Minicurso de Gestão Cultural
Ementa: Este minicurso tem como perspectiva discutir a gestão cultural a partir de três abordagens
temáticas: os processos de formação colaborativos, breve retrospectiva histórica, política e de gestão
com o objetivo de entender o momento de crise atual e o uso de ferramentas de planejamento cultural
como experiência coletiva de gestão. Ainda teremos a oportunidade de vivenciar a metodologia de
formação a distância (EAD Inspire) que tem como foco a construção coletiva do conhecimento a partir
da interação entre professores e alunos. A ideia é levantar questões sobre o tema e trazer para o
debate coletivo, pois temos mais dúvidas do que respostas.

Professora: Maria Helena Cunha
Diretora da Inspire Gestão Cultural e da DUO Editorial, Mestre em Educação, Especialista em
Planejamento e Gestão Cultural. Foi coordenadora acadêmica do curso de pós-graduação em Gestão
Cultural do Centro Universitário UNA (2004/2011). É membro do Corpo Editorial da revista on-line
Política Cultural em Revista. Publicou o livro Gestão Cultural: Profissão em Formação. Foi
coordenadora pedagógica do Programa Competências Criativas, 2014/2015. Fez a coordenação de
Planejamento do Programa de Soluções Estratégicas para as Artes Cênicas (Teatro Andante/ SEBRAEMG), 2015. Foi coordenadora de conteúdo e pedagógica do EAD – Curso de Gestão e Políticas Culturais,
realizado pelo Observatório Itaú Cultural, 2017. Faz a coordenação geral da EAD Inspire Escola de
Gestão e Cultura e da Inspire Biblioteca Virtual.

Público Alvo:
Gestores, produtores e artistas, além de estudantes de áreas afins e demais interessados que
queiram conhecer e aprofundar no tema da gestão cultural e compreender a dinâmica do
ensino a distância (EAD),
Informações Gerais
INSCRIÇÕES GRATUITAS: www.inspirebr.com.br
Período de realização: de 03 a 06 de Setembro
No dia 03/09, às 19h30- Aula ao vivo pelo Instagram
Vagas limitadas: 200 alunos
Informações: (31) 99690 4540
contato@inspirebr.com.br
Acompanhe no facebook: InspireGestaoCultural
Instagram: inspire_gestaocultural

