CURSO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE CULTURA E
PATRIMÔNIO NA MODALIDADE DE ENSINO A DISTÂNCIA (EAD)
O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, em convênio
com o Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura realizam, em parceria com a
Universidade Estadual de Minas Gerais – UEMG o Curso de Formação de Conselheiros
de Cultura e Patrimônio na modalidade de ensino à distância (EAD).
O curso é gratuito com carga horária total de 160 horas e duração aproximada de 6
meses, organizado em cinco Módulos:







MÓDULO AMBIENTAÇÃO (CH – 20H)
MÓDULO I: Estado e Sociedade (CH-20H)
MÓDULO II: Princípios da Administração Pública (CH-20H)
MÓDULO III: Conselhos de Políticas Públicas (CH-20H)
MÓDULO IV: Políticas de Cultura (CH-40H)
MÓDULO V: Políticas de Patrimônio (CH-40H)

Serão disponibilizadas 320 vagas. Ao final do curso os alunos receberão:




Certificado de Qualificação Profissional, se cumpridos os seguintes
requisitos:
Cumprimento da carga horária integral (160 horas)
Obtenção de, no mínimo, 60% da pontuação total na avaliação final.
Frequência igual ou superior a 75% (incluindo a entrega de atividades ao tutor
e o acesso às aulas).
Certificado de Atualização, se cumpridos os seguintes requisitos:
Cumprimento da carga horária parcial de 120 h - nesta modalidade os Módulos
“Ambientação”, I, II e III são obrigatórios. O aluno deve optar entre os
Módulos IV ou V de acordo com sua área de atuação (políticas de cultura ou
políticas de patrimônio).
Obtenção de, no mínimo, 60% da pontuação total na avaliação final.
Frequência igual ou superior a 75% (incluindo a entrega de atividades ao tutor
e o acesso às aulas).

Cada município poderá inscrever até 4 candidatos ao curso. A distribuição de vagas
priorizará a paridade entre os tipos de representatividade. Desta forma, será dada
preferência àqueles municípios que inscreverem representantes do poder público e da
sociedade civil e das áreas de patrimônio e políticas culturais de maneira equânime.


Os candidatos deverão apresentar escolaridade mínima de nível médio



A presidência do(s) conselho (s) deverá apresentar carta de indicação dos
candidatos, atestando seu efetivo pertencimento e participação ativa;



Os candidatos deverão apresentar carta de disponibilidade e interesse na
formação, especificando, possuírem acesso a computador com Flash Player

atualizado e com os navegadores Google Chrome ou Firefox instalados, conta
de e-mail e acesso à internet e ao Youtube.
Critérios de seleção:


Análise da documentação enviada



Paridade entre tipo de representação e área de representação



Equilíbrio na distribuição das vagas entre os 17 territórios de desenvolvimento
do Estado de Minas Gerais definidas pela Secretaria de Planejamento do
Estado, Seplag.



Prioridade para os candidatos dos municípios com adesão ao Sistema Nacional
de Cultura publicada no Diário Oficial da União (DOU).

ATENÇÃO: O Curso terá duas aulas presenciais, uma aula inaugural e uma de
encerramento, a serem realizadas nas seguintes cidades: Passos (Sudoeste),
Leopoldina (Mata), Divinópolis (Oeste), Diamantina (Alto Jequitinhonha) e João
Monlevade (Metropolitana). Os candidatos terão que preencher declaração,
optando pela cidade de sua participação, considerando que a SEC/MG não arcará
com o ônus dessas despesas.
MODELO DECLARAÇÃO 1
Eu, __________________, presidente do Conselho______________ do município
______________ indico os seguintes conselheiros _______, _______, _______,______
membros do (s) Conselhos (s)________, _________- e representantes dos seguintes
segmentos ____________ para participarem do Curso de Conselheiros. Atesto para os
devidos fins o efetivo pertencimento e participação de todos os indicados.
________, de _____, de 2016
___________________________
Assinatura do Presidente do Conselho

MODELO DECLARAÇÃO 2

Eu, _________________, CPF_____________________, declaro que por meio da
inscrição no Curso de Formação de Conselheiros de Cultura e Patrimônio, uma vez
selecionado, comparecerei nas aulas presenciais na cidade ___________________,

isentando a Secretaria de estado de Cultura de Minas Gerais de quaisquer valores a
serem gerados com minha participação.

________, de _____, de 2016
___________________________
Nome Candidato

CARTA DE INTENÇÃO
Eu, _________________________, CPF________________________ atesto para os
devidos fins possuir interesse e disponibilidade para cursar o Curso de Formação de
Conselheiros. As disciplinas ofertadas poderão contribuir com a minha atuação
enquanto conselheira na medida em que
_______________________________________________________________
(Colocar aqui argumentos que justificam seu interesse na vaga). Afirmo também
possuir os requisitos mínimos necessários para a realização das atividades propostas.

ACESSE AQUI O FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

