar  a  articulação  dos

espaços que existem dentro de uma mesma perspectiva e/ou temática. 

A difusão e disseminação das ações culturais exige mais do que a simples apresentação

de  uma  obra:  são  necessárias  ações  de  educação  e  divulgação  que  promovam  a

disseminação, a continuidade e a permanência das ações propostas por este Plano.

Assim as  ações  serão  executadas  pela  Universidade  junto  aos  parceiros  e  público

envolvido,  a  partir  das  necessidades  locais  dos  diferentes  setores  e  segmentos  das

populações dentro do contexto multi-campi procurando promover a cidadania crítica e

ativa por meio do envolvimento de todos em todas as etapas de execução das mesmas.

A cartografia sistêmica destes territórios deve nos fornecer dados e orientar a gestão

das nossas ações. A seguir a descrição das atividades propostas:

-  Fóruns Interculturais:  Os fóruns  são entendidos como espaços de diálogo entre  a

comunidade acadêmica e sociedade e serão realizados em duas etapas ao longo deste

Plano.  O primeiro de diagnóstico e  mobilização social,  e  o segundo em caráter  de

avaliação, já prospectando o próximo biênio.

-  Fórum de Promoção da Igualdade Racial: espaço de articulação das organizações e

movimentos envolvidos com a temática da igualdade racial. 

- Circuito Cultural Universitário multi-campi da UFV: será realizado um mapeamento e

organização das atividades culturais já existentes e as que venham a fazer parte deste

plano,  a  fim de  que  se  estabeleçam as  conexões  entre  a  diversidade  de  atividades

culturais e manifestações artísticas, incluindo o Circuito de Museus, para que tenham

efetiva visibilidade pelo público universitário e não-universitário e para que haja maior

relação obra-espectador/visitante. 

-  Corredores  Culturais: potencialização  das  articulações  e  vínculos  das  atividades

artístico-cultural entre diferentes IES, fortalecendo os convênios inter-universitários.

- Criação de um Laboratório de Aprendizagens e Práticas Culturais: espaço físico, em

área cedida pela Universidade, que contribua com o desenvolvimento de tecnologias
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sociais aplicadas ao ecossistema local e que se consolide como um espaço de promoção

da arte, cultura e sustentabilidade. Esse espaço objetiva o apoio ao conjunto das ações

deste Plano de Cultura como  também ser uma sede para a Licenciatura em Educação

do Campo/UFV.

-  Acervos  etnográficos: sistematização  da  memória  dos  grupos  e  atividades  A

articulação entre educação e cultura é fundamental no campo acadêmico, porém ela perdeu

sua força ao longo do tempo, devido às novas formas de apropriação cognitiva do mundo

pelos  jovens.  Este  plano  de  cultura e  suas  ações  visa  a  agir  como  estruturas

complementares à formação cultural, mais dinâmicos e interativos. Nesta metodologia, é

primordial  a  consideração  dos  conhecimentos  individuais  de  cada

agente/visitante/espectador, de modo que ele também contribua para o aperfeiçoamento da

ação  artístico-cultural  para disponibilização junto a  esses grupos,  bem como para o

fortalecimento de formação em Educação á Distância, preferencialmente com o apoio

da Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância/UFV.

-  Realização  de  um  Festival  artístico: momento  de  celebração  e  consolidação  do

primeiro biênio do Plano de Cultura.

- Eventos artísticos e culturais: Mostras, exposições, intervenções que serão realizados

e  organizados  em  parceria  com  os  departamentos  que  desenvolvem  atividades

artísticas, culturais e educacionais em articulação entre os três campi da UFV e as IES

do Corredor Cultural. 

- Oficinas de Formação: realização de espaços contínuos de formação artístico-cultural

que  envolvam  múltiplas  linguagens  promovidas  a  partir  das  parcerias  entre  os

departamentos e ações independentes da UFV que já oferecem esta ação e as diferentes

IES; residências-artísticas  e oficinas de formação orientadas pelos artistas que venham

a ser convidados para a realização de espetáculos, shows, exposições, etc.

-  Terreiros culturais: promoção de interações comunitárias em seus múltiplos fazeres

artístico-cultural, levando em conta a relação campo-cidade. 

- Trocas de saberes: evento que promove, dentro do campus universitário, a sinergia de 
saberes do meio comunitário em forte interação com os saberes científicos, 
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promovendo a ecologia de saberes. Neste encontro várias comunidades (quilombolas, 
agricultores familiares, indígenas, juventude rural etc) são convidadas a interagirem e 
construírem coletivamente conhecimentos e estratégias de ação para o desenvolvimento
cultural  local.

-  Feiras  de  economia  criativa  e  solidária: espaço  de  intercâmbio  e  mostra  de

empreendimentos econômicos solidários dentro do contexto multi-campi.  Em 2016, a

Feira regional de Economia Popular Solidária será realizada em sua segunda edição em

Viçosa. O objetivo neste plano é que esta possa ter continuidade e que se estabeleça

maior intercambio   entre os três campi da UFV e entre as IES do Corredor Cultural. 

2.9 Avaliação:
Avaliação:
As  atividades  serão  acompanhadas  pelo  Conselho  Gestor  de  maneira  criteriosa  e

participativa com a contribuição da fiscalização do Conselho de Cultura composto por

representantes eleitos dos coletivos, dos movimentos sociais institucionalizados ou não

institucionalizados, de suas redes e organizações parceiras e público envolvido nesta

proposta.

O Plano contará com um coordenador técnico responsável pela organização das ações

de  monitoramento  e  avaliação  (reuniões,  relatórios,  prestação  de  contas,  etc.).  A

Universidade  se  responsabiliza  pelo  acompanhamento  sistemático  das  atividades,

disponibilizando equipe específica.

A avaliação do projeto será realizada mediante reuniões entre os envolvidos, com um 

caráter de avaliação de todas as etapas, e como consequência disto elaborados 

relatórios semestrais. Os parceiros da UFV também farão relatórios  que serão usados 

como fonte de avaliação das ações do plano. Serão 2 reuniões semestrais do Conselho 

de Cultura da UFV e 1 reunião semestral de diálogo com a sociedade civil, ou seja, a 

realização dos chamados Fóruns Interculturais.

Portanto, para que se possa monitorar e avaliar de maneira precisa e participativa o

projeto, serão realizadas reuniões com o intuito de apresentar os indicadores (metas) e

avaliar a consecução das ações, sendo também um espaço propositivo, construindo ao
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longo  do  projeto,  novos  indicadores  com  as  propostas  dos  parceiros  e  público

envolvido.

3. Cronograma Físico:

Apêndice VI

3.1 Cronograma Financeiro:

Apêndice VII

3.2 Envolvimento da comunidade na qual a Instituição está inserida:

A fim de cumprir com as demandas políticas nacionais para a cultura e educação, e

garantirq a proteção da diversidade étnica, artística e cultural, é de suma importância

conduzirmos  nossas  ações  de  forma  conjunta.  Instituições,  organizações  e  toda  a

comunidade  envolvida  (quilombolas,  agricultores  familiares,  indígenas,  população

periférica,  etc.)  deverão estabelecer  diálogo direto na construção das  propostas que

deverão alcançar nossos objetivos. Metas e demandas serão construídas a partir das

necessidades  locais  dos  diferentes  setores  e  segmentos  das  populações  no contexto

multi-campi. Para garantir a construção das propostas e ações de forma democrática e

representativa. 

3.3 Envolvimento do Plano de Cultura com a população em situação de vulnerabilidade social:

Para  beneficiar  e  atender  as  populações  em situação  de  vulnerabilidade,  de  forma

efetiva e objetiva, deve-se construir o Plano de Cultura de forma conjunta. Por meio de

um fórum popular, adequaremos um mapeamento cultural dos territórios envolvidos de

forma  a  traçar  aspectos  sociais,  políticos  e  econômicos  em  vulnerabilidade.  A

cartografia sistêmica destes territórios deve nos fornecer dados e orientar a gestão das
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nossas  ações.  Uma  vez  que  contaremos  com  a  participação  de  representantes  das

populações em vulnerabilidade para construção das ações, podemos, juntos, adequá-las

para atender as prioridades destes, contribuindo, desta forma, para promoção da arte,

cultura e sustentabilidade.

3.4 Envolvimento do Plano de Cultura com a diversidade cultural brasileira:

Por  prever  ações  participativas  e  relacionadas  às  práticas  culturais  tradicionais,

clássicas  e  emergentes,  este  Plano reforça a  urgência de trocas de saberes  entre  as

comunidades acadêmicas e brasileira em sua relação cidade-campo; promovendo assim

a diversidade cultural brasileira, procurando estreitar o diálogo com a sociedade a partir

de uma perspectiva democrática e ampliada do conceito de cultura provocada pelos

encontros entre as múltiplas representações do ser brasileiro. 

A transdisciplinaridade e a multiculturalidade será representada nas diferentes ações

previstas  no  Projeto,  em  especial  por  meio  do  Laboratórios  de  Ensino  e  Práticas

Culturais, do Circuito Cultural e a efetivação do Corredor Cultural.
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