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Seminário reúne propostas para o programa de cultura nas universidades
Publicado em 25 de abril de 2013 por Cultura e Universidade

Terminou na manhã desta quarta-feira (24/04) o 1º Seminário Cultura e Universidade, que reuniu, durante
três dias em Salvador, pró-reitores, pesquisadores, TVs e rádios universitárias e representantes de diversas
secretarias dos ministérios da Cultura, da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação. O objetivo foi levantar e
reunir propostas para uma política de Cultura voltada às instituições de Ensino Superior.

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 o programa de Cultura nas universidades, 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.
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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”, pontuou

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”.

Antes da plenária, onde foram compartilhadas as propostas dos grupos, houve a apresentação do Grupo de
Percussão da UFBA, com alunos da Escola de Música que tocaram, entre outras, Brasileirinho, Aquarela do Brasil
e Vassourinha.

A consolidação desse material será levada aos ministérios parceiros, MEC e MCTI, e será disponibilizada no blog
culturadigital.br/culturaeuniversidade. O evento foi uma realização da Universidade Federal da Bahia,
do Ministério da Cultura e do Fórum de Pró-reitores de Extensão.
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Mais fotos!

Seminário propõe diálogo direto entre Cultura e Universidade – TV UFBA 
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