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 CURSOS DISCIPLINA 
LICENCIATURA EM 

MÚSICA 
GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS 

 
C.H. C.H. SEMANAL SÉRIE ANO/EXERCÍCIO 
30  1h30min - 2018.2 

 
EMENTA 

Em sintonia com as tendências do segmento cultural e da economia criativa, a disciplina abordará noções de 
Cultura e Desenvolvimento, Políticas Públicas para a Cultura, Planejamento Estratégico de Projetos e 
Programas Culturais, capacitando para as etapas de criação, produção, captação de recursos, comunicação e 
marketing, difusão e avaliação de projetos, compreendendo a relação direta entre o desenvolvimento humano e 
a cultura, resguardando seu valor simbólico e social e ampliando as possibilidades de atuação no mercado de 
trabalho. 
 

OBJETIVO 
GERAL: Compreender os impactos da cultura no desenvolvimento humano e sua capacidade de transformação 

social  
 
ESPECÍFICOS:  

• Compreender as características da economia criativa 
• Capacitar para atuação no mercado cultural na criação, planejamento, execução e avaliação de projetos 

culturais. 

PROGRAMA 
Cultura e desenvolvimento 
Patrimônio e bens culturais materiais e imateriais 
Economia criativa 
Políticas públicas para a cultura no Brasil 
Planejamento estratégico de projetos: etapas de criação, produção, captação de recursos, comunicação e 
marketing, difusão e avaliação de projetos 
Diálogos: os espaços culturais da cidade e seus planos de ação  
Criação e gestão de projeto cultural  
Execução do projeto 
Avaliação do projeto 
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METODOLOGIA 
• Aulas expositivas; 
• Análises de Editais; 
• Leitura e escrita sobre o tema; 
• Diálogos com espaços culturais. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

• TV para projeção 
• Notebook 
• Textos 

 
INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Instrumentos avaliativos:  
• Desenvolver um projeto cultural atendendo a todas as etapas de gestão e executando-o na teoria e na 

prática sendo avaliado estas duas esferas da atividade;  
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