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Onde se lê: 

 

Componentes Descrição do Componente Vagas 

Economia Solidária e 

Cooperativismo 

Curso de curta duração que ocorrerá nos dias 

04, 05, 06 e 09 de março de 2020. 

05 

 

Componentes Descrição do Componente Vagas 

Psicologia Social História, conceitos básicos e abordagens em 

Psicologia social. Relação Psicologia-sociologia 

na Psicologia social. Psicologia social europeia, 

estadunidense e latino-americana. Interface 

teoria, pesquisa e atuação profissional em 

Psicologia social. Cenário social do Brasil 

contemporâneo e a atuação do psicólogo social. 

Componente teórico e prático. 

02 

 

Componentes Descrição do Componente Vagas 

 

Canto e Coral  
Prática de Canto Coral, com exercícios de 

respiração, afinação, técnica vocal e repertórios. 

Preparação para apresentações públicas 

10 

Laboratório de Política e 

Gestão Cultural - 

PRODUÇÃO CULTURAL 

O componente tem como objetivos apresentar e 

discutir teorias, conceitos e tipologias da área 

da produção cultural, bem como analisar 

metodologias, estratégias e ferramentas de 

produção cultural a partir de estudos de casos, 

de modo a promover o exercício teórico e 

10 



prático interdisciplinar para viabilizar o acúmulo 

de conhecimentos específicos da área de 

Política e Gestão Cultural tendo em vista a 

capacitação continuada para a atuação 

profissional nas dimensões social, política, 

econômica e tecnológica da gestão cultural de 

forma dinâmica e em consonância com o 

contexto contemporâneo do campo da cultura. 

 

 

Leia-se:  

 

Componentes Descrição do Componente Vagas 

Economia Solidária e 

Cooperativismo 

Curso que ocorrerá nos dias 04, 05, 06 e 09 

de março de 2020. Apresenta as abordagens 

do mundo do trabalho. Fundamentação 

teórica da educação para a cooperação. 

Conceito da economia solidária, economia 

social, economia popular e terceiro setor. 

História e conceito do cooperativismo. 

Princípios do cooperativismo. Correntes 

teóricas cooperativistas. Tipos de 

cooperativas. Legislação de uma 

cooperativa. Estrutura organizacional de 

uma cooperativa.  

05 

 

Componentes Descrição do Componente Vagas 

Psicologia Social História, conceitos básicos e abordagens em 

Psicologia social. Relação Psicologia-sociologia 

na Psicologia social. Psicologia social europeia, 

estadunidense e latino-americana. Interface 

teoria, pesquisa e atuação profissional em 

Psicologia social. Cenário social do Brasil 

contemporâneo e a atuação do psicólogo social. 

02 



Componente teórico e prático. 

Cultura e Sociedade Introdução ao pensamento sociológico. A 

emergência da sociedade industrial e a 

consolidação do pensamento social 

moderno. Principais enfoques teóricos: 

Durkheim, Weber, Marx. A Antropologia 

como ciência dos fenômenos humanos. 

Concepções de natureza, sociedade e 

cultura. Etnocentrismo e relativismo cultural. 

Pesquisa de campo e etnografia. Debate 

sobre os binômios: estrutura/agência; 

consenso/conflito; tradição/modernidade; 

subjetividade/objetividade; 

compreensão/explicação 

05 

 

Componentes Descrição do Componente Vagas 

 

Canto e Coral  
Prática de Canto Coral, com exercícios de 

respiração, afinação, técnica vocal e repertórios. 

Preparação para apresentações públicas 

20 

Laboratório de Política e 

Gestão Cultural - 

PRODUÇÃO CULTURAL 

O componente tem como objetivos apresentar e 

discutir teorias, conceitos e tipologias da área 

da produção cultural, bem como analisar 

metodologias, estratégias e ferramentas de 

produção cultural a partir de estudos de casos, 

de modo a promover o exercício teórico e 

prático interdisciplinar para viabilizar o acúmulo 

de conhecimentos específicos da área de 

Política e Gestão Cultural tendo em vista a 

capacitação continuada para a atuação 

profissional nas dimensões social, política, 

econômica e tecnológica da gestão cultural de 

forma dinâmica e em consonância com o 

10 



contexto contemporâneo do campo da cultura. 

 


