ELABORAçãO, CAPTAçãO E GESTãO DE PROJETOS CULTURAIS
Capacitar os gestores para a criação e gerenciamento de projetos culturais em todas as suas etapas, assim como contextualizar a abrangência da cultura e sua importância para o desenvolvimento local. Módulo 1 – elaboração de projetos culturais; módulo 2 – fontes de financiamento e captação de recursos; módulo 3 – gestão de projetos culturais.
Professores
Clarice de Assis Libânio– bacharel em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, 1992 – área de concentração: antropologia. Mestranda em Sociologia pela FAFICH/UFMG. Autora do guia cultural das vilas e favelas de Belo Horizonte. Consultora do Sebrae-MG para desenvolvimento local e consultora na área de meio ambiente e pesquisa.
Marcelo dos Santos– graduado em Letras pela UFMG onde obteve, também, a licenciatura plena em Língua Portuguesa pela Faculdade de Educação e o título de Especialista em Turismo e Desenvolvimento Sustentável pelo Instituto de Geociências. Trabalhou como assessor de marketing cultural da Fundação Clóvis Salgado e, atualmente, assessora o Instituto Cultural Usiminas – USICULTURA na elaboração e gestão de projetos culturais. Participou das equipes de constituição das OSCIP’s: Associação Pró-Cultura Palácio das Artes, Associação Itabira Século XXI e Instituto Cidade de Cataguases, entre outras. 
Público-alvo:gestores culturais das áreas pública e privada; demais interessados que tenham ensino médio completo.
Vagas:30 (sendo 20 para gestores e 10 para outros interessados)
Período:12 a 14 de novembro
Horário:8h às 13h e 16h às 19h

DIRETRIZES PARA A EDUCAçãO PATRIMONIAL
Introduzir os conceitos básicos sobre bens culturais, tombamento, inventário e a importância e necessidade da promoção da proteção do patrimônio cultural no país, estado e municípios. Contribuir para o desenvolvimento da consciência preservacionista nos municípios, visando o fortalecimento da identidade cultural local.
Professor
Carlos Henrique Rangel– historiador, há 21 anos trabalhando no IEPHA/MG. Chefe do Setor de Pesquisa de 1988/90, Superintendente de Proteção de 1993/99 e atualmente Superintendente de Desenvolvimento e Promoção.
Público-alvo:agentes culturais, professores, conselheiros municipais do patrimônio cultural; demais interessados que tenham o ensino médio completo.
Vagas:40
Período:16 a 18 de novembro
Horário:8h às 12h e 14h às 18h

UM OLHAR SOBRE O PATRIMÔNIO DA MINHA CIDADE: COMO POSSO PRESERVAR?
Abordar temas sobre identidade cultural e patrimônio, conceitos sobre preservação, conservação, restauração e educação patrimonial. Os participantes farão atividades práticas, através da investigação do próprio patrimônio, da produção da caixa de memórias ou arqueologia familiar.
Professora
Moema Nascimento Queiroz– especialista em conservação-restauração de bens culturais móveis (CECOR/EBA/UFMG); mestrado em Artes Visuais pela EBA-UFMG; aperfeiçoamento em Madrid-Espanha; Conservadora/Restauradora efetiva do CECOR/EBA/UFMG e professora do curso de iniciação em Conservação de Obras de Artes (Centro de Extensão da EBA/UFMG).
Público-alvo:adultos, preferencialmente pessoas ligadas à área de educação, cultura, patrimônio e promoção social, e demais interessados.
Vagas: 
Período:13 a 18 de novembro
Horário:8h às 12h
Material do aluno:material para anotações (papel, caneta, lápis, borracha etc), uma caixa de tamanho médio (levar somente no último dia de aula).

QUEM CONTA UM CONTO AUMENTA UM PONTO
Enfocar a narrativa oral (conto, poema, depoimento) como patrimônio imaterial a ser materializado na forma de performance, livro e CD, buscando desenvolver nos participantes o interesse e as habilidades necessários ao trabalho de registro (inscrição) da narrativa oral em suportes gerados pelas tecnologias da escrita, imprensa e gravação sonora.
Professor
Josiley Francisco de Souza– mestrando em Literatura Brasileira na Faculdade de Letras da UFMG; professor de Língua Portuguesa da rede municipal de ensino de Belo Horizonte; contador de histórias.
Público-alvo:professores, estudantes de ensino médio e superior, agentes culturais e outros interessados.
Vagas:15
Período:13 a 18 de novembro
Horário:8h às12h
Material do aluno:papel, lápis, borracha e 1 CD virgem.

CERÂMICA E TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO DE FORNOS
Desenvolver técnicas de modelagem em argila; usar a pintura com engobe; construir forno para a queima de peças.
Professora
Erli Fantini– formada em desenho pela Escola de Belas-Artes da UFMG. Desenvolve trabalho com cerâmica desde 1975. Participou de várias exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior. Em 2005 recebeu a Medalha de Honra da UFMG.
Público-alvo:interessados na técnica de cerâmica e sua queima, com idade mínima de 18 anos
Vagas:15
Período:13 a 18 de novembro
Horário:8h às 12h
Material do aluno:4 quilos de argila, pincéis para pintura, jornais, sacos plásticos e copos de plástico.

INICIAÇÃO TEATRAL – ATOR CRIADOR
Conhecer e praticar exercícios teatrais de improvisação e interpretação para aplicação em atividades cênicas. Obter visão crítica, técnica e estética do fazer teatral.
Professor
Fernando Limoeiro– formado em Interpretação pela Fundação de Artes de São Caetano do Sul; professor de Interpretação e Improvisação do Teatro Universitário da UFMG; autor e diretor, com trabalhos montados em São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco.
Público-alvo:atores amadores, professores, arte-educadores e estudantes que trabalhem com teatro ou áreas afins.
Vagas:20
Período:13 a 18 de novembro
Horário:8h às 12h (dia 17/11 haverá aula também das 14h às 17h)
Material do aluno:malha ou roupa de ginástica, roupas velhas coloridas, chapéus, bengala, guarda-chuva.

BANDAS
Atualizar conhecimentos e técnicas de aprendizagem musical na área de banda de música, como por exemplo, conhecimento de novo repertório, técnicas de respiração e emissão de som, manuseio e afinação dos instrumentos.
Professor
Carlos Ernest Dias– professor da Escola de Música da UFMG; atual coordenador da banda sinfônica da Escola; compositor, instrumentista de sopros e arranjador; lançou em 1999 o CD instrumental Imagem e participou de vários outros CDs, acompanhando artistas como Adélia Prado, Marcus Viana e Coral de Lavadeiras de Almenara.
Público-alvo:músicos da cidade de Jequitinhonha e de cidades vizinhas, integrantes da banda de música local ou de outras formações instrumentais, com conhecimento básico de teoria e leitura musical, e que sejam iniciados em seus instrumentos.
Vagas:40
Período:13 a 18 de novembro
Horário:8h às 12h
Material do aluno:instrumento próprio

CONFECÇÃO DE TAMBORES RITUALÍSTICOS
Confeccionar artesanalmente tambores e caixas para Congada e Folia, protegendo assim a criatividade tradicional e preservando a cultura do povo do Vale do Jequitinhonha.
Professor
Antônio Luiz de Matos (Mestre Antônio)– mestre-artesão que figura entre os dez mestres de ofício em extinção, de acordo com o resgate cultural do artesanato mineiro organizado pelo Sebrae-mg, pela Secretaria de Estado da Cultura de MG e  pela Fundação de Arte de Ouro Preto. Ministrou oficina de Artes e Ofícios em Ouro Preto e Minas Novas. Ministrou também oficina de Qualificação da Produção Cultural dos Grupos de Congado e Folia de Reis, em Chapada do Norte/MG.
Público-alvo:participantes de grupos folclóricos, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social e que se interessem em utilizar o aprendizado como alternativa de fonte de renda.
Vagas:30
Período:13 a 15 e 17 a 18 de novembro
Horário:8h às 12h e 14h às 18h
Material do aluno:caderno e lápis 

REGISTROS DA REALIDADE
Realizar exercícios de registro e documentação das lembranças e memórias de uma comunidade.
Professor
Rodrigo Minelli– mestre em Sociologia da Cultura e doutorando em Comunicação e Semiótica na PUC-SP; professor do Departamento de Comunicação Social/UFMG, na área de vídeo e novas tecnologias. Atualmente, além da pesquisa de doutorado, apresenta-se com o grupo Feitoamãos, do qual é um dos idealizadores e como VJ em festivais como SKOL Beats e SONAR Sound, São Paulo, e ELETRONIKA, Belo Horizonte.
Público-alvo:jovens e adultos interessados em cinema, documentários e práticas audiovisuais, com idade mínima de 17 anos.
Vagas:12
Período:14 a 18 de novembro
Horário:14/11 – 16h às 19h; 15/11 – 8h às 12h30 e 16h às 19h; demais dias – 8h às 12h30
Material do aluno:01 fita VHS

ESTRATÉGIA DE ABORDAGEM DA CULTURA DE COOPERAÇÃO
Estimular o processo de construção da confiança entre os participantes do grupo, para o desenvolvimento de um grupo, coeso, cooperativo e autônomo, fortalecendo assim, o negócio no seu setor e ou território, ou seja, formar um grupo com capacidade para agir coletivamente viabilizando objetivos comuns, baseados nos princípios de cooperação. 
Professor
Aloysio Afonso Rocha Vieira– economista, MBA executivo em Gestão de Negócios pelo IBMEC Business School, pós-graduado em Consultoria Organizacional pelo SEBRAE-MG (Ânima). Professor do departamento de Economia da Unimontes; professor do curso de administração das Faculdades Santo Agostinho. Trabalha com consultoria empresarial desde 1994.
Público-alvo: artesãos, com idade mínima de 18 anos.
Vagas:  25
Período: 13 a 17 de novembro 
Horário:  8h às 12h
Material do aluno: papel e caneta

