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Sem categoria

CONHEÇA AS PROPOSTAS DO CEARÁ PARA A PRÉ-CONFERÊNCIA
SETORIAL DE MUSEUS E MEMÓRIAS

por: Felipe Ornelas, em Sem categoria no dia 02/02/2010

EIXO 1. PRODUÇÃO SIMBÓLICA E DIVERSIDADE  CULTURAL

Implementar unidades museológicas nas comunidades que ainda não as possuem e fortalecer,
recuperar e garantir a manutenção dos museus e centros culturais já existentes nos territórios
indígenas, quilombolas e de comunidades tradicionais dos Estados brasileiros, dando visibilidade às
culturas destes grupos sociais, contribuindo para a difusão e o fortalecimento das suas
manifestações.

 

EIXO 2. CULTURA, CIDADE E CIDADANIA

Expandir a acessibilidade mediante adaptações nos espaços expositivos aos portadores de
necessidades especiais e promover a capacitação continuada dos educadores que prestam
atendimento a esse público específico.

 

EIXO 3. CULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Fomentar atividades e ações museais com foco na preservação do patrimônio ambiental e cultural
para a consolidação da cultura local e a prática do turismo sustentável

 

 

EIXO 4. CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Estimular a prática do turismo cultural em consonância com a política pública adotada pelo Ministério
do Turismo como forma de incrementar a geração de trabalho e renda nos equipamentos culturais.

 

EIXO 5. GESTÃO E INSTITUCIONALIDADE DA CULTURA

Criar, em caráter de urgência, cursos de formação (técnico, graduação, pós-graduação latu sensu e
strictu sensu), presencial, semi-presencial e não-presencial, para os profissionais das unidades
museológicas da capitais e municípios do interior.
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