
 

Eixo Temático IV - Estratégias de Formação em Cultura 

Diretrizes e Ações do Plano Municipal de Cultura de Joinville* 

* Fonte: Minuta das Propostas Gerais do Plano Municipal de Cultura (redação das propostas finalizada após Apreciação Pública do 
PMC-Jlle em reunião extraordinária do Conselho Municipal de Política Cultural. www.cmpc-jlle.blogspot.com).  

 

 
6.1 Fortalecer as relações com a Secretaria de Educação 

6.1.1 Ampliar projetos como “Escola Aberta”, “Saber e Acontecer”, 
“Programa de Dança na Escola”, “Programa de Música na Escola” 
e outros que virem a substituí-los (curto prazo). 

6.1.2 Contemplar nos currículos escolares a produção artística e literária 
locais (médio prazo). 

6.1.3 Promover seminários e oficinas com artistas locais junto às 
escolas, propiciando um contato direto com sua obra (curto prazo). 

6.1.4 Contemplar, nos projetos de todas as escolas que venham a ser 
construídas ou reformadas pela municipalidade, espaços 
qualificados (oficinas de artes, bibliotecas e auditórios) para o 
desenvolvimento de atividades artísticas, culturais e populares 
(médio prazo). 

6.1.5 Implantar edital de cultura com recursos orçamentários da 
Secretaria de Educação, para projetos culturais específicos nas 
comunidades escolares (curto prazo) e para a circulação de 
espetáculos artísticos e outras manifestações culturais nas escolas 
(médio prazo). 

6.1.6 Promover a formação de mediadores culturais, tanto no âmbito da 
educação pública (capacitação de educadores para a apreciação 
da produção artística da cidade), quanto para atuarem nas 
unidades da Fundação Cultural de Joinville e nas organizações da 
sociedade (médio prazo). 

6.1.7 Implantar um programa municipal de educação para a mídia 
dirigido a crianças e adolescentes, realizado em parceria com o 
sistema de ensino, iniciativa privada e os profissionais dos setores 
de comunicação e educação, com vistas a fomentar a formação 
crítica, a compreensão das linguagens de mídia e a produção de 
conteúdo (web rádio, web TV, e-zines, blogs e outros meios). 
(médio prazo) 

6.1.8 Desenvolver ações educativas inter-setoriais voltadas ao 
patrimônio, garantindo a divulgação das ações por meio de 
publicações em diversas mídias. (curto prazo) 

 

6.2 Diversificar as modalidades de formação em cultura 

6.2.1 Criar e fomentar oficinas, cursos, ateliês, residência e intercâmbios 
nos programas das unidades da Fundação Cultural e instituições 
parceiras, de forma a contemplar novas abordagens artísticas, 
museográficas, curatoriais e linguagens contemporâneas no âmbito 
técnico (curto prazo).  

6.2.2 Fomentar e articular junto às instituições públicas, comunitárias e 
privadas de formação superior a implantação em Joinville de 
cursos de bacharelado e de licenciatura e pós-graduação em artes, 
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cultura e economia criativa - (curto prazo).  

6.2.3 Contemplar nos programas de formação o estabelecimento de 
vínculos entre os saberes formais e não-formais (curto prazo).  

6.2.4 Avançar nas tratativas para a implantação de cursos superiores e 
técnicos de formação cultural e artística públicos e gratuitos, 
considerando as funções de bastidores da produção cultural e 
atividades relacionadas à preservação do patrimônio cultural. (curto 
prazo). Replicar de Formação ou  

6.2.5 Articular junto às instituições públicas de Joinville a implantação de 
cursos para formação e capacitação de produtores e gestores 
culturais, bem como de técnicos nas áreas de música, teatro, 
dança, artes visuais, audiovisual, cultura popular, circo e 
artesanato. (curto prazo).  

 

6.3 Fortalecer a Casa da Cultura como centro de discussão e debates 
culturais, transcendendo o caráter de formação artística  

6.3.1 Implantar a Escola Livre de Artes Cênicas (curto prazo).  

6.3.2 Estimular e manter debate e reflexão permanentes sobre arte e 
cultura, bem como sobre o papel da instituição na formação da 
cidadania (permanente).  

6.3.3 Amplliar e qualificar o Programa de Extensão Comunitária da Casa 
da Cultura (curto prazo).  

6.3.4 Ampliar a oferta de oficinas, cursos e ateliês nos programas da 
Casa da Cultura de forma a contemplar novas abordagens 
artísticas (música eletrônica e experimental, performance, arte 
digital etc.). (médio prazo).  

6.3.5 Promover capacitações nas diversas áreas técnicas de espetáculos 
e produção cultural (curto prazo).  

 


