
Universidade Federal do Rio
Grande na 15ª Expocace
23 DE FEVEREIRO DE 2016 / INCUBADORA CULTURA VIVA / 0 COMMENTS

Nos dias 17, 18, 19 e 20 de março de 2016 ocorrerá a 15ª Expocace – Exposição

Feira do Camarão e Cebola, na cidade de Tavares – RS com apresentações artísticas

e culturais típicas da região, shows nacionais, gastronomia, comércio, máquinas e

produtos agrícolas, passeios e trilhas ecológicas.

Este evento contará com a participação da Diretoria de Arte e Cultura e da Diretoria

de Extensão, ambas da PROEXC/FURG que estarão presentes com suas

incubadoras. A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares – INTECOOP e a

Incubadora Cultura Viva estarão com sua equipe para divulgar suas ações, realizar

o�cinas e conversar com o público presente.
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“Experiência da Incubadora
Cultural”
22 DE FEVEREIRO DE 2016 / INCUBADORA CULTURA VIVA / 0 COMMENTS

No dia 19 de fevereiro de 2016, a cidade do Rio Grande recebeu a visita do Sr. Gil

Nadais, Prefeito da cidade de Águeda em Portugal, Em comemoração aos 279 anos

da cidade do Rio Grande. Na ocasião ele proferiu a palestra “Experiência da

Incubadora Cultural”, realizada no auditório do Centro de Convívio Meninos do Mar,

com as presenças da Reitora Cleuza Maria Sobral Dias, o vice-prefeito Arthur

Lawson, o Secretário de Município da Cultura Ricardo Freitas, o Diretor do Centro

de Convívio Meninos do Mar Lauro Barcellos, a Diretora de Extensão e Pró-Reitora

de Extensão e Cultura em exercício Lucia Nobre e também de Vinícius Rocha da

Coordenação da Incubadora Cultura Viva – FURG um projeto pioneiro da

Universidade Federal do Rio Grande que está em fase de implementação desde o

ano de 2015. Este evento foi muito importante para que se estreitem cada vez mais

os laços entre os dois países e também para poder trocar suas experiências no
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cenário da produção cultural.  

  

  

Começa nesta sexta-feira o
Seminário Economia da Cultura &
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Cultura Viva
4 DE DEZEMBRO DE 2015 / INCUBADORA CULTURA VIVA / 0 COMMENTS

Começa na tarde desta sexta-feira o Seminário Economia da Cultura & Cultura Viva

que integra o Movimento Cultural Colaborativo – Geribanda e 28º Semana Municipal

de Arte e Cultura que é promovida pela Secretaria de Município da Cultura (Secult)

com parceria da Diretoria de Arte e Cultura (Dac/Proexc) da FURG.

 

Neste seminário além das diversas oficinas e rodas de conversas, será apresentado

o projeto Incubadora Cultura Viva que possui convênio com o Ministério da Cultura

(MinC).

As atividades iniciam às 14h com a Oficina de Economia Criativa com a ministrante

Aline Bueno, MBA em Gestão Empresarial pela FGV – RS e atualmente é Gestora de

Projetos Culturais e Criativos no Espaço Cultural Vila Flores em Porto Alegre – RS.

Esta atividade possui objetivo apresentar um panorama sobre práticas econômicas,

voltadas à colaboração e ao compartilhamento, com ênfase na Economia Criativa e

apresentar os diversos órgãos públicos que tratam do tema e experiências

relevantes sobre o tema no Brasil e no rio Grande do Sul.

Durante os três dias o seminário contará com a presença da Rede Intermunicipal de

Pontos de Cultura da FURG, Comissão Estadual de Pontos de Cultura, artistas,

ativistas e coletivos de diversos segmentos culturais da região.

As atividades são abertas para toda a comunidade acadêmica, artistas e coletivos da

comunidade.

Nos links abaixo você pode acessar a programação e se inscrever nas atividades.

Seminário Economia da Cultura & Cultura Viva – Programação Final

Inscrições Aqui!
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Seminário Economia da Cultura &
Cultura Viva
26 DE NOVEMBRO DE 2015 / INCUBADORA CULTURA VIVA / 0 COMMENTS

Seminário Economia da Cultura & Cultura Viva

Em maio teve início na cidade do Rio Grande um projeto pioneiro voltado ao público

atendido pela Política Nacional de  Cultura Viva – PNCV, Pontos e Pontões de

Cultura, coletivos culturais,  juventude rural e mestres da cultura popular, entre

outros.

Desenvolvida  em conjunto entre o Ministério da Cultura – MinC, por meio da

Secretaria da 

Cidadania e da Diversidade Cultural – SCDC, e a Universidade Federal do

Rio Grande – FURG, a Incubadora Cultura Viva surgiu da necessidade de quali�car

as ações culturais populares trabalhando nos eixos de formação,  articulação,

promoção e circulação, para capacitar grupos, artistas e coletivos nos princípios da

PNCV e da economia criativa.

Após período de  diagnóstico de sua região de atuação e desenvolvimento de

estratégia, a 

Incubadora Cultura Viva prepara o Seminário  Economia da Cultura & Cultura Viva
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que possui o objetivo de realizar um planejamento colaborativo das metas e ações do

projeto.

O Seminário  acontece na cidade do Rio Grande, de 04 a 06 de dezembro, em

diferentes 

espaços no Câmpus Carreiros da FURG e na praça Xavier Ferreira, e conta com 

apoio da Comissão RS dos Pontos de Cultura e da Prefeitura Municipal do Rio 

Grande.

Gostaríamos de convidar nossa comunidade para prestigiar o evento com sua 

participação nas discussões, o�cinas, mostras e demais atividades inseridas na

programação.

Visualize a programação prévia no link abaixo.

Seminário Economia da Cultura & Cultura Viva – Programação Final

 

Resultado Final da Chamada
Interna de Bolsistas 2/2015
5 DE OUTUBRO DE 2015 / INCUBADORA CULTURA VIVA / 0 COMMENTS

A Diretoria de Arte e

Cultura torna público o

resultado �nal da

Chamada Interna de

Bolsistas – Chamada

02/2015 referente ao

projeto Incubadora

Cultura Viva.

CANDIDATO BOLSA

AUDIOVISUAL
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NOME RESULTADO

Kajila Rafaela

Almeida Viana
Selecionada

CANDIDATOS BOLSA

DESENVOLVIMETNO

TECNOLÓGICO

NOME RESULTADO

Karina Melo

Rodrigues
Selecionada

Mariana dos

Santos Passos
Suplente

CANDIDATO BOLSA

COMUNICAÇÃO

NOME RESULTADO

Vinícius

Cardoso Vieira
Selecionado

CANDIDATO BOLSA

PESQUISA

NOME
NOTA

FINAL

Angelina

Oliveira
Selecionada

Os selecionados(as)

deverão comparecer à

Diretoria de Arte e

Cultura no dia 06/10



(terça- feira) às

14h:00min com os

seguintes documentos:

Cartão da Conta

Corrente Bancária;

Carteira de identidade;

CPF e Comprovante de

Residência.

Currículos Selecionados na
Primeira Etapa
9 DE SETEMBRO DE 2015 / INCUBADORA CULTURA VIVA / 0 COMMENTS

A Equipe da Incubadora Cultura Viva publica a lista dos currículos selecionados na

primeira etapa da chamada de bolsistas.

Aos candidatos que não foram referidos nesta lista, agradecemos a manifestação de

interesse em participar do processo de seleção.

 

Leonardo Baldessar Cunha

Júlia Santos Machado

Caroline Rombaldi

Guilherme Alves Razão

Vinícius Cardoso Vieira
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Bianca Oliveira de Souza

Marina da Fonseca Lopes

Mariana dos Santos Passos

Lineara Machado da Conceição

Tatyani Nascimento Rodrigues

Kajila Rafaela Almeida Viana

Denise Niemaia Cavalheiro da Silva

Karina Melo Rodrigues

Angelina Oliveira

Marcio Santos do Carmo

Rayssa Silva Bon�m Alves

Diogo Ribeiro de Moura

Milene Arrial Trindade

Carla Rosane Moraes Lopes

Cultura Viva na estrada realiza sua
primeira ação
4 DE SETEMBRO DE 2015 / INCUBADORA CULTURA VIVA / 0 COMMENTS

Na última quinta-feira dia 3/9 a Diretoria de Arte e Cultura (DAC) da Pró-Reitoria de

Extensão e Cultura (PROEXC), através de seu DiretorRedes Antônio Silveira, esteve

presente no município de Pinheiro Machado para realizar a entrega de

equipamentos e dar início ao processo de acompanhamento dos projetos buscando
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potencializar a continuidade das ações culturais

nas comunidades.

 

Nos próximos meses a DAC através das equipes

de seus projetos Pontão de Cultura Geribanda e

Incubadora Cultura Viva, formada por discentes

e servidores da FURG, dá início a uma circulação

nos 16 Pontos de Cultura de sua rede que estão localizados em 13 municípios da

Região Sul e Centro-Sul do Rio Grande do Sul.

A inserção busca estabelecer agenda colaborativa, assessoria administrativo-

cultural e diagnóstico de oportunidades para desenvolver ações de sustentabilidade

dos projetos com base na economia viva e

criativa.

O Cultura Viva desde o ano de 2014 tornou-se

através da Lei 13.018/2014 uma das principais

políticas culturais na América Latina que

buscam desenvolver ações culturais de base-

comunitária.

 

A FURG possui um importante protagonismo nesse processo por ser gestora da

primeira Rede de Pontos de Cultura de uma universidade e a primeira a possuir uma

Incubadora Cultural de Base-Comunitária na América Latina.

São mais de 4 (quatro) milhões investidos pelo Governo Federal que a DAC gerencia

e realiza suporte ao desenvolvimento das ações dos pontos.

Até o �nal do ano se totalizam mais de 1 (um) milhão em equipamentos como

computadores, câmeras e instrumentos musicais que estão sendo repassados aos

pontos para desenvolver suas atividades

Mais informações de como contribuir para o desenvolvimento de ações nas

comunidades através dos email incubadoraculturaviva@furg.br ou

pontosdecultura@furg.br
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Incubadora Cultura Viva seleciona
bolsistas
2 DE SETEMBRO DE 2015 / INCUBADORA CULTURA VIVA / 0 COMMENTS

A Incubadora Cultura Viva abre chamada interna para a seleção de 4 (quatro)

bolsistas de graduação para desenvolver atividades junto ao projeto até o próximo

dia 7 de setembro.

O projeto executado em parceria com o Ministério da Cultura – MinC é uma ação

pioneira na América Latina e busca desenvolver através dos eixos de formação,

promoção, articulação e circulação de produtos e serviços culturais que trabalhem

na perspectiva da Cultura Viva e Economia Criativa.

Para esta chamada as vagas estão distribuídas em:
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a) Bolsa de Pesquisa: Acompanhamento através de ações de pesquisa quantitativa e

qualitativa a implantação do projeto buscando em fontes de dados como IBGE,

IPHAN, IBRAM e/ou outras, assim como a realização de entrevistas a criação de

diagnóstico sociocultural da área de abrangência do projeto.

Carga Horária: 30h semanais devendo ser executadas preferencialmente no horário

das 10h às 12h e das 13h30 às 17h30.

Remuneração: R$ 600,00

b) Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico: Acompanhamentos através de ações de

pesquisa quantitativa e qualitativa a implantação do projeto buscando em fontes de

dados como IBGE, IPHAN, IBRAM e/ou outras subsídios para criação de sistema de

informação que auxilie no desenvolvimento das ações do projeto.

Carga Horária: 30h semanais devendo ser executadas preferencialmente no horário

das 10h às 12h e das 13h30 às 17h30.

Remuneração: R$ 600,00

c) Bolsa de Comunicação Colaborativa: Desenvolver peças grá�cas e textuais com

base nas ações de produção de cultural desenvolvidas pelo projeto, buscando assim

atualizar as redes sociais, site da incubadora e rede de contatos estabelecida.

Carga Horária: 30h semanais devendo ser executadas preferencialmente no horário

das 10h às 12h e das 13h30 às 17h30.

Remuneração: R$ 600,00

d) Bolsa de Produção Audiovisual: Desenvolver apoio as ações de difusão do projeto

editando vídeos e auxiliando nas atividades de comunicação colaborativa.

Carga Horária: 12h semanais devendo ser executadas preferencialmente no horário

das 14h às 17h.

Remuneração: R$ 400,00

Interessados podem acessar o regulamento no link acima.

www.culturadigital.br/incubadoraculturalfurg



Mais informações em incubadoraculturaviva@furg.br

Adiamento da Chamada Interna de
Bolsas
2 DE SETEMBRO DE 2015 / INCUBADORA CULTURA VIVA / 0 COMMENTS

A equipe da Incubadora Cultura Viva informa que devido a problemas técnicos que a

chamada interna de bolsas, que estava programada para ser publicada na data de

hoje foi adiada para amanhã.

Informamos que os interessados podem ir providenciando currículo e se informem

sobre o que é cultura viva e economia criativa.

 

 

Bolsa de Produção Audiovisual
27 DE AGOSTO DE 2015 / INCUBADORA CULTURA VIVA / 0 COMMENTS

Se você gosta de arte, é inquieto e possui habilidade em edição de vídeos.

A Incubadora Cultura Viva têm uma oportunidade para você!
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O Projeto “Incubadora Cultura Viva” executado pela Diretoria de Arte e Cultura da

FURG em parceria com o Ministério da Cultura – MinC, abre uma vaga para bolsista

de cultura sobre ações que está desenvolvendo com o Cultura Viva e Economia

Criativa.

Acadêmicos de Cursos de Graduação da FURG que possuam habilidade em edição

de vídeos, produção artística e interesse em aprender sobre políticas culturais,

economia criativa e produção cultural podem se inscrever na seleção.

Mais informações: www.culturadigital.br/incubadoraculturafurg ou no email

incubadoraculturaviva@furg.br
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