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Seminário reúne propostas para a formulação de uma política de Cultura para as
Universidades Públicas
Publicado em 2 de maio de 2013 por Cultura e Universidade

Terminou na manhã desta quarta-feira (24/04) o I Seminário Cultura e Universidade: Bases para uma política
nacional de cultura para as Instituições de Ensino Superior, uma realização do Ministério da Cultura, em parceria
com a Universidade Federal da Bahia e o Fórum de Pró-reitores de Extensão.

O evento reuniu cerca de 350 pessoas, durante três dias em Salvador. Foram pró-reitores de extensão,
pesquisadores, Tvs, editoras e rádios universitárias e representantes de diversas Secretarias do Ministério da
Cultura. Contou também com a presença de Secretários dos Ministérios da Cultura, Educação e da Ciência,
Tecnologia e Inovação, que durante o ato de abertura desmonstraram interesse e comprometimento com relação
aos encaminhamentos pós Seminário.
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(Da esquerda para a direita: Sandra de Deus, Presidente do FORPROEXT, Renata Monteiro, SE Adjunta do MinC,
Dora Leal, Reitora da UFBA, Paulo Speller Secretário de Ensino Supeiror do MEC, Laura Bezerra, SECULT- BA,
Rafael “Buda” Coordenador de Mobilização e Articulação – CUCA da UNE, Deputada Alice Portugal)

O objetivo foi levantar e reunir propostas com o segmento para a construção de uma política de Cultura voltada às
instituições de Ensino Superior proposta pelo MinC e que poderá envolver o MEC e o MCTi.

(Legenda: Grupo de trabalho 1 discute questões sobre Arte e Cultura na universidade: novos arranjos para o
ensino, pesquisa e extensão)

As propostas surgiram de sete grupos de trabalho envolvendo os cerca de 350 participantes de todo o Brasil. Eles
trataram de pautas que devem nortear a política de cultura nas universidades públicas coordenado pelo MinC.
Isso inclui os novos arranjos em arte e cultura para o ensino, pesquisa e extensão; a gestão cultural como tema das
instituições; as perspectivas da formação para os setores criativos; as estratégias de comunicação; os
equipamentos culturais e da circulação da produção artística e ainda a questão dos direitos autorais e dos recursos
educacionais abertos.

(Legenda: Congratulação dos participantes da plenária final do Seminário Cultura e Universidade)
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“Contamos com uma presença extraordinária em todos os momentos do Seminário, sobretudo nos GTs, porque
havia uma demanda latente do encontro do MinC com as universidades, principalmente as federais”, observou
Dulce Tamara da Rocha Lamego da Silva, Pró-reitora de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil da UFBA. “A
universidade pública tem um compromisso com a comunidade e tem progredido nisso, porém precisava desse
suporte do MinC para esse efetivo avanço.” declarou no plenário final.

(Legenda: Ricardo Rodrigues, Vice-presidente da ARPUB e Coordenador da Rádio UFSCAR apresenta no plenário
os resultados do GT5 – Estratégias transversais de comunicação e cultura)

Na plenária, relatores dos sete grupos de trabalho compartilharam os entendimentos e proposições e a
consolidação desse material será levada aos Ministérios parceiros, MEC e MCTi.

“A realização deste Seminário foi uma excelente ideia do MINC que, em conjunto com a UFBA, reuniou agentes
promotores da Cultura. Ficou evidenciado o volume de ações culturais que acontece no país, além de ter
demonstrado a necessidade de se estabelecer políticas para a confluência e a implementação da extensão na área
da Arte e da Cultura, dentro e fora da universidade. Parabéns ao MINC, à UFBA e a todos os que participaram e
contribuíram deste/neste 1º Seminário. Esperemos que outros venham.” Vera Maquêa, uma das participantes,
comenta no blog do evento.

As propostas e resultados obtidos no Seminário serão brevemente disponibilizados aqui no blog

A política de cultura voltada às universidades tem como visada a implementação das metas do Plano Nacional de
Cultura na promoção da cultura como fator de inclusão social. Atualmente o Ministério conta com um acordo de
cooperação com o MEC que implementará ações para o ensino básico, o Mais Cultura nas Escolas, e ensino
técnico profissionalizante, com o PRONATEC. Este seminário reúne as diretrizes para a pactuação futura das
ações de cultura e educação no âmbito do ensino superior.
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(Legenda: Antes da plenária houve apresentação do Grupo de Percussão da UFBA, com alunos da Escola de
Música que tocaram, entre outras, Brasileirinho, Aquarela do Brasil e Vassourinha.)

Fotos: Paulo Munhoz

Texto: Janaina Rocha – Regional MinC Bahia colaborou Alcione Silva DEC/SPC/MinC
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