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VI Conferência Municipal de  Cultura: 
 

Culturas em Tempos de
Pandemia



Comissão Organizadora
 

Membros do Poder Público:

1. Maria Clara Maia;

2. João Pontes;

3. Patrícia Manata.

 

Membros da Sociedade Civil:

1. Rodrigo Queiroz;

2. Lucas Brandão;

3. Ana Maria Silva.



Objetivo Geral

 
Realizar a VI Conferência Municipal de Cultura visando à elaboração de

um plano emergencial, tendo como referência as deliberações das

conferências anteriores, e que aponte a priorização de estratégias para

as políticas culturais diante dos impactos causados pela pandemia,

reforçando  os princípios de democratização e participação na construção

da política cultural de Belo Horizonte. 



Elaborado pela Comissão Organizadora;

Aprovado pelo Conselho Municipal de Política Cultural de Belo

Horizonte;

Portaria SMC nº 013/2021: estabelece as diretrizes, disposições,

organização e metodologia da VI Conferência Municipal de Cultura. 

Regimento Interno
 



Pesquisa

1
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Temáticos

2
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3
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tes4
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5
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Pesquisa sobre os efeitos da
pandemia na atuação de agentes,
grupos e espaços culturais de Belo

Horizonte

 
Pesquisa realizada com o

 apoio da UFMG.





Objetivo da pesquisa

 
Mapear as atividades artístico-culturais na cidade e

identificar estratégias para superar os efeitos da

pandemia sobre o setor.



Agentes culturais individuais (artista, produtor(a)

cultural, curador(a) e outros(as) envolvidos(as) na

produção das artes e da cultura); 

Coletivos culturais (grupo, empresa, associação); 

Espaços artístico-culturais (centros culturais, museus,

bibliotecas, teatro, salas de cinema, entre outros).

Públicos-alvo do formulário
 



Perfil do(a)s respondentes e dos coletivos ou espaços (regional,

gênero, raça/cor, orientação sexual, PCD, escolaridade, tipo de

atividade, área/setor de atuação, tempo de experiência/existência);

Perfil econômico do setor anterior à pandemia (seguridade, grau

de formalização, rendimentos);

Temas Abordados
 

 



Impacto econômico da pandemia (impactos sobre rendimentos,

acesso de editais e auxílios, paralisação de atividades, alternativas

encontradas, migração para o ambiente virtual);

Perspectivas de futuro (novos campos, capacitação, retomada,

redução de pessoal, demanda reprimida, apoio público, sistema

híbrido, retomada de projetos incentivados, cena cultural de Belo

Horizonte, migração de atividades profissionais).

Temas Abordados
 

 



 A pesquisa ficará disponível para respostas entre os dias 21 de setembro e 8 de

outubro via formulário Google, que pode ser acessado através de link

disponibilizado no site da VI Conferência e que será amplamente divulgado

através das redes sociais (incluindo o Whatsapp) e por e-mail para os mailings

de agentes culturais da SMC/FMC e da UFMG.

O formulário é simples e o tempo previsto de resposta é de 10 a 20 minutos.

Contamos com o apoio de todas e todos nessa divulgação entre os mais

diversos setores culturais e por todas as regionais da cidade!

                             Como acessar
 



Apresentação durante a VI Conferência Municipal de Cultura

pela coordenadora da pesquisa professora Ana Flávia Machado e

relatório final sobre o comportamento da ocupação, da renda e

da receita segundo atividades artístico-culturais criativas no

período pré e pós o início da pandemia, bem como sobre os

impactos e estratégias criadas pelo setor durante o período de

paralisação das atividades presenciais.

A base de dados, devidamente tratada, também será

disponibilizada para futuras pesquisas. 

                                         Resultados
 



Quem pode participar?

 
Poderão participar das etapas da Conferência cidadãos e cidadãs

maiores de 16 anos e as inscrições para a participação nas etapas da

6ª Conferência Municipal de Cultura serão realizadas por meio de

formulário eletrônico.



Formação e Educação
Cultural 

14/10 -18h às 21h1

Fomento e Economia da
Cultura 

16/10 - 9h às 12h2

Acesso, Democratização e
Diversidade 

19/10 -18h às 21h3

Participação e
Fortalecimento Institucional

21/10 -18h às 21h4

Patrimônio e Memória 
23/10 - 9h às 12h

5

Artes 
26/10 -18h às 21h

6

Pré-Conferências Apresentação de Proposições
Tiagem de Delegados/a



explanação sobre a temática e a metodologia;

debate entre os/as participantes; 

apresentação das propostas;

eleição dos/as delegados/as e subdelegados/as.

                                

As Pré-Conferências por eixo terão a seguinte dinâmica:

Metodologia
 



Todas as pré-
conferências apontam

propostas para a
Conferência.

As propostas serão consolidadas
pelos Núcleos Estruturantes.

Possibilidade de envio de
novas proposições por e-mail
pelos participantes das Pré-

Conferências até o dia seguinte
à Pré-Conferência.

As/os inscritas/os receberão um
Caderno de Referências, com

monitoramento do Plano
Municipal de Cultura e Plano de

Metas.



Poder Público

1 delegado/a
para cada 20
participantes.

Mínimo: 2
Paridade de Gênero

 

Cotas étnico-
raciais para

índigenas e/ou
autodeclarado

s negros/as:
mínimo de ⅓, a

partir de 3

Delegados/as



Sociedade Civil

1 delegado/a
para cada 10
participantes.

Mínimo: 2
Paridade de Gênero

 

Cotas étnico-
raciais para

índigenas e/ou
autodeclarado

s negros/as:
mínimo de ⅓, a

partir de 3

Delegados/as



Sociedade Civil

Representativi
dade

LGBTQIA+, a
ser eleito/a na

Pré-
Conferência
de Acesso,

Democratizaçã
o e

Diversidade

Comunidades
Tradicionais, a
ser eleita/o na

Pré-
Conferência

de Patrimônio
e Memória

Povos
Indígenas, a

ser eleita/o na
Pré-

Conferência
de Patrimônio

e Memória;

Quilombolas, a
ser eleita/o na

Pré-
Conferência de

Patrimônio e
Memória.

Pessoas com
Deficiência, a
ser eleito/a na

Pré-
Conferência
de Acesso,

Democratizaçã
o e

Diversidade.



COMUC
Conselheiras/os titulares do COMUC são delegadas/os,
condicionados à participação em pelo menos uma Pré-

Conferência



Núcleos Estruturantes

Composição: delegados/as eleitos/as e Comissão Organizadora

Atribuição: sistematizar e sintetizar as proposições em até nove
propostas por eixo temático no âmbito municipal, três para o âmbito

estadual e três no âmbito federal.

Proposições:  específicas; bem definidas; mensuráveis, com indicadores
atingíveis e realistas; relevantes, com justificativa de sua importância; e

temporizáveis, com a estimativa de tempo para ser alcançada.
 



Será realizado no
mínimo um encontro

por Núcleo
Estruturante

vinculado a cada eixo
temático e com prazo
de trabalho definido

Os trabalhos dos
Núcleos Estruturantes

serão coordenados
por membro/a da

Comissão
Organizadora e/ou

responsável
designado pela

Comissão
Organizadora

As proposições serão
definidas por maioria
simples de votos dos

delegados/as
eleitos/as nas Pré-

Conferências daquele
eixo temático ou

suplente em exercício
da titularidade

Metodologia
 



Conferência

05/11 - Sexta-feira
Mesa de Abertura - 16h às 20h

06/11 - Sábado 
Formação e Educação Cultural - 10h às 12h
Patrimônio e Memória - 14h às 16h
Acesso, Democratização e Diversidade- 16h às 18h

07/11 - Domingo
Artes - 10h às 12h
Participação e Fortalecimento Institucional - 14h às 16h
Fomento e Economia da Cultura - 16h às 18h

Deliberações das metas que comporão o Plano
de Políticas para os próximos dois anos 



Mesa de Abertura

05/11 - Dia Nacional da Cultura
Mesa de Abertura com Conceição
Evaristo e Boaventura de Sousa

Santos pelo Youtube
+

Apresentação Artística 
(Parceria com o Circuito Municipal de Cultura)
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Breve relato dos trabalhos dos
Núcleos Estruturantes por eixo
temático e leitura das
proposições

1

Votação, por maioria simples,
de três propostas por eixo
temático no âmbito municipal,
uma para o âmbito estadual e
uma âmbito federal, e sem
destaques expressos

2

Apresentação dos pedidos de
destaque para as propostas,
durante a apresentação da
proposta

3

 Discussão e votação dos
destaques por maioria simples

4

Encerramento da Conferência5

Metodologia 06 e 07/11
 



Plano de políticas públicas para o campo cultural para os próximos dois
anos, contendo:

Metas para o Município de Belo Horizonte (3 para cada eixo temático);

Metas para o Estado de Minas Gerais (1 para cada eixo temático);

Metas para o Governo Federal (1 para cada eixo temático).6

Produto
 

6

18

Incidência sobre a revisão dos instrumentos de planejamento. 



Encontros Temáticos
04, 05 e 06/10

14, 16, 19, 21, 23, 26/10
Pré-Conferências

Conferência
05, 06 e 07/11

 

21/09 a 08/10
Pesquisa

Cronograma
 



Síntese
 


