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Ementa:
Estudo da mediação cultural como ação potencializadora da experiência estética no encontro
entre a cultura, a arte com suas linguagens e o público, seja em escolas, instituições culturais,
organizações não governamentais ou na vida cotidiana. Análise de suas implicações na
compreensão de fruidores em suas necessidades/interesses, dos programas educativos e dos
processos mediadores na sala de aula tendo em vista a formação poética e interdisciplinar de
educadores.
Conteúdo Programático:
− A mediação cultural a partir do foco da mediação como potencializadora da experiência
estética no encontro entre a arte/cultura e o público, seja em escolas, instituições
culturais ou na vida cotidiana.
− O fruidor, com suas características e repertórios pessoais e culturais singulares;
− A arte contemporânea em seus processos de interatividade;
− Instituições culturais;
− Curadoria educativa;
− Políticas culturais e os processos de formação de mediadores.
Critério de Avaliação:
−
−

Apresentação de narrativa oral e narrativa imagética como forma de avaliação e
continuidade da aula anterior.
Realização de uma pesquisa colaborativa em que o foco do trabalho será escolher um
patrimônio cultural e realizar uma ação mediadora.

Segundo Regulamento Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu, Art. 98:
A – excelente: corresponde às notas no intervalo entre os graus 9 e 10;
B – bom: corresponde às notas no intervalo entre os graus 8 e 8,9;
C – regular: corresponde às notas no intervalo entre os graus 7 e 7,9;
R – reprovado: corresponde às notas no intervalo entre os graus 0 e 6,9”
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