
PATRIMÔNIO 

 

André Cunha é técnico em Informática, graduado em Recursos Humanos – 2018-2019 

– Uninter e possui MBA em Coaching e Gestão Empreendedora e RH em andamento.  

Possui experiência em elaboração de projetos sociais, administração e execução. 

Profissional de recursos humanos presidente da INSTITUIÇÃO APACC, instituição 

beneficente desde o ano de 2012 registrada em cartório e constituída na cidade de 

Belo Horizonte. As aulas de capoeira da instituição são ministradas para grandes 

grupos, atualmente vinculadas a ABADA CAPOEIRA. As aulas da Pedreira Prado Lopes 

atendem a 40 alunos, pioneiros do curso de música em aglomerados. Instituiu e criou o 

Grupo de Música Samboleros - Arte e cultura, que no ano de 2017 já fez apresentações 

em BH. 

 

Bruno Cortina é graduado em Ciências Sociais pela UNESP (conclusão em 2002) e 

Mestre em Sociologia pela UNESP (conclusão em 2006). Atuação profissional na 

administração pública em produção de pesquisa na área de patrimônio cultural, 

elaboração de dossiê de proteção para manifestações artísticas e patrimônio edificado, 

além da realização de estudos, roteiros e relatórios para projetos de educação 

patrimonial. Atividades de planejamento de projetos culturais, monitoramento e 

avaliação. No terceiro setor possui experiência em produção cultural, atuando como 

professor em curso de produção cultural, pesquisa em projetos culturais e participação 

na produção de espetáculos artísticos. Possui experiência como docente nas áreas de 

sociologia, história e gestão de política pública. 

 

Lucinéia Bicalho possui pós-doutorado em História, com pesquisa desenvolvida no 

Centro de Memória da Farmácia da UFMG, um dos espaços membros da Rede de 

Museus e Espaços Culturais da UFMG Doutorado e Mestrado em Ciência da 

Informação pela UFMG. Experiência docente em ensino superior, especialmente, nas 

disciplinas de metodologia científica, gestão da informação e inglês. Experiência 

profissional como assessora de informação em órgãos da administração da UFMG. 

Possui trabalhos publicados nas áreas de Ciência da Informação e Museologia, 

estando, atualmente, cursando Graduação em Museologia na UFMG (6o. período). 



 

Rosália Diogo é professora de Educação Básica na  Rede Municipal de Educação de 

Belo Horizonte. Jornalista. Mestra em Psicologia Social, pela UFMG.  Dra. em Letras/ 

Literatura, pela PUCMinas. Pós-doutora em Antropologia Social pela Universidade de 

Barcelona. Conselheira da Política de Promoção da Igualdade Racial de Belo Horizonte. 

Curadora do Instituto Cultural Casarão das Artes. Chefe de Redação da Revista Canjerê. 

Chefe do Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado. Autora 

dos livros Mídia e Racismo, e Rasuras no Espelho de Narciso.    


