Minicurso

O Avesso da Cena
Ementa: O minicurso faz um recorte de alguns dos temas abordados no livro O Avesso da Cena –
notas sobre produção e gestão cultural e tem como objetivo lançar pontes entre os universos da
cultura e da administração. Serão abordados os seguintes tópicos: papéis e linguagens dos
produtores e gestores culturais; formação de equipes transdisciplinares; empreendedorismo na
área cultural; novas formas de cocriação e compartilhamento; aplicação de ferramentas da
administração ao universo dos grupos artísticos e culturais, com destaque para o planejamento
estratégico.
Professor: Romulo Avelar
Mini Currículo: Administrador, produtor e gestor cultural. Atuou em empresas como Fiat, MBR e
Teatro Alterosa, e na área pública, como Superintendente de Cultura de Contagem, Diretor de
Promoção da Fundação Clóvis Salgado - Palácio das Artes, Assessor Especial da Secretaria de
Estado de Cultura de Minas Gerais, Presidente da Comissão Técnica de Análise de Projetos da Lei
Estadual de Incentivo à Cultura e Presidente da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte.
Foi Consultor de Planejamento do Grupo Galpão e prestou consultoria a diversos grupos e
entidades culturais. Nos últimos anos, tem ministrado cursos nas áreas de produção,
planejamento e gestão cultural, em várias cidades brasileiras. Ex-integrante dos conselhos
gestores do Galpão Cine Horto e da Casa do Beco, centros culturais de Belo Horizonte.
Autor dos livros “O Avesso da Cena: notas sobre produção e gestão cultural” e "Do Grupo Galpão
ao Galpão Cine Horto: uma experiência de gestão cultural", este último produzido em parceria
com o ator e diretor Chico Pelúcio.
Público Alvo: Artistas, produtores e gestores culturais, além de estudantes e profissionais de
áreas afins e demais interessados que queiram conhecer e se aprofundar no tema da gestão
cultural.

Informações Gerais
INSCRIÇÕES pelo Sympla: https://bit.ly/2xNmdrQ
Período de realização: de 19 a 28 de novembro
No dia 05/11, às 19h30- Conversa ao vivo pelo Instagram
Carga Horária: 10 dias
Investimento: Primeiro lote: R$79,00 de 27/09 a 19/10
Segundo lote: R$99,00 de 20/10 a 09/11
Terceiro lote: R$119,00 de 10/11 a 16/11
Vagas limitadas: 200 alunos
Obs. O curso será confirmado com o número mínimo de 50 alunos
Informações: (31) 99690 4540
contato@inspirebr.com.br
Acompanhe no facebook: InspireGestaoCultural
Instagram: inspire_gestaocultural
Metodologia EAD Inspire
O modelo pedagógico da plataforma EAD Inspire envolve um processo de autoinstrução (leitura de textos).
A aprendizagem colaborativa ocorre por meio de debates entre os alunos e professores, com flexibilidade
para o aluno definir o melhor horário de acesso.
Esse é um dos nossos diferenciais como programa formativo: o conhecimento é construído conjuntamente,
por meio da discussão e reflexão, em um processo contínuo de diálogos diretos com o professor.
Os recursos das tecnologias de informação e comunicação atuam como mediadores do processo de estudo,
destacando-se a participação ativa e a interação permanente como pontos motivadores para a
aprendizagem. Entre as nossas várias ferramentas de suporte para o curso, ressaltamos as principais:

Fórum: Este é, de fato, o local onde conteúdo da aula é abordado e discutido. Trata-se de uma área
destinada ao debate dos temas e questionamentos apresentados pelo professor. Por meio de perguntas e
respostas, é estabelecido intenso diálogo, que resulta na construção coletiva do conhecimento.
Cafezinho: É o espaço para os alunos expressarem suas ideias, publicarem dicas, indicarem sites, eventos,
lançamentos de livros, etc., tudo que possa contribuir para incrementar ainda mais o curso, de maneira
leve e informal.
Videoaula: Os alunos têm acesso a uma videoaula com transmissão ao vivo pelo Instagram.
Documentos da Turma: É uma área destinada à publicação de documentos exclusivos do curso, em
formato PDF, DOC, áudio ou vídeo.
Inspire Biblioteca Virtual: É uma área em que são disponibilizados textos, artigos, sites e vídeos de
reconhecida qualidade conceitual no campo da gestão e das políticas culturais, bem como temas
correlatos. Esta é uma biblioteca especializada, cujo conteúdo temático é voltado para a formação e
qualificação profissionais e, assim como a cultura, está em permanente processo de atualização. Um
espaço aberto a todos os usuários da plataforma EAD|INSPIRE, independentemente do curso do qual
estejam participando. Atualmente está disponível para o público em geral (não só alunos e professores),
na página inicial da Inspire - www.inspirebr.com.br/bibliotecavirtual.

