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EMENTA  

 

Elementos componentes de um sistema cultural :  c r iação, d ivulgação/transmissão e organização. A 
organização e a produção como momentos v i ta is à cul tura.  Produção cultura l  como organ ização da 
cultura.  A at iv idade de produção cultura l .  Os di ferentes t ipos de produção cultura l .  Panorama e 
pecul ia r idades da at iv idade de produção cultura l  nos di ferentes ramos da cultura e da 
comunicação (música,  artes cênicas,  artes plást icas,  c inema e vídeo, eventos e exposições etc) .  
Anál ise e  debate dos d i ferentes t ipos de produção cultural .  
 

 

OBJETIVOS  

 

Desenvo lver a capacidade de real izar ações culturais at ravés de embasamento teór ico e da 
produção de at iv idades prát icas,  promovendo a in ic iação dos alunos com a sua fu tura área 
prof issiona l.  Ao longo do semestre pretende-se formatar  um pro jeto cultural  juntamente com os 
alunos, para na prát ica serem traba lhados e  observados os processos de pré-produção,  execução 
e pós-produção.  
 

 

METODOLOGIA  

 

�  Aulas exposit ivas e prát icas;  

�  Seminários e pesquisas; 

�  Realização de um produto cultural junto aos alunos ao final do semestre.  

 

AVALIAÇÃO  
 

 

�  Acompanhamento gradual,  por parte do professor,  do desenvolvimento das at iv idades 
prát icas de pré-produção (pesqu isa,  e laboração da proposta,  p lanejamento,  p lano de ação),  
produção execut iva (operaciona l ização do projeto) e pós-produção (aval iação do projeto)  
real izadas pe los a lunos; 

�  Elaboração de re latór ios (em grupo e  indiv idua l) com a descr ição das at iv idades 
desenvolv idas ao longo do semestre para execução do produto cultural .  

 

 

 

 



 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
�  Sistema cu ltura l :  momentos do fazer  cul tura l ;  

�  Terminologias e denominações das atividades da organização da cultura; 

�  Perfil do produtor cultural: criador, planejador, gestor, mediador, etc.; 

�  As diversas áreas e atores do setor cultural (produção editorial, musical, cinematográfica, teatral, eventos, etc.); 

�  Pré-produção, produção e pós-produção de um projeto cultural; 

�  Elaboração do projeto operacional de produção. 
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