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MinC Início Notícias Destaques 5º Seminário Internacional de Políticas Culturais

5º Seminário Internacional de Políticas Culturais

5/5/2014

 'Cidadania e Diversidade Cultural com Participação Social' será o tema da palestra que a
secretária da SCDC/MinC, Márcia Rollemberg, irá fazer quarta-feira ( 7), às 13h, na Mesa 
Políticas Territórios e Democracia, do 5º Seminário Internacional de Políticas Culturais, promovido
pela Fundação Casa de Rui Barbosa, na cidade do Rio de Janeiro, entre os dias 7, 8 e 9 de maio.
O evento será aberto à participação do público.

O seminário visa à divulgação de trabalhos e a promover a reflexão e o debate sobre Políticas
Culturais entre estudantes, professores, pesquisadores e demais profissionais que atuam na área
de políticas públicas. Márcia vai abordar os desafios de planejamento e de gestão compartilhada
do Programa Cultura Viva, principal ação da SCDC/MinC.

O programa foi instituído em 2004 e ao longo dos anos recebeu melhorias e aprimoramento, implantando práticas de gestão
compartilhada com a comunidade, como método de atuação de governo.  Está conduzindo, também, um amplo processo de
integração com o Sistema MinC e a sociedade civil.

Em sua fala, a secretária deve citar os novos Marcos Legais que surgiram em apoio à consolidação do Cultura Viva, os
processos de aprimoramento do PCV, a gênese do programa e as competências essenciais da Secretaria da Cidadania e da
Diversidade Cultural do Ministério da Cultura (SCDC/MinC) na gestão desta política pública.

Veja aqui a programação do seminário

(Texto: Patrícia Saldanha, SCDC/MinC)
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