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Conceitos, especificidades, modelos e campos de atuação em gestão cultural. Políticas, gestão e produção cultural. Gestão pública e não estatal
da cultura. Gestão de instituições culturais. Gestão de espaços e grupos culturais. Gestão de programas e projetos culturais.
OBJETI VOS
OBJETIVO GERAL
- Refletir sobre a gestão cultural em seus aspectos conceituais e de intervenção prática, considerando diferentes áreas e formas de atuação,
bem como suas interfaces com as políticas culturais e a produção artístico-cultural no contexto do Brasil e, em particular, da Bahia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Identificar e debater a gestão cultural em suas múltiplas compreensões e dimensões;
- Compreender a relação e as diferenças entre políticas, gestão e produção cultural;
- Analisar a gestão pública e a gestão não estatal da cultura;
- Conhecer e refletir sobre especificidades e diferenças da gestão de instituições, espaços e grupos; assim como de programas e projetos
culturais.
M ETODOLOGI A
A disciplina será ministrada a partir de atividades síncronas e assíncronas. De forma síncrona, em plataforma virtual, estão previstos encontros
para apresentação e discussão de textos, assim como palestras e bate papo com gestores/as culturais convidados/as sobre temas específicos
da área. As atividades assíncronas incluirão leituras dirigidas, vídeos com palestras/entrevistas gravadas e estudos de caso sobre a gestão de
instituições, espaços, grupos ou programas/projetos culturais. Os encontros sincrônicos, bem como parte das atividades assíncronas,
acontecerão no horário da disciplina. Toda a bibliografia a ser utilizada estará em formato digital.
AVALI AÇÃO
A avaliação da disciplina será feita através das seguintes atividades:
- SEMINÁRIOS DE TEXTOS: apresentação e debate de texto(s) das referências básicas
- COMENTÁRIOS CRÍTICOS: sobre o(s) texto(s) apresentado(s)
- ESTUDO DE CASO: realização e apresentação de um estudo de caso
CONTEÚDO PROGRAM ÁTICO
I - Gestão da cultura - conceitos de gestão cultural e políticas culturais, gestão e produção cultural; o gestor cultural: perfis, formação,
competências e profissionalização; a gestão cultural no setor público e a gestão pública não estatal na área da cultura.
II - Gestão de instituições, espaços e coletivos/grupos culturais - especificidades da gestão em instituições, espaços e coletivos/grupos
culturais; programação, curadoria e público; experiências e estudos de caso de gestão.
III - Gestão de programas e projetos culturais - especificidades da gestão de programas e projetos artístico-culturais; estudos de caso de gestão.
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para os espaços culturais: Gestão, territórios, públicos e programação. Salvador: EDUFBA, 2019. p.87-102.
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