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EMENTA (Unidade Didática) 

 
As etapas de um projeto cultural. Pré-produção: Metodologia de elaboração e apresentação de projeto; 
Planejamento da ação; verificação da legislação; equipe de trabalho; cronograma; plano de comunicação; 
orçamento; captação de recursos, editais de fomento.  
 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Em atenção à Resolucao-65-2020-CEPE-ERE2 a disciplina será ofertada de forma remota, valendo-se das 
ferramentas disponíveis, no intuito de atender demandas na formação do discente em Produção Cênica frente a 
conjuntura impar instaurada pela crise sanitária. 

 
PROGRAMA 

 
- Interpretação de documentos e leis pertinentes à produção cultural; 
- Formatos usuais de editais públicos e privados de fomento à cultura; 
- Escritura criativa de projetos culturais; 
- Noções básicas de planejamento de gestão de projetos para a área cultural. 

 
OBJETIVO GERAL 

 
Instrumentalizar o discente para que possa ao final da disciplina redigir um projeto cultural. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Aprimorar a escrita e desenvolvimento de textos, o acesso ao conhecimento de documentos básicos relativos à 
Produção Cultural e o aprendizado na elaboração de projetos de formas criativas, sustentáveis e socialmente 
responsáveis.  

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
Período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados, aulas expositivas dialogadas, exercícios 
práticos, apresentação de estudo de casos, leitura de textos, aulas dialogadas com recursos audiovisuais, 
debates. 
 

	



 
Síncronos 22h (via Teams): 
- Aula dialogada; 
- Apreciações audiovisuais, de plataformas e de formulários;  
- Circulação em ambientes virtuais; 
- Salas de discussão; 
- Elaboração de seminários temáticos (defesa do projeto cultural elaborado durante a disciplina). 
Assíncronos 38h: 
- Salas de discussão; 
- Fichas de Leitura; 
- Preparação de seminários e ensaios temáticos a serem apresentados. 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
- Ensaio textual a partir de notas de leitura e resenhas de referências utilizadas em aula..........40 
- Apresentação escrita e defesa de projeto cultural (trabalho em grupo) ....................................40 
- Auto avaliação/participação nas atividades............................................................................... 20 
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Cronograma  

 

Data Conteúdo 

11/11 

Exposição do plano de ensino, metodologia, e materiais da disciplina; 

Ações Culturais: políticas públicas e iniciativa privada no Brasil;  

Editais brasileiros, federais, estaduais, municipais de fomento e incentivo à Cultura; 

Legislação Cultural Brasileira. 

18/11 

O que é um projeto cultural? 

Transformar uma ideia em projeto; 

As etapas da elaboração de um projeto cultural; 

Exercício de elaboração: pesquisa sobre temas de projetos. 

25/11 

Etapas de um projeto cultural (pré-produção, produção, pós-produção); 

Contratação de serviços; 

Justificativa de um projeto cultural; 

Contrapartida social de um projeto cultural; 

Exercício de elaboração: justificativa, objetivos, metas, contrapartida, público alvo e cronograma. 

20/01 

Editais no Paraná FCC/SECC/ Lei Aldir Blanc; 

Acessibilidade e Democratização do acesso; 

Orçamento; 

Exercício de elaboração: orçamento, acessibilidade e democratização do acesso. 

27/01 

Integrantes de equipe e currículos;  

Plano de divulgação e comunicação (mídias impressas e eletrônicas); 

Distribuição de produtos e direitos autorais;  

Captação de Recursos e planos de cotas (plano de reciprocidade); 

Exercício de elaboração: Materiais divulgação, ficha técnica, anexos, cv’s e propostas de 

patrocínio. 

03/02 

Impacto ambiental; 

Redação de documentos e contratos; 

Indicadores culturais, avaliação e prestação de contas; 

Clipping, finalização de documentos e de atividades;  

Exercício de elaboração: relatórios, prestação de contas, avaliação de resultados. 

10/02 

SALIC Sistema de Apoio às leis de Incentivo à Cultura; 

Submissões propostas;  

Exercício de finalização da elaboração do Projeto: 
Envio de trabalhos até 22/02, 23h (hora oficial BSB), IMPRETERIVELMENTE. 

24/02 Defesa de Projetos 

03/03 Defesa de Projetos 

10/03 Entrega das notas e processo de auto-avaliação 

17/03 Exame Final 

 

    Professor responsável: Ary Giordani / (41) 9.9909.6249 


