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1. DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS 

UNIDADE DESCENTRALIZADORA: 

MINISTÉRIO DA CULTURA 

Titular: Débora Fernanda Pinto Albuquerque 

RG: 2486148 

CPF: 408.608.764-20 

Ato de Nomeação: Portaria da Casa Civil nº 61, de 16/01/2017, publicada 

no D.O.U. nº 12, de 17/01/2017, Seção 2, pág. 1. 

Cargo/Função: Secretária da Cidadania e da Diversidade Cultural 

E-mail: gabinete.scdc@cultura.gov.br 

Telefone: 55(00xx61)2024-2933/ 2780/2778/ 2945 

Endereço: Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C, torre B, 9º andar, 

Edifício Parque Cidade, Brasília-DF, CEP: 70.308-200 

 SÍTIO: http://www.cultura.gov.br 

 

UNIDADE DESCENTRALIZADA: 

UNIPAMPA - Universidade Federal do Pampa 

Titular: Marco Antônio Hansen  

RG:  1022134058 

CPF:  209809570-87 

Ato de Nomeação: Decreto do Ministério da Educação de 04/12/2015 

publicado no D.O.U de 04/12/2015 seção 2 página 12. 

Cargo/Função: Reitor 

E-mail: reitor@UNIPAMPA.edu.br 

Telefone: (55) 3240-5400 

Endereço: Av. General Osório, 900 - Bagé, RS | CEP: 96400-100 | Bagé – 

RS 

     SÍTIO: http://novoportal.UNIPAMPA.edu.br/novoportal/ 
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2. DOS DADOS ORÇAMENTÁRIOS 

MINC 

 ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CULTURA 

 UNIDADE/NOME DA UG: Secretaria da Cidadania e da Diversidade 
Cultural 

 CÓDIGO UG: 420029 

 GESTÃO: 0001 

 CÓDIGO DE UO: 42101 

 

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA  

 ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 UNIDADE/NOME DA UG: Fundação Universidade Federal do Pampa 

 CÓDIGO UG: 154359 

 GESTÃO: 26266 

 CÓDIGO DE UO: 26266 

 

 

3. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Firmar Termo de Execução Descentralizada com vistas ao apoio a ações 

formativas e de difusão no âmbito do I Fórum Permanente de Cultura Brasileira 

da UNIPAMPA, contemplado pela Emenda Parlamentar Código 19830015, 

funcional 10.42101.13.392.2027.20ZF.0043, com a ação de fomento e 

Promoção da cultura brasileira. 

Esse processo acontecerá por meio das seguintes iniciativas:  

 

1. Programa Cultura e Educação Básica: 

1. Projeto Jornada Pedagógica: Cultura e Educação: uma interação 

possível. 

2. Projeto Rodas de conversa: em debate a violência sexual contra 

crianças e adolescentes. 

3. Projeto Educação para a Paz e Direitos Humanos em Escolas de São 

Borja: Justiça Restaurativa em foco. 

4. Projeto Fomentar a criação, produção, difusão, intercâmbio, distribuição, 

fruição e consumo de bens, serviços e expressões culturais em São 

Borja. 

 

2. Programa Arte, Comunicação, Cultura das Mídias e Audiovisual.  

1. Projeto – Oficina de capacitação de jovens da comunidade de São 



 

Borja.  

2. Projeto Pampa Stock. 

 

3. Programa Arte e Cultura Digitais. 

1. Projeto Jornalismo e culturas digitais no Brasil. 

 

4. Programa Diversidade Artística-Cultural. 

1. Projeto oficinas de comunicação para a cultura digital com 

acessibilidade.  

2. Projeto CINE- “BRASIS” Cultura e Identidade a partir do Cinema 

Brasileiro. 

3. Projeto Ciclo de palestras. “A cultura e a Identidade Brasileira nas 

Ciências Humanas e Sociais” 

4. Projeto Publicação de um livro. “Cultura e Identidade Brasileira. O 

Regional e o Nacional em perspectivas interdisciplinares”. 

5. Projeto Cine-Filô. 

 

5. Programa Produção e Difusão das Artes e Linguagens.  

1. Projeto Ciclo de palestras Publicidade da Fronteira Oeste. 

2. Projeto – Curso de roteiro criativo. 

3. Projeto – Seis encontros de extensão. 

4. Projeto – Oficinas para aperfeiçoamento das técnicas fotográficas. 

5. Projeto – Seminário de atualidade em jornalismo sob a perspectiva da 

cultura da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. 

6. Projeto – Café Filosófico 

 

6. Programa Economia Criativa, Empreendedorismo Artísticos e Inovação 

Cultural 

1. Projeto – Investigação/pesquisa de formas das ferramentas 

comunicacionais auxiliarem.  

2. Projeto Práticas fotográficas. 

3. Projeto Relações Públicas, mercado e cultura no Brasil. 

 

7. Programa Arte e Cultura: Formação, Pesquisa, Extensão e Inovação. 

1. Projeto – Produção e publicação do livro Comunicação e Indústria 

Criativa: políticas, teorias e estratégias. 

2. Projeto – Divulgação do livro Comunicação e Indústria Criativa: políticas, 

teorias e estratégias. 



 

3. Projeto – Seminário (Des)Fazendo Saberes na Fronteira. 

4. Projeto Encontro Alusivo ao Dia do Assistente Social. 

5. Projeto II Seminário Saberes e Experiências em região de fronteira: 

questão ambiental, sustentabilidade e diversidades.  

6. Projeto Produção de um livro sobre Estágio Supervisionado em Serviço 

Social: Caminhos, Desafios e Potencialidades.  

7. Projeto III Fórum Serviço Social no Pampa: Direitos Sociais, Liberdades 

Democráticas e Territórios. 

8. Projeto II Congresso Internacional Interdisciplinar de Ciências Humanas 

– COINTER 

9. Projeto Publicação de um livro.  

10. Projeto palestra com Anápuáka Muniz Tupinambá: TIC Tecnologia de 

informação e Produção Cultural. 

11. Projeto Curso sobre Diversidade na sala de aula e I Seminário 

Diversidade Cultural na Docência. 

12. Produção e publicação de livro sobre Políticas Públicas, cultura e 

dinâmicas sociais da fronteira Brasil-Argentina.  

13. I Seminário de Políticas Públicas e cultura políticas nas Missões 

Jesuítico-Guarani (PPGPP-UNIPAMPA).  

 

 

4. DA METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Apresentaremos os pressupostos metodológicos, os procedimentos 

adotados para a realização operacional dos programas, projetos e atividades e 

as contrapartidas de recursos humanos e materiais da UNIPAMPA. No primeiro 

tópico demonstraremos os marcos normativos utilizados; no segundo, a 

concepção matricial de organização das atividades e no terceiro o conjunto de 

aportes oferecidos à operacionalização do Fórum. 

 

4.1 Pressupostos metodológicos 

 

O centro estratégico do presente projeto, que estrutura a nossa proposta 

de fórum, é o de promover e difundir a cultura brasileira tendo como núcleo 

teórico para isso a concepção ampliada do conceito de cultura contida no Plano 

Nacional de Cultura - PNC, Lei nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010: 

“O Plano reafirma uma concepção ampliada de cultura, entendida 



 

como fenômeno social e humano de múltiplos sentidos. Ela deve ser 
considerada em toda a sua extensão antropológica, social, produtiva, 
econômica, simbólica e estética.”  

 Nessa perspectiva nosso desafio metodológico é de afirmar ações em 

um sentido amplo, multidisciplinar e integrado que deem conta dos diferentes 

sentidos possíveis de forma polissêmica e inclusiva. Tendo assim como base 

principal o PNC, estabelecemos os seguintes parâmetros conformadores de 

nossa ação e expressos em nossos pressupostos metodológicos: 

 O resgate e afirmação das três dimensões de cultura expressas no 

Plano: na cultura como expressão simbólica, compreendida como a 

manifestação de diferentes sensibilidades expressas nas diferentes 

manifestações artísticas, cognitivas e subjetivas da realidade social, na 

cultura como direito à cidadania, compreendido como a construção de 

diferentes espaços e mecanismos de constituição, socialização e difusão 

do conhecimento (fóruns, simpósios, palestras, oficinas e etc.) e na 

cultura como potencial para o desenvolvimento econômico, a partir do 

estímulo a formas extensionistas (projetos) de diálogo com a sociedade 

que permitam, a partir de atividades formativas, o desenvolvimento 

regional sustentável do ponto de vista social, econômico e cultural. 

 A materialização da estratégia “1.10  Promover uma maior articulação 

das políticas públicas de cultura com as de outras áreas, como 

educação, meio ambiente, desenvolvimento social, planejamento urbano 

e econômico, turismo, indústria e comércio.” A partir da criação de 

mecanismos efetivos articulação e diálogo intra e extramuros da 

universidade. A materialização das estratégias de reconhecimento e 

preservação da diversidade sociocultural brasileira, tendo como ponto de 

partida nosso lócus de atuação, a fronteira oeste, em particular o 

município de São Borja e suas especificidades territoriais, sociais, 

culturais que se modificam e se ampliam a partir do advento da 

implantação da UNIPAMPA que reestrutura a dinâmica local na 

perspectiva da afirmação de uma cidade com traços universitários. Isso 

reforça as possibilidades de compreensão e superação de tensões, 

preconceitos, conflitos e discriminações a partir do permanente trabalho 



 

com a diversidade cultural. Assim temos, para isso, como ponto de 

partida, as estratégias 2.1 e 2.1.1 do PNC. Na diretriz 2.1 temos a 

visualização dos possíveis sentidos que devem ser levados em conta no 

conceito amplo de cultura: o conjunto das etnias constitutivas do Brasil e 

as populações vulneráveis socialmente ou vítimas de quaisquer 

discriminações. Isso dialoga e materializa o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) da UNIPAMPA, que tem como vértice o diálogo e o 

desenvolvimento regional a partir deste tipo de situações. 

2.1  Realizar programas de reconhecimento, preservação, fomento e 
difusão do patrimônio e da expressão cultural dos e para os grupos 
que compõem a sociedade brasileira, especialmente aqueles sujeitos 
à discriminação e marginalização: os indígenas, os afro-brasileiros, os 
quilombolas, outros povos e comunidades tradicionais e moradores 
de zonas rurais e áreas urbanas periféricas ou degradadas; aqueles 
que se encontram ameaçados devido a processos migratórios, 
modificações do ecossistema, transformações na dinâmica social, 
territorial, econômica, comunicacional e tecnológica; e aqueles 
discriminados por questões étnicas, etárias, religiosas, de gênero, 
orientação sexual, deficiência física ou intelectual e pessoas em 
sofrimento mental.  

A estratégia 2.1.1 confere-nos o caráter operacional de nossa 

metodologia: a intersetorialidade e transdiciplinariedade na execução das 

ações necessárias para afirmar e materializar a diversidade cultural brasileira. 

2.1.1  Estabelecer abordagens intersetoriais e transdisciplinares para 
a execução de políticas dedicadas às culturas populares, incluindo 
seus detentores na formulação de programas, projetos e ações.  

O resgate e materialização do Plano Institucional de cultura da 

UNIPAMPA1, configurado em 2015 para participarmos do edital “Mais Cultura 

nas Universidades” e que de lá para cá tem sido nosso marco informal interno 

para a busca da integração de forma multidisciplinar dos programas, projetos e 

ações relativas a cultura. Conta com oito eixos temáticos de ação, 

compreendendo nossos 10 campi. Adaptamos tal plano às necessidades e 

realidade da UNIPAMPA São Borja, estabelecendo, portanto, 7 eixos de ação 

que configuram os programas estruturantes de nossa proposta.: Programa 

Cultura e Educação Básica, Programa Arte, Comunicação, Cultura das Mídias 

e Audiovisual, Programa Arte e Cultura Digitais. Programa Diversidade 

                                                 
1
 Segue como Anexo 1. 



 

Artística-Cultural, Programa Produção e Difusão das Artes e Linguagens, 

Programa Economia Criativa, Empreendedorismo Artísticos e Inovação 

Cultural, Programa Arte e Cultura: Formação, Pesquisa, Extensão e Inovação. 

É a partir desses marcos normativos que emerge o Fórum Permanente 

de Cultura Brasileira da UNIPAMPA, Campus São Borja, que busca articular de 

forma matricial diferentes ações, quer em andamento, quer previstas, de forma 

convergente, buscando responder ao desafio metodológico de dar conta do 

amplo conceito de cultura e de formas efetivas de promover a diversidade 

cultural.  

 

4.2. – Procedimentos metodológicos para a construção do Fórum 

 

Realizaram-se três movimentos de constituição do fórum: 

a) Matriz convergente: Integram-se a partir de uma mesma matriz 

temática convergente ações de 11 setores diferentes como forma de compor 

uma matriz única de ação envolvendo: os cursos de Publicidade e Propaganda, 

Relações Públicas, Jornalismo, Ciências Humanas Licenciatura, Ciências 

Sociais – Ciência Política e Serviço social, Mestrado de Políticas Públicas, 

Mestrado em Comunicação e Indústria Criativa, Especialização em Políticas e 

Intervenção em Violência Intrafamiliar, Especialização em Ensino de História e 

Geografia, e os diretórios acadêmicos em funcionamento. 

 

b) Matriz dialógica: A matriz se constitui em 7 programas, advindos do 

plano de cultura da UNIPAMPA, conforme já mencionado, 13 projetos e 108 

ações que foram aglutinadas e integradas entre si buscando a 

comunicabilidade transversal de forma a potencializar a ação, afirmando, 

assim, a participação cidadã e a transparência e efetividade do projeto 

 

 

 

 



 

Quadro 01: matricial de projetos/programas e ações 

Programa Projetos Ações* 

Programa Cultura e 
Educação Básica 

Projeto Jornada Pedagógica: 
Cultura e Educação: uma 
interação possível. 

05 palestras, 

04 oficinas e  

01 trabalho de campo 

Total 10 

Projeto Rodas de conversa: em 
debate a violência sexual 
contra crianças e 
adolescentes. 

02 oficinas 

02 rodas de conversa 

Total 04 

Projeto Educação para a Paz e 
Direitos Humanos em Escolas 
de São Borja: Justiça 
Restaurativa em foco. 

03 oficinas 

 

Total 03 

Projeto Fomentar a criação, 
produção, difusão, intercâmbio, 
distribuição, fruição e consumo 
de bens, serviços e expressões 
culturais em São Borja. 

06 oficinas 

03 mini cursos 

 

Total 09 

Programa Arte, 
Comunicação, Cultura 
das Mídias e 
Audiovisual 

Projeto – Oficina de 
capacitação de jovens da 
comunidade de São Borja(arte 
Urbana e Transformação).  

01 oficina 

 

Total 01 

Projeto Pampa Stock: 
derrubando muros. 

01 show 

01 simpósio 

Total 02 

Programa Arte e 
Cultura Digitais. 

Projeto Jornalismo e culturas 
digitais no Brasil. 

01 palestra 

02 oficinas 

Total 03 

Programa Diversidade 
Artística-Cultural. 

 

Projeto oficinas de 
comunicação para a cultura 
digital com acessibilidade.  

02 oficinas 

Total 02 

Projeto CINE- “BRASIS” 
Cultura e Identidade a partir do 
Cinema Brasileiro. 

08 sessões de cinema 

Total 08 

Projeto Ciclo de palestras. “A 
cultura e a Identidade 
Brasileira nas Ciências 
Humanas e Sociais” 

04 palestras 

 

Total 04 

Projeto Publicação de um livro. 
“Cultura e Identidade 
Brasileira. O Regional e o 
Nacional em perspectivas 
interdisciplinares”. 

01 livro 

 

 

Total 01 

Projeto Cine-Filô. 08 sessões de cinema 

Total 08 



 

Programa Produção e 
Difusão das Artes e 
Linguagens.  

Projeto Ciclo de palestras 
Publicidade da Fronteira 
Oeste. 

03 palestras 

Total 03 

Projeto – Curso de roteiro 
criativo. 

01 curso 

Total 01 

Projeto – “Happy hour do t3xto” 
- Seis encontros de extensão. 

06 encontros de 
extensão 

Total 06 

Projeto – Oficinas para 
aperfeiçoamento das técnicas 
fotográficas. 

03 oficinas 

 

Total 03 

Projeto – Seminário de 
atualidade em jornalismo sob a 
perspectiva da cultura da 
fronteira oeste do Rio Grande 
do Sul. 

01 seminário 

 

 

Total 01 

Projeto – Café Filosófico 04 encontros 

Total 04 

Programa Economia 
Criativa, 
Empreendedorismo 
Artísticos e Inovação 
Cultural 

Projeto – Investigação/ 
pesquisa de formas das 
ferramentas comunicacionais 
auxiliarem.  

01 trabalho de 
campo(investigação 
participativa) 

Total 01 

Projeto Práticas fotográficas. 03 oficinas  

Total 03 

Projeto Relações Públicas, 
mercado e cultura no Brasil. 

06 palestras 

Total 06 

Programa Arte e 
Cultura: Formação, 
Pesquisa, Extensão e 
Inovação. 

Projeto – Produção e 
publicação do livro 
Comunicação e Indústria 
Criativa: políticas, teorias e 
estratégias. 

01 livro 

 

 

Total 01 

Projeto – Divulgação do livro 
Comunicação e Indústria 
Criativa: políticas, teorias e 
estratégias. 

01 lançamento 

 

Total 01 

Projeto – Seminário 
(Des)Fazendo Saberes na 
Fronteira. 

02 cursos de formação 

01 seminário 

01 e- book 

Total 04 

Projeto Encontro Alusivo ao 
Dia do Assistente Social. 

01 encontro 

Total 01 

Projeto II Seminário Saberes e 
Experiências em região de 
fronteira: questão ambiental, 
sustentabilidade e 
diversidades.  

01 seminário 

 

 

Total 01 



 

Projeto Produção de um livro 
sobre Estágio Supervisionado 
em Serviço Social: Caminhos, 
Desafios e Potencialidades.  

01 livro 

 

Total 01 

Projeto III Fórum Serviço 
Social no Pampa: Direitos 
Sociais, Liberdades 
Democráticas e Territórios. 

01 fórum 

 

Total 01 

Projeto II Congresso 
Internacional Interdisciplinar de 
Ciências Humanas – COINTER 

02 oficinas 

01 lançamento 

01 Congresso 

01 e-book 

Total 05 

Projeto Publicação de um livro: 
A cultura como indutora do 
desenvolvimento da região 
noroeste do Rio Grande do Sul 

01 livro 

 

 

 

Total 01 

Projeto palestra com Anápuáka 
Muniz Tupinambá: TIC 
Tecnologia de informação e 
Produção Cultural. 

01 palestra 

 

Total 01 

Projeto Curso sobre 
Diversidade na sala de aula e I 
Seminário Diversidade Cultural 
na Docência. 

04 oficinas 

01 curso de 
capacitação 

01 seminário 

Total: 06 

Produção e publicação de livro 
sobre Políticas Públicas, 
cultura e dinâmicas sócias da 
fronteiras Brasil-Argentina.  

01 livro 

 

Total 01 

Seminário de Políticas Públicas 
e cultura políticas nas Missões 
Jesuítico-Guarani (PPGPP-
UNIPAMPA).  

01 seminário 

 

Total 01 

Total 35 108 

 

C) Matriz formativa e difusora: O conjunto das 108 ações está dividido 

em dois conjuntos de ação: as formativas e as de difusão. As duas 

dimensões são intrínsecas entre si: pois quando se realiza uma oficina, 

por exemplo, ao mesmo tempo em que se realizam ações de formação, 

se estabelece a difusão daquele tipo de formação. Entretanto, para 

efeito de formatação de nossa proposta, adotamos dois critérios: a) o 

número de pessoas atingidas, na perspectiva de quanto mais 



 

participação mais difusão e b) o atendimento a três das metas do Plano 

Nacional de Cultura que perpassam o conjunto de doze tipos de 

atividades operacionais abaixo descritas: 

Quadro 02:  sinóptico do tipo de ação 

Ações formativas Ações de difusão 

 32 oficinas 

 05 seminários 

 04 cursos de formação 

 03 mini-cursos de formação 

 02 rodas de conversa 

 

 

 20 palestras 

 16 sessões de cinema 

 11 encontros de extensão 

 07 livros/e-books 

 04 Eventos extra muros(Simpósios, fóruns, 

congresso e shows)  

 02 lançamento de publicações 

 02 trabalhos de campo 

Total: 46 Total: 62 

 

 

Para cada meta do plano teremos os seguintes resultados: 

Meta 18: Aumento em 100% no total de pessoas qualificadas anualmente em 

cursos, oficinas, fóruns e seminários com conteúdo de gestão cultural, 

linguagens artísticas, patrimônio cultural e demais áreas da cultura: 

Realização de 46 atividades de formação e 62 atividades de difusão em dois 

semestres letivos, a partir da liberação dos recursos, que capacitarão, formarão 

e desenvolverão um processo de ensino – aprendizagem dialógico na 

perspectiva de reflexão crítica sobre a diversidade cultural brasileira 

beneficiando em torno de 25.000 cidadãos (público externo) atingidos e 

beneficiados pelas ações do projeto no município de São Borja e região. 

Quadro 03: participantes envolvidos  

Bolsistas Discentes Pesquisadores Participantes das 
atividades 

0 600 discentes 30 25.000 

Para este 
projeto não 
foram 
solicitadas 
bolsas 

O fórum envolverá 
todos os cursos de 
graduação e pós-
graduação e dire-
tórios acadêmicos 
do campus 

Durante o conjunto de 
ações planejadas 
serão envolvidos em 
torno de 30 
professores doutores-
pesquisadores 

Em media teremos 
230 participantes 
por atividades, 
conforme tabela 
acima 

 

Meta 19: Aumento em 100% no total de pessoas beneficiadas anualmente por 

ações de fomento à pesquisa, formação, produção e difusão do conhecimento  



 

 Envolveremos entre discentes, pesquisadores e participantes o conjunto 

de pessoas conforme quadro abaixo: 

Meta 20: Média de 4 livros lidos fora do aprendizado formal por ano, por cada 
brasileiro:  

 Publicação e distribuição de 05 livros e 02 e-books como forma de 
difusão do conhecimento e pesquisa produzidos sobre a diversidade 
cultural a partir da ação do Fórum Permanente de Cultura Brasileira da 
UNIPAMPA. 



 

5. JUSTIFICATIVA 

A presente proposta baseia-se no Plano Nacional de Cultura e dialoga 

com as metas 18, 19, 20 do respectivo documento, assim como está amparado 

no Plano de Cultura da Universidade Federal do Pampa submetido ao edital 

“Mais Cultura nas Universidades”.  

O Fórum Permanente de Cultura Brasileira da UNIPAMPA tem como 

objetivo criar um plano de discussões e ações para a promoção da cultura 

brasileira, com ênfase nas pluralidades socioculturais locais e regionais, num 

espaço histórico de fronteira com a Argentina. Para tanto, torna-se fundamental 

compreender a região na qual a UNIPAMPA encontra-se localizada e, 

especialmente, o campus São Borja, que está na fronteira entre Brasil e 

Argentina e recebe uma diversidade de alunos e alunas oriundos de vários 

estados brasileiros. É preciso pontuar que, de acordo com o Programa de 

Desenvolvimento Institucional, 

A Fundação Universidade Federal do Pampa é resultado da 
reivindicação da comunidade da região, que encontrou guarida 
na política de expansão e renovação das Instituições Federais 
de Educação Superior, incentivada pelo Governo Federal 
desde a segunda metade da primeira década de 2000. Veio 
marcada pela responsabilidade de contribuir com a região em 
que se edifica - um extenso território, com problemas no 
processo de desenvolvimento, inclusive de acesso à educação 
básica e à educação superior - a “Metade Sul” do Rio Grande 
do Sul. Veio ainda para contribuir com a integração e o 
desenvolvimento da região de fronteira do Brasil com o Uruguai 
e a Argentina (PDI, 2014). 

 

Cabe destacar que a região de abrangência da UNIPAMPA, campus São 

Borja, possui uma trajetória histórica e cultural de grande relevância nacional e 

internacional, o que contribui para a constituição de uma diversidade cultural e 

identitária que está enraizada nas práticas materiais e imateriais do patrimônio 

cultural e histórico regional.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 1 - Influência sócio histórica na constituição patrimonial de São Borja-RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pinto, Muriel (2015) 

 

Essa pluralidade histórica e cultural está relacionada às seguintes 

questões: foi sede da Redução Jesuítico Guarani de São Francisco de Borja 

(primeiro dos Sete Povos das Missões), que até hoje demarca uma identidade 

missioneira amparada na religiosidade e na produção da arte; esteve envolvida 

nas disputas territoriais da Coroa Ibérica; suas áreas urbanas foram 

expandidas a partir da constituição territorialidades culturais ribeirinhas e suas 

relações com o contrabando;  identidade transfronteiriça; foi cidade de 

nascimento de dois ex-Presidentes do Brasil (Getúlio Vargas e João Goulart), 

que demarca um identidade política; está regionalizada na Mesorregião da 

Campanha do RS, que identifica-se com práticas sociais e culturais vinculadas 

ao campo e ao gaúcho. 
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Figura 2 – Localização das 30 Reduções Jesuítico Guarani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Itinerários culturais do Mercosul 

Figura 3 – Altar barroco em São Borja (séc. XVI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PINTO, Muriel (2015) 

 

 Figura 4 – Comércio formiga no rio 
Uruguai em São Borja 

Figura 5 – Procissão de São João 
Batista em São Borja 

 

Fonte: PINTO, Muriel (2015) Fonte: Alberto Lúcero 



 

A região das Missões Jesuítico-Guarani possui uma das mais 

importantes histórias da humanidade, referida pela UNESCO como “...uma 

experiência única da humanidade”. Voltaire chamou de “Triunfo da 

Humanidade”; Montesquieu chamou de “Primeiro Estado Industrial da 

América”. Nas artes mostravam-se sensíveis e acessíveis à realidade vivida, 

ouvido apurado; aprenderam a tocar tudo que é tipo de instrumento. Quanto à 

pintura e escultura foram influenciados pela arte barroca.  

Devido à falta de políticas culturais em diversas instâncias 

governamentais, observa-se a falta de proteção, conhecimento e difusão da 

cultura nesta região histórica do país. Essas questões contribuem para a falta 

de reconhecimento social e identitário destas comunidades, que são 

descendentes de grupos étnicos indígenas. Nos últimos anos vêm sendo 

realizados na região Missioneira projetos de cooperação internacional entre o 

IPHAN e o IAPH (Instituto Andaluz de Patrimônio Histórico), que objetivam 

compreender as realidades culturais e patrimoniais na região. A partir desta 

compreensão, está sendo discutida a construção do Guia das Paisagens 

Culturais das Missões.  

Nos últimos anos, com a institucionalização da Universidade Federal do 

Pampa, Campus São Borja, é mister as contribuições desta instituição para 

com os estudos culturais brasileiros, regionais, locais e sul-americanos.  

A UNIPAMPA é uma universidade pública federal, com dez campi 

localizados na região sul e oeste do Rio Grande do Sul, região de fronteira com 

o Uruguai e com a Argentina (mapa 1). Faz parte do programa de expansão 

das universidades federais no Brasil e foi criada para minimizar o processo de 

estagnação econômica da sua região de abrangência. Propõe-se a viabilizar o 

desenvolvimento regional através da oferta de um ensino superior de 

qualidade.   Para tanto, tem, dentre seus princípios: a formação e produção do 

conhecimento orientado pelo compromisso com o desenvolvimento regional e a 

construção de uma sociedade justa e democrática e a liberdade de aprender, 

ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber (RESOLUÇÃO nº 

5 de 17 de junho de 2010). 

 

 

Fonte: Ulisses Souza 
 



 

Mapa 1: Localização da UNIPAMPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://www.UNIPAMPA.edu.br/portal/images/fotos/destaque_mapa%20_UNIPAMPA.jpg 

 

O ingresso à universidade via SISU proporciona uma grande diversidade 

cultural à mesma, visto que promove o ingresso de alunos de todas as regiões 

do país. O fato de estar localizada em uma região de fronteira, com ingresso 

especial para uruguaios e argentinos, também lhe concede uma característica 

bastante peculiar e enriquecedora culturalmente.  

Neste contexto, e considerando que a cultura possa ser um dos vetores 

do desenvolvimento regional, o Campus de São Borja da UNIPAMPA, propõe a 

criação do Fórum Permanente de Cultura Brasileira. A partir deste, serão 

promovidas ações de formação, oficinas, publicações cientificas e culturais que 

visam à integração e troca de saberes entre universidade e comunidade 

externa, que tem como pano de fundo a promoção e difusão da cultura 

brasileira, mais especificamente da cultura brasileira característica da área de 

abrangência da universidade. Além disso, espera-se que, a produção advinda 

das ações do Fórum possa concorrer para o propalado desenvolvimento 

regional.  

O conhecimento, a promoção e a difusão da cultura não podem 



 

prescindir de ações de ensino, pesquisa e extensão. Desse modo, justificamos 

as ações ora propostas acreditando que as mesmas irão contribuir também 

para o aumento da autoestima de seus habitantes a partir da valorização da 

cultura local/regional, assim como a busca de constituição de redes 

colaborativas em cultura. 

Cabe destacar que atualmente a UNIPAMPA, campus São Borja, possui 

seis cursos de Graduação (Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações 

Públicas, Ciências Humanas, Ciências Sociais – Ciência Política e Serviço 

Social), duas especializações em andamento (Esp. Política e Intervenção em 

Violência Intrafamiliar; Esp. em metodologias de Ensino de História e 

Geografia); e dois Mestrados Profissionais (Mestrado em Políticas Públicas e 

Mestrado em Comunicação e Indústria Criativa). No que toca ao 

desenvolvimento acadêmico da Universidade, destaca-se que a área da cultura 

vem dialogando de forma transversal entre esses cursos de graduação, 

especializações e mestrados do campus São Borja.  

 

Quadro 04 – Cursos, projetos e programa realizados na UNIPAMPA-São Borja 

Descrição 2013 2014 2015 2016 2017 

Cursos 08 09 10 10 10 

Projetos 34 59 61 55 53 

Programas 02 02 02 02 03 

Total de ações 44 70 73 67 66 

Fonte: Coordenação Acadêmica da UNIPAMPA, campus São Borja 

Como se observa no quadro acima, o campus São Borja da UNIPAMPA 

vem se destacando nos últimos anos como um espaço acadêmico que vem 

desenvolvendo uma pluralidade de ações, sejam elas de ensino, pesquisa e 

extensão. 

Entre essas ações, destaca-se uma diversidade de projetos, cursos e 

programas que foram realizados na Universidade Federal do Pampa, Campus 

São Borja, em áreas temáticas identificadas com a promoção e fomento à 

cultura brasileira, como as enumeradas abaixo, que expõem como a instituição 

proponente possui experiências e requisitos para a execução da devida 

demanda cultural. 



 

Figura 6: Logomarcas de projetos desenvolvidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Festivais musicais; 

- Ensino e execução de projetos nos componentes curriculares de 

produção cultural e de realidade cultural brasileira na graduação; 

- Programa de Educação Tutorial de História da África (Ensino Afro-

brasileiros); 

- PIBID – programa Institucional  

- Omicult – Observatório Missioneiro Interdisciplinar em Cultura; 

- Espaços sociais e produção cultural das comunidades ribeirinhas de 

São Borja; 

- Fotografia e paisagens culturais; 

- Audiovisual e cultura brasileira e regional; 

- Comunicação e indústria criativa; 



 

- Patrimônio Histórico e cultural fronteiriço e missioneiro; 

- Diversidade Cultural e Gênero; 

- Educação e os estudos culturais; 

- Políticas, Gestão cultural e indicadores culturais; 

- Eventos acadêmicos e de formação na área da cultura brasileira, 

regional, local e sul-americana; 

- Pequenos produtores, agroecologia e práticas culturais campesinas; 

- Entre outros; 

  Procurando contribuir com esses processos de ensino, pesquisa e 

extensão sobre a cultura brasileira, regional e local surge a proposta de 

desenvolver um Fórum Permanente da Cultura Brasileira da UNIPAMPA, este 

que buscará convergir por meio de diversas ações para o fomento à cultura 

brasileira em uma região de fronteira.  

Para tanto, busca-se com essa iniciativa valorizar as experiências 

acadêmicas, sejam elas dos servidores, como dos discentes, assim como da 

comunidade regional, no que toca à possibilidade de realizar reflexões e ações 

que tragam para o debate o direito à cultura, principalmente em regiões 

históricas e afastadas dos grandes centros do país, como é o caso das 

Missões Jesuítico-Guarani. 

Para tanto, a realização do Fórum possibilitará a articulação de toda e 

qualquer forma de contribuição científica, acadêmica e popular no âmbito da 

cultura, mais precisamente no campo interdisciplinar. Em suas ações o Fórum 

Permanente de Cultura Brasileiras da UNIPAMPA poderá contribuir para o 

reconhecimento das identidades regionais, melhor planejamento e gestão das 

políticas culturais, difusão e valorização da cultura brasileira em regiões de 

fronteira, exposição e socialização de novas formas criativas e inovadoras na 

área da cultura, além de possibilitar a compreensão das diferenças e 

diversidade sociocultural nacional, que procurará desnaturalizar as 

interpretações essencializadas de cultura.  

Tradicionalmente os eventos são focados em áreas específicas do 



 

conhecimento, fazendo com que restrinja o nicho de profissionais que se 

encontram nesses espaços. Dessa forma, as discussões se encaminham a 

referenciais circunscritos. Considerando a longa discussão de que a produção 

de conhecimento contemporâneo se conduz para a interdisciplinaridade, o 

fórum se propõe a possibilitar a troca de experiência de profissionais de 

diferentes áreas, mas com pesquisas afins na área de cultura brasileira.  

Nesta perspectiva a produção de bibliografias torna-se produtos culturais 

de grande importância para a formalização e difusão dos conhecimentos e 

saberes gerados durantes as ações formativas na área da cultura brasileira, a 

partir de publicação de livros, e-books, manuais, cartilhas, entre outros. Sendo 

assim, os programas e respectivos projetos inseridos neste plano de trabalho 

centrarão suas ações a partir de processos de ensino-aprendizagem, 

atividades práticas e ações comunitárias, que necessitam de produtos culturais, 

como as produções bibliográficas, que possam deixar referenciais escritos que 

possam contribuir para a difusão e fomento da cultura brasileira em áreas de 

fronteira. 

Para tanto, a elaboração e produção de bibliografias não serão 

realizadas apenas para compilar resultados das ações propostas, mas também 

como instrumentos formativos para a comunidade acadêmica e local que serão 

materializados no processo de construção das ações. O processo de 

elaboração e produção de bibliografia será estruturado em três passos: a) a 

construção de um comissão editorial própria do Fórum que vai organizar e 

sistematizar o conteúdo dos materiais; b) serão sete publicações, sendo duas 

em meio digital e cinco em meio físico que buscam condensar e divulgar 

conhecimentos teóricos e práticos quanto a promoção da cultura brasileira a 

partir do Fórum e c) será incorporado a comunidade local no processo de 

produção do conhecimento proposto. 

Conforme a Meta 19 em conexão com a meta 20 do Plano Nacional de 

Cultura, objetiva-se aumentar o número total de pessoas beneficiadas por 

ações de fomento à pesquisa, formação, produção e difusão do conhecimento, 

meta que está contemplada no devido plano de trabalho, visto que tanto as 

ações formativas como as produções bibliográficas tornam-se políticas de 



 

pesquisa, formação, produção e difusão de novos saberes.  

Como se observa, as produções bibliográficas que serão publicadas no 

Fórum estarão de acordo com a meta 20 do plano Nacional de Cultura que 

objetiva aumentar o número de livros lidos por ano no país e irão contribuir 

também com o acesso e consequente aumento da leitura de livros nesta região 

de fronteira, visto que as obras escritas serão distribuídas entre as diversas 

instituições regionais, como escolas, secretarias de Governo, associações de 

bairros, Instituições de Ensino Superior e Técnico, Colônias de Pescadores, 

grupos artísticos, centros culturais, conselhos de Políticas Culturais, entre 

outros.  

O campus São Borja da UNIPAMPA tem como cultura institucional 

afirmada nos últimos 10 anos o diálogo com a comunidade externa a partir de 

oficinas, cursos, palestras, shows, simpósios, rodas de conversa e diversas 

atividades de envolvimento ativo da comunidade. Assim as publicações 

realizam um duplo movimento: a) conectam no âmbito acadêmico as atividades 

de ensino, pesquisa e extensão que estarão sintetizadas na práxis do fórum 

(integrada e integradora) e materializadas nas publicações e b) servirão de 

instrumento de diálogo e construção de conhecimento com a comunidade 

externa, pois além da distribuição das obras publicadas (físicas e digitais) serão 

realizadas atividades práticas, que terão como base o diálogo com o publicado 

e que possibilitarão a troca de experiências entre o saber acadêmico e o saber 

comunitário construindo conhecimento crítico. 

 As contribuições com a efetivação das metas 24, 30 e 45 do PNC 

também justificam a realização deste projeto, visto que a partir da execução 

desta demanda pretende-se inserir um município do extremo oeste do Brasil 

respectivamente na produção e circulação de atividades artísticas e culturais 

com recursos públicos federais, na organização de cineclubes, e difusão da 

cultura brasileira através de ações de comunicação para a cultura.  



 

6. CONTRAPARTIDAS DA UNIPAMPA 

Entre as contrapartidas da UNIPAMPA para com esta demanda, cabe 

destacar a prestação de serviços de profissionais e professores com ampla 

experiência nas áreas de Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, 

Jornalismo, Ciências Humanas Licenciatura, Ciências Sociais – Ciência Política 

e Serviço Social, Mestrado de Políticas Públicas, Mestrado em Comunicação e 

Indústria Criativa, Especialização em Políticas e Intervenção em Violência Intra-

familiar,  Especialização em Ensino de História e Geografia, e os diretórios 

acadêmicos em funcionamento, que dialogarão diretamente e transversalmente 

com os estudos da diversidade cultural brasileira em suas diferentes facetas.  

Além da contrapartida de serviços dos servidores públicos, a UNIPAMPA 

também disponibilizará estruturas físicas pertencentes ao acervo institucional 

para a realização das ações propostas por este plano de trabalho, como: 

laboratórios de audiovisual (rádio, fotografia, TV e edição); equipamentos 

audiovisuais (câmeras fotográficas, filmadoras, acervo da biblioteca com 

aproximadamente 40.000 exemplares).  

Todas as atividades serão certificadas institucionalmente como forma de 

valorização da participação, aumento da autoestima e emulação a partir das 

ações integradas pelo Fórum. 

Desta maneira conseguiremos a partir do Fórum, e com a participação 

ativa da comunidade, a efetiva e intrínseca conexão entre ensino, extensão e 

pesquisa, possibilitando uma constante e necessária retro alimentação entre 

estas diferentes e complementares esferas da produção do saber, conforme 

mostra diagrama abaixo: 

 

Ensino Extensão Pesquisa 

Produção em sala de aula de 
atividades de extensão 

Construção das atividades 
de extensão com a 
sociedade 

Sistematização crítica 
da produção ensino e 
extensão 

Alimenta-se pela pesquisa e 
propõe novas abordagens 

Novas abordagens e 
geração de novos 
problemas e demandas 

Novas sínteses 

 



 

 

Temos assim, a partir das construções cognitivas em sala de aula, ou 

seja do conteúdo programático dos componentes curriculares, a geração de 

sugestões de experiências de extensão que serão reconstruídas a partir da 

realização das atividades previstas no fórum, ou seja haverá a troca e 

incorporação de conteúdos e práticas no processo de diálogo com a 

comunidade. Nesta perspectiva a cultura brasileira será pensada entre os 

componentes curriculares como uma área transversal para o processo de 

ensino aprendizagem, de pesquisa e de extensão nas ciências sociais, 

humanas e aplicadas e gerarão sistematizações a partir de livros, artigos, anais 

de eventos etc.  

 

7. OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS COM A EXECUÇÃO DO PROJETO 

 Com a execução o projeto ora proposto, pretende-se alcançar os 

seguintes objetivos:  

 

7.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo estratégico do Fórum é criar uma articulação inter/multi e 

transdisciplinar que promova e difunda a cultura brasileira em toda a sua 

diversidade  a partir de projetos dos cursos de graduação, Pós-graduação 

(scricto e lato sensu) e do movimento estudantil da Universidade Federal do 

Pampa – campus São Borja, que permita a articulação permanente entre 

ensino, pesquisa e extensão percebendo e trabalhando a cultura na fronteira 

oeste em sua dimensão simbólica, cidadã e com potencial de desenvolvimento 

econômico. 

 

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Estruturar um Fórum permanente no Campus que articule ensino, pesquisa e 

extensão no campo da cultura brasileira que estimule a valorização e a 

discussão sobre diversidade cultural e artística própria da região que a 

universidade está localizada. 



 

- Promover um impacto positivo no processo de ensino-aprendizagem dos 

discentes através da articulação entre os estabelecimentos de ensino e os 

equipamentos e projetos culturais disponíveis a região 

-  Publicar trabalhos acadêmicos através de livros, e-books, anais de eventos e 

revistas cientificas que possibilitem a difusão do conhecimento na área da 

diversidade da cultura brasileira.  

-  Estimular a interação entre comunidade externa e universidade através de 

capacitações, diálogos e atividades diversas com artistas, produtores culturais 

e a comunidade em geral com ênfase nas populações em vulnerabilidade 

social, nas questões de gênero e étnico-raciais, visando à geração de trabalho, 

renda e produção acadêmica para propagação dos conhecimentos científicos e 

populares; 

- Propor ações culturais permanentes em parcerias com a Secretaria Municipal 

de cultura, Conselho Municipal de Cultura, Associações Bairros, Associações 

de Pescadores, produtor cultural do campus e movimentos culturais do 

município de São Borja, buscando acolher práticas culturais locais e oriundas 

de outros contextos trazidas pelos alunos da UNIPAMPA. 

 

8. DAS METAS A SEREM ATINGIDAS 

  

As metas do Fórum Permanente de Cultura Brasileira da UNIPAMPA 

 

Quadro 05: eixos - plano institucional de cultura da UNIPAMPA 

Eixos/programas Projetos Ações 

Eixo 1 – Cultura e Educação Básica  04 26 

Eixo 2 – Arte, Comunicação, Cultura das Mídias e Audiovisual 02 03 

Eixo 3 – Arte e Cultura Digitais  01 03 

Eixo 4 – Diversidade Artística-Cultural 05 23 

Eixo 5 – Produção e Difusão das Artes e Linguagens  06 18 

Eixo 6 – Economia Criativa, Empreendedorismo Artístico e 

Inovação Cultural 

03 10 

Eixo 7 – Arte e cultura: Formação, Pesquisa, Extensão e 

Inovação 

13 25 

Total 07 35 108 

 



 

 Meta 1:  Desenvolver de forma articulada atividades em todos os 07 eixos 

do plano institucional da UNIPAMPA, conforme tabela acima em sua coluna 

um, buscando no período de um ano fortalecer a experimentação da cultura 

brasileira em diversos aspectos: na relação com a educação básica, na 

relação com as mídias, com a emergente cultura digital, com a diversidade 

de expressão e criação, a produção e socialização de diferentes linguagens 

artísticas, o desenvolvimento de reflexões e práticas sobre a economia 

criativa na perspectiva da inovação cultural e o fomento a pesquisa, 

extensão e ensino como elementos formativos da arte e cultura. 

 Meta 2: Construir, conforme tabela acima em sua coluna dois, como forma 

de estruturar as atividades previstas, 35 projetos em uma perspectiva 

“guarda chuva”, ou seja que possibilitem a integração de diversas 

atividades de forma multidisciplinar e que estimulem a produção, reflexão, 

sensibilização e experimentação da cultura brasileira de forma sistemática, 

integrada e crítica. Desta forma se possibilitará no período de um ano o 

diálogo com a sociedade da região da fronteira oeste e em especial de São 

Borja, buscando compreender sua dinâmica específica e promovendo 

ações que fortaleçam e desenvolvam social, econômica e culturalmente as 

comunidades locais. 

 Meta 3 : Realizar conforme tabela acima em sua coluna três, no mínimo 

108 atividades integradas entre todos os cursos de graduação, mestrados, 

especializações e diretórios acadêmicos discentes, que visem consolidar 

os eixos e projetos desenvolvidos configurando uma ação articulada que 

potencialize a ação da universidade e permita a construção do 

conhecimento sobre a cultura brasileira e suas especificidades regionais, 

para além dos muros acadêmicos permitindo a articulação entre ensino, 

pesquisa e extensão de forma permanente e qualificada. Neste sentido 

desenvolveremos de forma transversal nos sete eixos programáticos as 

seguintes atividades: 

 

 

 

 



 

Quadro 06: Ações desenvolvidas 

Ação 

Ciclos de Palestras (educação, turismo, cultura e identidade brasileira, artes e 

linguagens, relações públicas, (des)fazendo saberes, dia do assistente social, 

tecnologia da informação e produção cultural indígena) 

Sessões de cinema (educação, cultura e identidade) 

Atividades musicais (shows, audições...) 

Trabalho de campo (visitas as comunidades locais, como exemplo comunidades 

missioneiras e etc) 

Atividades teatrais (educação) 

Rodas de conversa (violência sexual, educação para a paz) 

Oficinas (violência sexual, educação para a paz, expressões culturais, capacitação de 

jovens, cultura digital, filosofia, técnicas fotográficas, relações públicas, (des)fazendo 

saberes, ciências humanas e interdisciplinaridade, diversidade cultural) 

Cursos e minicursos (expressões culturais, diversidade cultural) 

Montagem de núcleos, grupos de trabalho e fóruns (jovens, (des)fazendo saberes, 

direitos sociais, liberdades e territórios) 

Cursos (roteiro criativo, relações públicas, diversidade cultural) 

Encontros (literatura, filosofia) 

Pesquisa Produção audiovisual (economia criativa) 

Exposições culturais (práticas fotográficas) 

Lançamentos (livros) 

Congresso (ciências humanas e interdisciplinaridade) 

 

 

9. AS ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO 

 

Cada iniciativa a ser realizada por intermédio do instrumento a ser formalizada 

dispõe das seguintes etapas, cujos custos estimados seguem identificados, 

conforme detalhamento a seguir: 

 FASE 1 – Estruturação das ações: 

o Readequar as propostas das ações em razão dos ajustes orçamentários; 

o Alinhamento do Grupo Gestor do Fórum Permanente de Cultura Brasileira, 

definindo formas de controle e avaliação das ações;            

o Viabilização das atividades de formação, oficinas, capacitações  

o Retomar contato com parceiros para definir as datas de realização das 

atividades. 

 

 FASE 2 – Execução das ações: 



 

A execução conforme item 4.2.- procedimentos metodológicos para a 

construção do fórum observará 03 fases que articulam formação e difusão da 

cultura brasileira , estas que dialogarão com as diretrizes e metas do plano 

nacional de cultura: 

1ª Fase - A criação de uma matriz convergente que integre o conjunto de 

cursos de graduação, diretórios académicos , especializações e mestrados em 

ações articuladas entre si que proporcionem o dialogo com a comunidade local 

e regional na perspectiva de potencialização da formação e difusão 

2ª Fase - A criação de uma matriz dialógica expressa em sete programas 

com respectivos projetos e ações que deem conta de pensar a cultura 

brasileira em uma perspectiva transdisciplinar de forma a potencializar a ação, 

afirmando, assim, a participação coletiva no planejamento e na execução e 

avaliação das atividades propostas no fórum. 

3ª Fase - Potencialização das matrizes anteriores em uma perspectiva 

formativa e difusora da cultura brasileira a partir da realização de oficinas, 

seminários, cursos de formação, minicursos, rodas de conversa, palestras, 

sessões de cinema, encontros de extensão, livros/e-books, simpósio, fóruns, 

congressos, shows e trabalhos de campo 

 

 Fase 3 – Controle, Encerramento e Avaliação: 

o Controle das ações: cada ação desenvolvida será registrada no Sistema SIPPE 

– Sistema de Gestão de Projetos da UNIPAMPA, onde é possível acompanhar 

o desenvolvimento das ações por meio do envio dos relatórios de 

coordenadores e bolsistas;             

o Avaliação: as ações terão duas avaliações principais, ao final de cada 

semestre. No encerramento das atividades, depois dos 12 meses, será 

providenciado um relatório final com a descrição das atividades realizadas e 

seus resultados; 

o Encerramento: serão compostos todos os relatórios e documentos necessários 

para a prestação de contas ao Ministério da Cultura. 

 

  

10. DA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

Com a execução do Termo de Execução Descentralizada ora 

proposto, espera-se a consecução dos produtos a seguir descritos: 

Quadro 07: Prazos de execução 



 

 

 

PRODUTO 

FORMA DE 

ENTREGA 

PRAZO PARA 

ENTREGA (após 

assinatura do TED) 

Curtas metragens – Comunidades brasileiras2 DVD3 e 

eletrônico 

MÊS 

 06 

Produção e impressão de Livro. “Cultura e 

Identidade Brasileira. O regional e o Nacional 

em perspectivas interdisciplinares”4 

Impresso5 MÊS 

07  

Confecção de um catálogo das atividades 

artísticas e culturais da região.6 

Impresso MÊS  

06 a 08 

Produção e publicação do livro Comunicação e 

Indústria Criativa: políticas, teorias e estratégias7 

Impresso8 MÊS  

06 a 08 

Produções de e-books do I e II Seminário 

(Des)Fazendo Saberes na Fronteira.9 

Digital  MÊS  

06 a 08 

Produção de um livro sobre Estágio 

Supervisionado em Serviço Social: Caminhos, 

Desafios e Potencialidades10 

Impresso11 MÊS  

06 a 08 

                                                 
2
 Os curtas dialogarão com as escolas publicas municipais e estaduais, instituições culturais locais (museus...) e 

comunidade local quer via associação quer via grupo social constituído. Esta atividade justifica-se a partir do perfil 

do campus São Borja que possui cursos na área de comunicação e toda uma infraestrutura própria para a produção 

audiovisual (laboratórios, estúdio, equipamentos) além de profissionais nas áreas de cinema, TV, rádio, jornalismo e 

etc 
3
 Tiragem prevista de aproximadamente 100 exemplares dos curtas que depende de pregão de registro de preços. Tal 

tiragem contemplará a distribuição para o conjunto das instituições mapeadas anteriormente e visa a difusão da 

produção audiovisual realizada dentro do fórum 
4
 Este livro dialogará com a comunidade acadêmica regional e com a rede pública de ensino básico e técnico. Esta 

obra busca construir conhecimento sobre a interdisciplinaridade nos estudos culturais brasileiros a partir da 

compreensão das identidades nacionais ema áreas de fronteira. Visto a localização da universidade, na fronteira com a 

Argentina, que traz nuance culturais diferenciadas (identidade de fronteira, identidade brasileira, identidade argentina 

e etc). 
5
 Tiragem prevista de aproximadamente 300 exemplares que depende de pregão de registro de preços. Serão 

distribuídos entre as instituições de ensino do município (Ensino superior, Ensino Básico e Ensino técnico na 

perspectiva de promover a reflexão sobre a interdisciplinaridade nos processam de construção do conhecimento e de 

ensino-aprendizagem). 
6
 O catálogo será construído com as instituições culturais regionais, secretárias e conselhos municipais de cultura, 

produtores culturais e artistas regionais na perspectiva do registro e organização em uma publicação das atividades 

culturais e artisiticas locais e regionais na perspectiva de sua potencialização. Serão distribuídos nas escolas públicas, 

estabelecimentos comerciais, hotéis, museus como forma de difusão e acesso da cultura local e regional. 
7
 Este livro se destina para produtores e gestores culturais, comunidade acadêmica em geral na perspectiva de 

impulsionar e promover a cultura a partir de novos processos criativos. 
8
 Tiragem prevista de aproximadamente 300 exemplares que depende de pregão de registro de preços. Serão 

distribuídos entre as instituições culturais e acadêmica da região fomentando novas formas produção cultural. 
9
 Estes e-books dialogarão com a diversidade sexual, as questões étnico-raciais e de gênero que serão trabalhados na 

rede pública para dar conta da obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro e indígena. 
10

 Este livro terá como referencia a experiência de estágio dos acadêmicos (as) e profissionais em serviço social, 

assim como servirá de divulgação do curso na rede pública de ensino médio e técnico.  
11

 Tiragem prevista de aproximadamente 300 exemplares que depende de pregão de registro de preços. Os livros 

serão distribuídos e trabalhados na rede publica de assistência social (Centros de referencia, CAPSEAD, CREAS..), 

nas escolas públicas e nas oficinas do fórum. 



 

Produção de e-book do II Congresso 

Internacional Interdisciplinar de Ciências 

Humanas – COINTER12 

Digital MÊS  

06 a 08 

Produção e publicação de Livro - Cultura como 

indutora do desenvolvimento da região noroeste 

do Rio Grande do Sul13 

Impresso14  MÊS  

06 a 08 

Produção e publicação de livro sobre Políticas 

Públicas, cultura e dinâmicas sociais da fronteira 

Brasil-Argentina15 

Impresso16 Mês  

06 a 08 

 

11.CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 As ações constantes deste Plano de Trabalho serão 

desenvolvidas em conformidade com o cronograma a seguir apresentado:  

 O cronograma ora apresentado poderá ser revisto pelas partes, 

em comum acordo, a qualquer tempo. Trabalharemos com dois momentos, 

estruturados em dois semestres letivos: a) quatro meses referentes ao primeiro, 

e, b) quatro meses referentes ao segundo semestre, que totalizarão 8 etapas, 

conforme tabela abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Este e-book dialogará com professores da rede pública de ensino e acadêmicos de ciências humanas e sociais 

buscando afirmar a experiência interdisciplinar e o dialogo existente entre educação e cultura. 
13

 Este livro dialogará com os Conselhos Regionais de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (COREDES), 

Secretarias e Conselhos de cultura e com o Instituto de Património Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e com os 

produtores, gestores culturais e artistas regionais. Esta obra justifica-se, pois objetiva proporcionar discussões téoricas 

e técnicas sobre a cultura como vetor de desenvolvimento social regional em espaços geográficos estagnados na 

fronteira do Rio Grande do Sul. 
14

 Tiragem prevista de aproximadamente 300 exemplares que depende de pregão de registro de preços. Será 

distribuído para os conselheiros do COREDE e as secretarias municipais e estaduais de cultura e desenvolvimento, 
15

 Este livro dialogará com os gestores públicos, organizações não governamentais e escolas da rede pública 

municipal possibilitando a troca de experiências e um conhecimento aprofundado sobre a relação entre políticas 

públicas, cultura política as dinâmicas sociais em regiões de fronteira, buscando despertar a descentralização do 

planejamento público a partir do conhecimento das diferentes realidades sociais do Brasil e Argentina. 
16

 Tiragem prevista de aproximadamente 300 exemplares que depende de pregão de registro de preços. Será 

distribuídos para as prefeituras e intendências municipais, câmara de vereadores, ministérios, instâncias do Mercosul 

e órgãos não governamentais da área de políticas públicas. 

 



 

Tabela 01: Cronograma de execução das etapas 

 20017/2 – 1º ETAPA 2018/1 – 2ª ETAPA 

Atividade Mês 1  Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 

Ciclos de Palestras      X X   

Sessões de cinema   X X X X   

Atividades musicais   X      

Trabalho de campo     X X   

Atividades teatrais    X X X   

Rodas de conversa   X X X X   

Oficinas X X X X X X X X 

Cursos e minicursos   X X X X X  

Montagem de 

núcleos, grupos de 

trabalho e fóruns  

  X X X X   

Encontros   X  X X   

Produção de livros/e-

books/catálogos   

     X X X 

Exposições culturais)    X     

Lançamentos (livros)      X X X 

Congressos      X   



 

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  17 

Os recursos relativos à parceria devem observar o seguinte cronograma: 

Item Código Valor(R$) Previsão 
desembolso18 

1. Auxílio financeiro a 
estudantes 

339018 2.272,00 1º ETAPA 

2. Material de consumo 339030 1.747,00 1º ETAPA 

3. Serviço pessoa física 339036 5.600,00 1º ETAPA 

4. Diárias colaboradores 
eventuais 

339036 19.314,94 1º ETAPA 

5. Pagamento de passagem 
rodoviária 

339093 12.960,46 1º ETAPA 

6. Passagem aérea 339033 8.944,60 1º ETAPA 

7. Serviço pessoa jurídica 339039 49.161,00 2ª ETAPA 

Total R$           100.000,00 

Descrição 

1. Auxilio financeiro a estudantes crédito em conta para participar de eventos 

acadêmicos que compreendem congresso, seminários e cursos na área da 

cultura brasileira relacionados a cultura Brasileira divididos por diretório 

acadêmico respeitando o limite orçamentário para até sete acadêmicos(as). A 

finalidade da participação nestes eventos é dupla: a) divulgar as produções de 

conhecimento gerados no fórum e b) buscar novos conhecimento que 

possibilitem qualificar os acadêmicos do fórum, estes que foram de grande 

relevância para a elaboração desse plano de trabalho 

2. Material de consumo – pastas,  CDs, DVDs, crachás, folhas, impressão entre 

outros com a finalidade de estruturar o conjunto de atividades previstas neste 

plano: oficinas, palestras, produções audiovisual e etc. 

3. Serviço pessoa física – honorários para oficineiros, palestrantes e outros 

convidados com a finalidade de realizar as atividades de: 32 oficinas, 20 

palestras, 05 seminários e 01 roda de conversa, conforme descrito neste plano. 

Sendo que tais profissionais poderão ser convidados para outras ações durante 

sua presença em São Borja, como exemplo: aulas na graduação, pós 

graduação, oficinas com a comunidade não previstas no fórum entre outros... 

4. Diárias colaboradores eventuais – viabilização de alimentação e estadia nas 

atividades do fórum que correspondem as atividades previstas de oficinas, 

palestras, seminários e cursos conforme cronograma de atividades sugeridos e 

que dão conta logística de hospedagem e alimentação dos oficineiros, 

palestrantes e demais profissionais que prestarão serviços para o fórum. Sendo 

que tais profissionais poderão ser convidados para outras ações durante sua 

presença em São Borja, como exemplo: aulas na graduação, pós graduação, 

                                                 
17 Os valores contidos neste cronograma  de desembolso tem como base de referência o quatro sinóptico do tipo de 

ação constante no item c-matriz difusora do item 4.2. Deste plano que descreve os procedimentos metodológicos de 

construção do fórum (em  muitas das atividades a temática já está definida no entanto ainda não se completou a 

definição dos profissionais específicos para cada atividade). 
18 A coluna de previsão de desembolso está relacionada com a planilha 10 – Cronograma de execução 



 

oficinas com a comunidade não previstas no fórum entre outros... 

5. Pagamento de passagem rodoviária – viabilização de transporte para as 

atividades do fórum via compara antecipada ou restituição do valor, que 

correspondem as atividades previstas de oficinas, palestras, seminários e 

cursos conforme cronograma de atividades sugeridos os detalhes serão 

definidos na montagem da atividade. Este justifica-se em virtude da grande 

distância (aproximadamente 680 km da capital(POA) e pelo fato de não possuir 

aeroporto o que leva a um necessário deslocamento rodoviário 

6. Passagem aérea – viabilização de transporte aéreo para as atividades do 

fórum que correspondem as atividades previstas de oficinas, palestras, 

seminários e cursos conforme cronograma de atividades sugeridos os detalhes 

serão definidos na montagem da atividade. Esta rubrica justifica-se pela 

necessidade de trazer profissionais de outros centros do país, que possam 

contribuir com novos conhecimentos e experiências, relativos a promoção e 

difusão da cultura nacional. 

7. Serviço pessoa jurídica -  edição, diagramação e impressão de livros e e-book 

e cartilhas e realização de palestras e oficinas.Estes recursos servirão para a 

realização de serviços que a Universidade não possui, como impressão de 

materiais gráficos, assim como a contratação de profissionais que colaborem 

com os profissionais que tem na instituição UNIPAMPA. 
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13. APROVAÇÃO 

 Por estarem acordados com os termos do presente Plano de 

Trabalho, as partes o aprovam sem ressalvas. 

 

 

Brasília/DF, 29 de maio de 2017. 
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