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1- APRESENTAÇÃO

La singularidad de la UNILA está en su misión!

Mais do que reconhecer a identidade cultural latino-americana presente no contexto

territorial de fronteira da UNILA, é necessário promover, e organizar a cultura e as

expressões artísticas como instrumentos de acolhimento, qualidade de vida da comunidade

universitária e fortalecimento institucional. Este estudo aponta que cultura e a arte na UNILA

compõe um campo estratégico e interdisciplinar fundamental para cumprir com a integração

solidária, um elemento central de sua missão. Portanto, considera-se a necessidade de

integrar a cultura na estrutura da instituição, com equipe, e recursos para viabilizar ações,

programas e projetos de arte e cultura. Entendemos que para promover a interculturalidade

em suas dimensões materiais e imateriais dentro e a partir da Unila em conexão com a

cidade e a região da fronteira trinacional, é necessário organizar a cultura de modo a prover

estrutura necessária e legitimar uma política e plano de cultura institucional.

Portanto, o Grupo de Trabalho de Cultura, nomeado pela portaria PROEX Nº 04, de

30 de maio de 2019, foi designado para fazer um estudo, considerando a proposta de

implantação de uma unidade de Cultura na Unila. Foram designados para compor o referido

GT, presidido pela servidora Michele Dacas, Relações Públicas, (SIAPE 1837327); Ester

Marçal Fer, professora do Magistério Superior, (SIAPE 2414876); Gustavo Henrique Pinto,

Regente, (SIAPE 2160778), Livia Brito Barbosa, Discente do curso Relações Internacionais

e Integração, Luciano Dutra Miguel, Produtor Cultural, (SIAPE 2150102); Nelson Figueira

Sobrinho, Editor de Publicações, (SIAPE 2172674); Paula Vivas Teixeira, Relações

Públicas, (SIAPE 2143826); Pedro Louvain De Campos Oliveira, Técnico em Assuntos

Educacionais, (SIAPE 2139551); Roger Perciliano Do Prado Dourado, Desenhista de Artes

Gráficas, (SIAPE 1146680); Sandra Aparecida Zotovici, Coreógrafa, (SIAPE 2397469);

Cecília Leão Oderich, Professora do Magistério Superior, (Colaborador Externo) -

UNIOESTE. A formação de grupo e o seu respectivo estudo leva em conta a experiência



de cada membro vivida dentro e a partir da universidade no campo da cultura. Entretanto,

apesar de serem servidores que atuam em áreas específicas da arte e da cultura, o grupo

se posiciona a modo de contemplar as diferentes áreas do conhecimento e setores

administrativos, que mesmo indiretamente, são atravessadas pelo trabalho criativo.

Delimita-se então, como objetivos do grupo de Trabalho: 1-Criar um diagnóstico do

campo da cultura na Unila e prever mecanismos de incluir a gestão cultural no organograma

da universidade. Desde sua fase de implantação, de forma orgânica, a cultura e a arte

sempre se fizeram presentes na UNILA por meio de manifestações espontâneas, ou

sistematizada em projetos de ensino, pesquisa e extensão, mas sem valorização e

estruturação administrativa da área. Com um pilar que pudesse ser transversal ao tripé

ensino, pesquisa e extensão e com foco em fomentar e profissionalizar a cultura. E é nesta

direção que a proposta deste grupo caminha e busca apontar métodos de superar a

ausência do aporte institucional para o desenvolvimento da arte e da cultura na Unila,

embora essa lacuna nunca tenha restringido o crescimento da demanda para o

desenvolvimento de ações, projetos e programas relacionados ao campo cultural.

2 - DEFINIÇÃO DE CULTURA (qual o entendimento de cultura do grupo?)

A definição do conceito de cultura de que parte o grupo é importante para

dimensionar as ações empreendidas pelos agentes culturais da universidade. Considerando

essa definição em conformidade com a missão institucional da UNILA, sobretudo no que

diz respeito à formação de cidadãos capazes de atuar em prol da integração

latino-americana, ao desenvolvimento regional, ao intercâmbio cultural, científico e

educacional do nosso continente. É importante pontuar a missão institucional e a função

estratégica que pode representar a gestão cultural para a Unila, ao promover ações com o

foco em políticas que promovam a interculturalidade, em diálogo com as dinâmicas social,

política e econômica da região, tende a apontar para a superação de questões de

dominação nacionais e regionais históricas. Paralelamente a isso, outro dado que evidencia

o aspecto estratégico da gestão cultural para a universidade é o fato dela estar localizada



em território de fronteira por si só fornece elementos integradores que demandam reflexão e

articulação para a atuação e interação entre diferentes culturas, formação de redes de

cooperação e fomento de políticas culturais.

Destacado isso, seguimos para a compreensão de cultura com base no seu conceito

amplo, próximo da dimensão antropológica, mas que é concebida entre as variantes que

percorrem suas ambivalências, entre as artes e a vida comum, entre o orgânico e o

civilizatório, entre aquilo do que vivemos e para o que vivemos. Em outras palavras, “o

termo sugere uma dialética entre o artificial e o natural, entre o que fazemos e o que o

mundo nos faz” (EAGLETON, 2005, p. 11). Essas variantes incluem valores,

conhecimentos, fazeres, crenças, artes e costumes, que atribuem significado ao ser

humano como membro de uma sociedade. Portanto, pensar que não há cultura em algum

lugar é assumir uma perspectiva etnocêntrica própria da Europa capitalista em meados do

século XVIII e XIX, que a tomavam como sinônimo de progresso (CHAUÍ, 2008),

categorizando tudo o que fosse distinto do seu modelo de civilização, baseado no estado,

no mercado e na escrita, como falta de cultura, justificando práticas de domínio e expansão

territorial como o colonialismo e o imperialismo.

3 - JUSTIFICATIVA

A universidade ainda necessita de uma sistematização e estruturação da arte e da

cultura, para convergir ações, atores e direcionar a área como uma entre as prioridades da

instituição, junto ao ensino, a pesquisa e a extensão. Atualmente, a atividade de gestão

cultural encontra-se descentralizada entre Proex, Prae, Ilaach e o Núcleo de Integração e

cultura do IMEA. O grupo justifica esse estudo para pensar a criação de unidade de cultura

a partir de um diagnóstico do estado em que se encontram agentes, ações e demandas

pela estruturação da área na Unila. Muito se fala em criar a política e o plano institucional de

cultura da universidade, porém, sem a estruturação prévia de uma unidade de implantação

essa discussão se torna inviável. Considera-se que núcleos, departamentos e profissionais

isolados em unidades administrativas, sem exclusividade de atuação para o campo da



cultura não possuem condições suficientes para implementar uma política cultural e nem

construir um plano de cultura institucional para a Unila.

Para isso é preciso recursos, espaços, e convergir os profissionais de arte e cultura

já existentes na Unila e, também servidores administrativos, pois há muito trabalho

burocrático, de logística, financeiro e operacional que integram a cultura, não devendo esta

área ser restrita aos trabalhadores da arte e da cultura. A estrutura tem por finalidade

colocar em prática e acolher a implantação da política cultural, e do plano institucional para

a área. Somente através de uma equipe organizada e em sinergia com outros setores

administrativos e alinhada às demais iniciativas e setores acadêmicos promotores de cultura

da universidade e da cidade, é que a política e o plano cultural podem se tornar eficazes.

Mencionamos aqui a relação com a cidade porque a cultura e a arte, praticadas em todos

os eixos extensão, ensino e pesquisa, são elementos potentes de transformação e diálogo

com o território local. Um indicativo dessa afirmação é a potencialização da cena cultural

local por conta da produção cultural que intensificou com a chegada da universidade,

mesmo sem uma sistematização institucional da arte e da cultura na Unila, é perceptível o

impacto da área desde os primeiros anos de existência da universidade em Foz do Iguaçu,

conforme aponta histórico no anexo I .1

E esse impacto não é restrito ao campo da arte e da cultura, as ações além de

movimentar a cena cultural local, também promoveram o desenvolvimento sustentável e

soluções inovadoras em transversalidade com diferentes áreas do conhecimento. Além

disso, a cultura configura em si própria um campo interdisciplinar e que possui capacidade

de envolver e integrar estudantes, trabalhadores e comunidade em geral nas suas

atividades. Portanto, trazer a cultura para a estrutura administrativa, valorizando a área é

um meio de fortalecer a missão intercultural da universidade e de firmar institucionalmente

seu compromisso com a sociedade.

4 - DIAGNÓSTICO

4.1 - Unidades com atuação em arte e cultura na Unila

1 Mapeamento de ações culturais da Unila.



Atualmente a instituição distribui a atuação no campo da cultura e da arte entre

diferentes unidades, a Proex, a Prae, o Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História

(ILAACH). Na Pró-reitora de extensão as ações culturais se dão via Departamento de

Culturas e Comunicação – DECC. Esse departamento, além de dividir a cultura com o eixo

comunicação, duas áreas com atribuições de grande complexidade para serem

compactadas em um mesmo segmento, correndo o risco de um suprimir uma à outra, além

de ter a atuação cultural restrita aos projetos de extensão, ficando de fora de seu

atendimento ações que fogem a este eixo. O DECC foi criado conforme a Resolução

CONSUN 09/2013, que estabelece a estrutura e funcionamento da UNILA apresenta dentre

as unidades existentes, a Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), e que esta, conta dentre seus

Departamentos, o de Culturas, Comunicação e Esporte e que apresenta uma subunidade, a

Divisão de Comunicação e Cultura Digital que, traz em suas competências: “orientar e

coordenar o desenvolvimento de ações e projetos institucionais que valorizem a diversidade

cultural e a comunicação como fatores de desenvolvimento econômico e social para a

valorização da identidade latino-americana, em parceria com as ações de extensão”.

Tal apontamento em relação ao DECC, mesmo sendo este o segmento o mais

sistematizado na estrutura institucional da Unila atualmente, com corpo técnico

especializado, com um designer/ilustrador, duas relações públicas, uma coreógrafa e um

regente e também com espaço físico e recursos, demonstra que sua atuação é insuficiente

como setor de gestão cultural. Se buscarmos somente nas atribuições do setor, é clara a

evidência de sua limitação como segmento de gestão cultural que atenda transversalmente

a universidade. Constatamos no quadro das obrigações atribuídas ao departamento e

estabelecidas na Resolução CONSUN 09/2013, as seguintes atribuições:

“Formular e implementar as políticas de cultura e comunicação do Departamento;

Assessorar a Pró-reitoria de Extensão no desenvolvimento de Ações relacionados às áreas de Cultura e

Comunicação;

Coordenar a aquisição da infraestrutura adequada para o desenvolvimento das atividades culturais e de

comunicação da Pró-Reitoria de Extensão, auxiliando nos processos de compras e contratações;

Realizar articulação com órgãos e entidades oficiais e agentes diversos da comunidade, com vistas à

cooperação de ações de extensão;



Fomentar as ações de extensão nas áreas de atuação deste departamento, possibilitando a formação, o

aperfeiçoamento e a qualificação dos agentes transformadores na comunidade;

Planejar, acompanhar e monitorar as ações ligadas a este departamento;

Elaborar relatórios das ações desenvolvidas pelo Departamento;

Fomentar o desenvolvimento de ações de comunicação e culturas, por meio da divulgação de editais de apoio:

Fomentar a produção e divulgação científica de projetos voltados para as artes, comunicação e diversidade

cultural da Pró-Reitoria de Extensão;

Criar e padronizar os instrumentos administrativos do departamento;

Articular as ações de extensão correlatas às temáticas do Departamento;

Planejar e acompanhar as demandas de comunicação das ações de extensão e as da Pró-Reitoria;

Representar a Pró-Reitoria de Extensão em eventos e atividades externas, quando necessário”.

Os termos destacados no documento evidenciam o quanto o departamento está

centrado unicamente no apoio às ações de extensão. E o quanto o âmbito da comunicação

e da cultura, apesar de complementares, demandam equipes e planejamento distintos. A

divisão da atribuição entre esses dois campos, que podem ser correlatos, enfraquece essas

duas áreas de trabalho, conjugá-las é reduzi-las em seu grau de importância e estratégia

institucional para o desenvolvimento da universidade. A ausência de um setor de gestão de

arte e cultura na universidade não é suprimida simplesmente agregando esse campo à

outra área. Um exemplo é que a palavra arte por exemplo, sequer é mencionada nas

atribuições deste setor de comunicação e cultura. Outro aspecto importante é que a

designação do departamento como apoio das ações de extensão supõe que se em algum

edital não houver inscrição de propostas para a cultura ela é suprimida da extensão. Ao

mesmo tempo designar uma área específica para a cultura não destitui um valor

fundamental para o campo que é a interdisciplinaridade, projetos de cultura podem e devem

fazer interlocução com áreas como da arquitetura, do meio ambiente, dos direitos humanos,

entre outras tantas possibilidades e serem articuladas aos eixos de ensino, pesquisa e

extensão. O caráter interdisciplinar e transversal a pesquisa, ao ensino e a extensão é um

elemento fundamental de inovação na área.

Com a cultura submetida à extensão escapam ainda a esse quadro outros agentes,

professores, estudantes e comunidade e suas ações desenvolvidas no campo da cultura

fora do âmbito extensionista. Mesmo com a indissociabilidade da extensão com o ensino e

a pesquisa, é importante destacar que a cultura pode ser fomentada também como um pilar



adjacente e vinculado a esses eixos e que estando abaixo somente da extensão, ela está

restrita a um plano de atuação específico, como é o caso das decisões colegiadas e

decretos da extensão, cuja submissão engessam suas possibilidades. Muitas ações de

cultura e arte não se enquadrarem às normativas da PROEX, algumas são atreladas aos

eixos de ensino e pesquisa, ou simplesmente conformam iniciativas orgânicas

implementadas em sua maioria por estudantes e que acabam por vezes desassistidos e

deslocando-se para fora da universidade, sem que haja um vínculo ou suporte da

instituição. Conforme relatório no anexo II , podem ser visualizadas as ações de extensão2

coordenadas e apoiadas pelo departamento da PROEX. Todas são propostas

extensionistas promovidas por servidores especializados no campo da arte e da cultura que

atuam em projetos direcionados a linguagens e expressões no teatro, na dança e na

música. Outras ações são propostas de professores via edital geral de extensão. Esse

documento comprova a atuação restrita do DECC, conforme suas atribuições, ao âmbito da

extensão.

Essa dificuldade em abarcar ações que estejam fora do bojo dos projetos e

programas de extensão desamparam saberes, e por conta disso, muitas universidades

públicas reconfiguraram recentemente esse campo como organismo suplementar

diretamente ligado à reitoria ou como coordenações independentes, muitas delas dentro da

própria extensão, mas não subordinadas às suas normas. É preciso considerar ainda que a

restrição da cultura às ações de extensão impossibilita consolidar e amparar projetos com

uma longa trajetória de desenvolvimento e que não saem do status de projeto de extensão

e que poderiam ser institucionalizados como produtos e ações permanentes da Unila, pois

já comprovaram sua eficácia e função estratégica. Uma unidade de gestão cultural estaria

apta a fazer esse estudo e implementar institucionalmente ações em arte e cultura com

base em critérios estabelecidos através de política cultural para incorporar práticas de

excelência.

Em 2015, a Unila foi contemplada com o programa Mais Cultura nas Universidades,

criado pelo extinto Minc, Iniciativa que ficou ao encargo da PROEX, sendo gerenciado de

2 Relatório de cultura Proex



modo isolado no âmbito de cada ação de extensão, havendo apenas o repasse de recursos

para o fomento dos projetos existentes e não a criação de uma política e um plano

institucional para a cultura como previam os objetivos do edital e a política de fomento do

ministério. Para atingir essa finalidade deveria ter sido envolvido um amplo espectro de

atores e setores na universidade, e não apenas os coordenadores de projetos de extensão

com ênfase em cultura que acabaram desenvolvendo pontualmente seus projetos através

do incentivo. Outro aspecto relevante para essa discussão é a compreensão que nem só os

projetos de cultura promovem ações para a área. Um projeto na área da saúde pode, por

exemplo, propor sessões de cinema para discutir o tema.

Em 2018 houve uma tentativa de sistematizar a cultura fora do âmbito da extensão

e mais articulada transversalmente à instituição em sua totalidade com a criação do Núcleo

de Integração e Cultura do IMEA (NICULT), através da portaria IMEA n° 005/2018, de 19 de

Julho de 2018. Conforme Art. 2º o “Núcleo de Integração Cultural, possui caráter

interdisciplinar e tem a incumbência de monitorar e analisar as questões culturais nos

países da América Latina e Caribe, bem como de outras regiões”. Sendo o IMEA

compreendido até o presente momento como “área estratégica compromissada em

desenvolver estudos inovadores e ações de impacto para questões relacionadas à missão

da UNILA, promovendo transformações positivas dentro da universidade e no território no

qual está inserida”. O núcleo de cultura dentro do Instituto surgiu para ser lugar de

acolhimento e articulação de agentes, entidades, e iniciativas do campo da cultura na Unila

e no território regional, conforme demonstrado em relatório parcial, anexo III .3

Com isso, e assegurando seu caráter laboratorial, o núcleo desenvolveu a partir do

IMEA, com uma equipe de dois servidores e um estagiário, a promoção de projetos/ações

promovidos pela pŕopria unidade, e também editais para fomentar iniciativas do corpo

universitário, como o edital de cultura e território 2018 e redes de cooperação, estendidas a4

entidades externas à Unila. E o edital de cultura e território, para chamada de projetos de

estudantes da Unila para atuação cultural na cidade de foz do iguaçu. Foram selecionados

4 Ver anexo IV - edital cultura e território
3 Relatório parcial 2019



um projeto de muralismo, outro de dança folclórica latino-americana e feirinha

gastronômica, e outro de recreação cultural para crianças da vila C e cidade Nova.

Em um ano e meio de existência foram empreendidas ações que partiram da

coordenação e planejamento do núcleo, como o projeto do acervo digital e memória cultural

da fronteira trinacional; o documentário ñanduti; a revista peabiru; o projeto muralismo no

Bubas. Foram realizadas exposições como Expresiones, e Retinas de La frontera

Trinacional. E eventos como II Festival de cultura e Integração da Unila; Cram em Cores,

Circulo de Arterapia, e a organização do estande identidades no I SIEPE. E cooperações

como o projeto CineLatino no CineCataratas que há um ano vem conquistando espaço nas

telas do cinema local com títulos independentes. Todas essas propostas podem ser

encontradas de modo mais detalhado no anexo IV.

No entanto, o NICULT apresentou fragilidades com poucos recursos, falta de equipe,

e também interesses diversos da coordenadoria do IMEA que trocou três vezes em apenas

um ano, modificando os rumos e até mesmo considerando o fim da cultura dentro do

Instituto. De todo modo, o Núcleo pode ter sido uma experiência interessante, mas sem

qualquer sustentação para além dos anseios de gestões, composto por uma estrutura

relevantemente frágil que também não garantia a permanência e continuidade das ações de

arte e cultura. Com o objetivo de centralizar as ações de cultura, o Nicult foi extinto e parte

de sua equipe deslocada para a Proex no segundo semestre de 2019. Entretanto, deslocar

pessoas não implica diretamente em organização da área da cultura e a vulnerabilidade do

campo permanece dentro da Unila.

Também a PRAE, Pró-Reitoria de Assuntos estudantis possui o Serviço de Promoção

Cultural e Esportiva (SERPCE), responsável por promover e apoiar o desenvolvimento de ações

de atividades físicas, esportivas e de lazer ao corpo discente da UNILA. Voltado apenas para

estudantes, o trabalho é desenvolvido por um produtor cultural e um antropólogo, dividindo o

campo da cultura também com o esporte como focos de atuação desse setor. A PRAE também

lançou em 2018 um edital voltado para a cultura e o esporte, direcionado ao público

discente, foi estimulado o protagonismo dos estudantes em ações desse âmbito. No

entanto, a equipe é reduzida e não é focada no tema da arte e da cultura, divide-se também



com o esporte, de modo que a organização da cultura na PRAE também implica em

vulnerabilidade para a cultura. Considerando ainda que o pequeno setor não possui equipe

suficiente para garantir sustentabilidade de ações tão complexas como é a gestão cultural,

que demanda produção, fomento, e apoio em sua cadeia de produção, circulação e fruição

cultural. Além desse setor estar restrito ao público estudantil, tornando-se difícil assim,

dimensionar a sua atuação para as outras categorias. Embora seja um fator de extrema

importância para essa categoria, ela deve abarcar um contingente mais amplo de atores,

nesse caso, cabe mais à PRAE ser parceira e cooperar com as ações da área e tensionar

para que hajam práticas voltadas aos estudantes, do que englobar um setor de arte e

cultura em sua própria estrutura.

O ILAACH, Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História ao contrário dos

exemplos acima, não possui um setor minimamente organizado para fomentar a área,

porém é o local de maior circulação de agentes e produção em arte e cultura da Unila. A

inserção e produção dos atores do ILAACH tem impactado a cena cultural da cidade e da

universidade, através do corpo docente e discente do Instituto, voltado em sua maioria para

as artes e a cultura. O ILAACH independe de uma organização estrutural para produzir

cultura no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão. Entretanto, uma unidade de cultura

engajada, mesmo externamente ao Instituto, elevaria sua vocação artístico-cultural,

potencializando sua atuação junto a outras unidades acadêmicas e administrativas, pois

também demanda ações nesse âmbito, e pode fomentar e ampliar o diálogo nesse sentido.

Todos esses pontos de análise considerados em cada unidade onde se apresenta

de forma orgânica ou minimamente organizadas as ações e práticas de fomento à arte e a

cultura na Unila não implicam em críticas direcionadas aos profissionais envolvidos com a

área. Pelo contrário, os apontamentos demonstram que mesmo precarizados e sem

recursos e, principalmente, sem estrutura adequada, eles vêm produzindo cultura e

logrando um impacto positivo na instituição e fora dela.



4.2 Mapeamento profissional da cultura

Na Unila há uma categoria de profissionais específicos da cultura, com atribuições

em determinadas linguagens, como coreógrafa, desenhista de artes gráficas, músico

regente, e produtor cultural. Também há outras funções correspondentes como a área de

relações públicas. Esse é o diagnóstico atual do quadro de técnicos administrativos em

educação com ênfase e experiência em cultura, não quer dizer que não possam ter mais

servidores com essa inclinação. No entanto, sem a absorção da arte e da cultura no

organograma da Unila fica difícil realizar esse mapeamento. Os profissionais elencados

acima foram citados por possuírem atribuições em linguagens específicas e/ou por terem

uma longa trajetória na coordenação de projetos, realização de editais, organização de

festivais e outras ações de cultura.

Também na esfera acadêmica temos excelentes professores que além de atuar na

educação científica, produzem cultura contribuindo para o impulso da cena universitária e

territorial. Muitos deles se encontram no ILAACH, como os professores de música que

realizam projetos como ciclo sonoro, a intervenção musical no terminal de ônibus entre

outros. E os docentes de LAMC-Letras, artes e mediação cultural que produzem ações

dentro dos eixos das artes visuais, teatro e literatura. Assim como professores do curso de

cinema que atuam em festivais, cineclubes e produção cinematográfica.

Há que ser considerada também a produção discente que não está necessariamente

vinculada aos eixos pesquisa, extensão e ensino, porém influencia amplamente a inserção

cultural da unila na comunidade e na dinâmica interna da instituição. É difícil dimensionar o

corpo artístico-cultural discente da Unila, pois é variável e muito disperso, porém

elencamos como documento demonstrativo dessa mostra, o edital de seleção das

apresentações do II Festival Cultural da Integração de 2019 realizado pelo Núcleo de

Integração e Cultura do IMEA. É importante compreender ainda que colher e fomentar as

iniciativas culturais dos estudantes contribui também para a formação profissional e para o

combate à evasão estudantil, pois o direito e o incentivo à expressão artística e cultural

implica em mais qualidade de vida e bem estar. Isso não se trata apenas de possibilitar



lugares de participação e fruição artístico cultural para os estudantes, mas impulsionar o

seu protagonismo no desenvolvimento das ações. Lembrando que isso fortalece a missão

intercultural da universidade, pois o corpo estudantil possui saberes e habilidades com

referências a uma pluralidade cultural de diferentes países e povos latino-americanos dos

quais são originários.

4.3  Equipamentos culturais

Equipamentos culturais podem ser entendidos como o lugar de realização para

manifestações culturais diversas, se constituem como um lugar de criação artística e de

encontro entre a expressão cultural e o público. Equipamentos culturais podem ser

entendidos como teatros, cinemas, museus, centros culturais, ateliers criativos, salas de

ensaio, espaços de produção artística, salas de exposições, museus e acervos. Na Unila a

ausência de equipamentos culturais próprios são um grande obstáculo para absorção das

expressões culturais e artísticas da universidade. Nem mesmo a cidade de Foz do Iguaçu

possui esses equipamentos, mas mesmo assim, muitas atividades e apresentações da

Unila ocorrem em locais como Fundação Cultural, CineCataratas através de parcerias.

Historicamente tivemos a previsão de um teatro de 12.000 metros quadrados, com

possibilidade de abertura da parede de trás para realização de apresentações externas,

uma obra que nem chegou a sair do papel e muito menos concretizada, como a totalidade

da campus. No entanto, mesmo no projeto arquitetônico do campus Niemeyer teríamos uma

perspectiva limitada de equipamento cultural destinado a grandes espetáculos e que não

atenderia demandas de pequenas inserções artísticas. Também seguiríamos descobertos

no atendimento de equipamentos culturais como lugares de criação artística e cultural.

Entendemos que os equipamentos devem ser pensado quanto a sua capacidade multiusual

e também quanto a sua perenidade em relação aos agentes culturais e ao público.

Outra tentativa de constituição de um equipamento cultural foi o empreendimento

denominado Unila Caixa, o qual supostamente iria abrigar alguns cursos do ILAACh e

PROEX, além de configurar como centro cultural. No entanto este projeto nunca foi

apresentado à comunidade universitária e o prédio, até o final da sua seção de 4 anos não



funcionou além de um depósito do setor de almoxarifado da Unila. Anos mais tarde, em

meados de 2018, foi realizado um estudo e elaborada uma proposta de criação de um

circuito cultural e criativo no centro da cidade em parceria com a prefeitura municipal. O

projeto levou em conta a reforma de espaços públicos abandonados, incluindo o prédio da

caixa, e os usos múltiplos e compartilhados entre a universidade e a municipalidade. O

projeto que consta no anexo V chegou a ser protocolado na prefeitura, mas também não5

teve continuidade.

No momento a Unila possui no Jardim universitário, junto ao Instituto

Latino-Americano de Artes, Cultura e História, a estruturação básica de equipamentos

culturais, que funcionam em um prédio alugado e dividem seu uso com demandas de

ensino. Como é a sala C114 e C 115 utilizada para ensaios de dança e teatro. Além disso,

possui sistemas de projeção multimídia que garantem exibição fílmica e algumas sessões

de cineclube. Para apresentações maiores, há também, o auditório no prédio central do JU,

que não possui arquitetura nem acústica específica para espetáculos artísticos, mas

garante um local para apresentações.

4.4 O impacto da Unila no cenário cultural local

Através da formação de profissionais no campo da cultura e da presença de

professores e profissionais na cidade, movimentação cultural acontece e é potencializada a

partir da UNILA. Além disso, projetos de pesquisa e extensão fomentam a produção e a

promoção da cultura, inclusive contribuindo para a formação de público, ampliando as

referências para diferentes movimentos e a diversidade cultural que está implicada a

universidade e também o território local. Assim, observa-se a importância de recursos, da

criação de estrutura e da formação de profissionais para a expansão e descentralização

territorial das possibilidades culturais investidas pela Unila. A especificidade de uma região

de fronteira precisa ser considerada na formulação de políticas de cultura construídas a

partir da universidade, “a complexidade presente nestes locais direciona a atenção do

5 proposta complexo cultural da Unila, estudo de 2018



pesquisador e formulador de políticas públicas para uma singularidade que não permite a

aplicabilidade vertical das mesmas” (COLVERO, SEVERO, MELO, 2016, p.675). Isso requer

que estas políticas sejam construídas através de interação horizontal com a sociedade civil,

de acordo com a peculiaridade de cada região. “Nestas regiões, não se pode falar em algo

homogêneo, uma vez que em um país continental como Brasil, existem variações ao longo

de suas fronteiras” (p.679). Neste sentido, a fronteira é uma área espacial e simbólica de

multiplicidade e mistura de identidades; mesmo sendo visível, por exemplo nas três

margens, culturalmente a região converge e tem a interação de diferentes atores sociais.

As possibilidades culturais como expressão e exercício da alteridade em relação a

diversos grupos, lugares e realidades, constituem importantes espaços de criação,

produção e fruição. Na fronteira, os ambientes e eventos no campo da cultura também

representam oportunidades de encontros e transformação, tendo em vista a ampliação da

dignidade humana e o direito de acesso à cultura como caminho também, para a cidadania.

Infere-se, assim, que a região da fronteira se constitui como espaço de permeabilidade para

convergir arte, políticas culturais e diversidade.

Segundo a pesquisadora Cecília Oderich , se pensarmos somente na atuação da6

Unila através do curso de Cinema e que sua primeira turma de formandos foi em 2016, são

bastante expressivos os dados oriundos do mapeamento da indústria criativa em Foz do

Iguaçu realizado pela FIRJAN. Os dados revelam que em 2012 (ano do início do curso), o

número de profissionais atuando diretamente com audiovisual em Foz do Iguaçu era 67 e,

em 2017, 83. Atuando em publicidade nos mesmos períodos houve um aumento de 65 para

133. A inclusão de publicidade e marketing se deve ao fato que muitos egressos atuarem

também em filmes publicitários e em agências voltadas para esse ramo, considerando a

dificuldade de se produzir cinema.

Embora, obviamente, não possamos atribuir este aumento de profissionais somente

ao curso de Cinema da Unila e que não possamos também reduzir a contribuição de uma

universidade à dados econômicos, julgamos importante ilustrar esse crescimento num

6 Transformando o Território: a Importância da Universidade de Integração Latino-
Americana para a Cultura na Tríplice Fronteira Brasil-Paraguai-Argentina



cenário hostil, pois como é destacado no relatório do Mapeamento de 2019, “No biênio

2013–2015, o Mapeamento da Indústria Criativa foi escrito em meio a um turbilhão

econômico e social. O cenário internacional mostrava-se progressivamente mais difícil, com

o mundo desenvolvido ainda digerindo os efeitos da Crise Global de 2008/2009 e com os

primeiros sinais de fadiga nas principais economias emergentes (FIRJAN, 2019, p.7). A

entidade ressalta ainda que o cenário de recessão persistiu no biênio de 2015-2017,

acentuando o impacto no desemprego e nas organizações.

4.5 Estudos da Cultura em outras universidades

Estudo de unidades efetivas para a cultura em outras IFES (UFPR, UFSB, UFJF, UFMG, UFCA)

A cultura historicamente luta para fazer parte do processo de ensino –aprendizagem

na escola regular e nas Universidades do país. O reconhecimento da sua importância ajuda

na compreensão do cenário onde as Instituições, no caso, Universidade estão inseridas,

possibilitando a estas serem parte viva da sociedade. A UNILA tem o enorme desafio de

oferecer ensino de qualidade a estudantes de toda América Latina. A interculturalidade é o

diferencial da Unila, portanto é desejável que seja prioridade discutir o lugar da cultura na

Instituição. A partir deste objetivo, é importante conhecer como é estruturada e pensada a

cultura também em outras universidades e assim debater como esta pode ser viabilizada

aqui, considerando os limites e necessidades específicas da Unila. Traremos os estudos de

cinco universidades Federais brasileiras, com características, regiões, existência e objetivos

diferentes, mas a partir delas buscaremos embasar e solidificar o estudo para uma futura

unidade de cultura, um plano e uma política cultural institucional na UNILA. O objetivo é

compreender como é estruturada a cultura na UFPR, UNILAB, UFMG e UFCA e UFFS.

Universidades públicas tradicionais e também instituições recentes como a Unila.

Tendo como embasamento os planos de cultura disponibilizados nos sites das

instituições e entrevistas a agentes culturais das Universidades. Realizamos os seguintes

questionamentos :7

7 As entrevistas foram direcionadas à UFPR, UNILAB e UFFS e constam nos anexos VI, VII e VIII



1. qual sua área de atuação? 7. Como se dá o relacionamento com a
comunidade externa através da arte e da
cultura na proec?

2. quais as áreas dos servidores que atuam
com arte e cultura na Proec?

8. quais as principais ações de destaque da
coordenação de arte e cultura da proec?

3. Como arte e cultura foram agregadas à
extensão? como se deu este processo?

9. E os principais desafios, o que gostariam de
aprimorar e /ou suprimir no setor?

4. Você entende que a arte e a cultura devem
estar submetidas à extensão ou serem campos
complementares e interdependentes? Como
isso se reflete na estrutura administrativa?
todos as atividades de cultura são
necessariamente ações de extensão?

10. Há política de cultura estabelecida, como se
deu sua implementação?

5. Quais os fluxos de trabalho no campo da arte
e da cultura na proex/unilab? Há cooperação
com outros setores da universidade?

11. Há estruturação de plano de cultura
institucional, qual sua periodicidade e atores
envolvidos?

6. quais os eixos de atuação da coordenação
de arte e cultura? em relação a fomento
(editais), apoios (parcerias/cooperações) e
produção (projetos que partem do próprio
setor?

4.5.1 Universidade Federal do Paraná (UFPR)

A Universidade Federal do Paraná possui a PROEC- Pró Reitoria de Extensão e

Cultura, na qual fazem parte desta Pró-Reitoria três coordenadorias: de Extensão, de

Cultura e de Políticas Sociais. Além das três coordenadorias, outras duas unidades fazem

parte da PROEC: a Editora da UFPR e o Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR. A

coordenadoria de cultura é responsável em fomentar ações culturais através de editais

voltados à várias linguagens artísticas. No seu site são expostos seus eixos de ação:

Grupos artísticos, Espaços Culturais, Festival de Inverno e Tom Cadernos de Ensaios.

Quanto aos grupos artísticos é verificável a organização e valorização do fazer artístico na

universidade. Existem editais para cada ação com fácil acesso à comunidade. Encontramos

representatividade das linguagens: música; grupo de MPB; Orquestra Filarmônica; Coro;



Madrigal da UFPR; Artes Cênicas; Companhia de teatro da UFPR; Dança; Téssera

(Companhia de Dança da UFPR). Esses grupos artísticos são institucionalizados e geridos

pela coordenadoria de cultura através de dirigentes em cada ação, a participação de

estudantes da UFPR se dá via edital de bolsas para colaboração.

Sobre os equipamentos culturais a instituição possui Museu de arte da UFPR; Teatro

da Reitoria; TEUNI- Teatro Experimental da UFPR. E organiza o Festival de Inverno, um

evento que acontece há 24 anos, e tem como “propósito e princípio ético estimular e

garantir a socialização, o encontro multicultural, geracional e de gênero, na medida em que

esses processos de compartilhamento de espaços, temas e práticas permitam a

democratização da cultura e da educação, a inclusão social e a valorização dos direitos

humanos”. O TOM Caderno de Ensaios da UFPR é uma ação de difusão para a cultura

desenvolvida pela equipe da Coordenadoria de Cultura da PROEC-UFPR, com o “propósito

de promover e fazer circular a crítica e a reflexão a respeito das produções artísticas e

culturais com foco no respeito à diversidade cultural e cidadania. TOM é um editorial digital,

de periodicidade semestral, que pretende abordar a articulação entre cultura e arte a partir

da perspectiva definida pelos curadores e curadoras de cada edição”.

Com o programa mais cultura nas universidades a Proec desenvolveu a partir de

2015 o diagnóstico para fortalecer o PIC – Plano Institucional de Cultura da UFPR que vinha

sendo elaborado desde 2010. O plano de cultura da UFPR foi oficializado no ano de 20148

e faz parte da estruturação nacional que pretendia criar indicadores, visando promover

articulações comunitárias e políticas públicas de desenvolvimento culturais, tendo como

perspectiva recursos financeiros do Estado – Ministério da Cultura.

“O PIC é um documento que torna pública a política Institucional para a
Cultura. Tem-se como intuito a promoção da igualdade através da educação
e cidadania. O principal propósito é garantir o reconhecimento da diversidade
e valorização das culturas e suas expressões.
A ideia eixo do Plano Institucional de Cultura da UFPR é a consolidação da
diversidade cultural como potencial para o exercício de vivência intercultural
e identificação da multiplicidade de formas nas quais sociedades encontram
suas expressões. A partir deste entendimento encontramos modos de
criação, produção, difusão, distribuição e fruição artística. ” Site UFPR

8 www.proec.ufpr.br/pic

http://www.proec.ufpr.br/pic/


O documento foi estruturado buscando indicadores para organização dos objetivos

da Universidade. Utilizaram procedimento para mapear e mobilizar atores sociais e articular

parceiros para a participação na elaboração do PIC|UFPR, e realizar análise Situacional da

Cultura. Com mapeamento utilizando formulários eletrônicos e levantamentos em bases de

dados disponibilizadas pela UFPR (SIBI; SIGEU; SIGA; outros). Foram analisados pontos

como: 1- Concepções de cultura da Coordenadoria de Cultura, foram levantados os

relatórios de gestão desde 1990 (ano de criação da PROEC), com o objetivo de identificar

as concepções culturais norteadoras das gestões da COC e entender o histórico cultural do

órgão no qual o Plano Institucional de Cultura está inserido. 2- Foram criados textos

resgatando o histórico, organização e a identidade de cada setor da UFPR. 3- Foram

elaborados dois documentos contextualizando o PIC e o Mutirão Mais Cultura

respectivamente. Contendo o contexto político do qual surgiram, histórico e relação entre os

dois. 4- Levantamento das resoluções relacionadas à cultura, foram buscadas, na

Secretaria de Órgãos Colegiados, resoluções que tivessem relação com a cultura. 5-

Presença da cultura no Plano de Desenvolvimento Institucional, a partir de um levantamento

dos relatórios de PDI dos anos de 2007-2011, 2012-2016 e 2017-2021; foram buscadas

metas relacionadas à cultura. 6- Verificada a presença da cultura em projetos de extensão.

Foram realizadas duas buscas no SIGEU (Sistema de Gestão de Extensão Universitária)

uma em 2016 outra em 2017 a fim de encontrar projetos de extensão vinculados à cultura.

7- Presença da cultura em projetos de pesquisa, foi realizada uma busca no site da PRPPG

(Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação) a fim de encontrar projetos de pesquisa

vinculados à cultura. 8- Presença da cultura no ensino da graduação, a partir de setores pré

definidos, foram pesquisados cursos de graduação que se relacionam com a temática

cultura. Posteriormente a partir dos currículos dos cursos selecionados foram pesquisadas

disciplinas que se relacionam com cultura.

Após o diagnóstico, outras etapas foram subsequentes para a realização do plano

institucional de cultura.O prognóstico, um documento com as metas do PIC|UFPR. Assim

como, a definição do plano de gestão para a cultura na UFPR; O monitoramento e



avaliação, com sistema de Monitoramento do PIC|UFPR, por meio da formulação de

indicadores e procedimentos de avaliação. Somado à constituição das instâncias cidadãs

de fiscalização e avaliação (fórum de cultura da UFPR). A governança com procedimento

para definir as instâncias de execução e fiscalização do PIC|UFPR, a saber, o Fórum de

Cultura da UFPR.

4.5.2 - Universidade Federal do Cariri

A PROCULT (Pró Reitoria de Cultura) é a unidade responsável em gerir, fomentar,

promover a cultura na Universidade federal do Cariri. “As Instituições de Ensino Superior

têm situado seus esforços em três dimensões fundamentais para viabilizar seu projeto de

atuação na vida social. São elas: o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. A esse modelo já

consagrado a UFCA acrescenta mais uma dimensão: a Cultura. A Pró-reitoria de Cultura

surge do entendimento da Cultura como dimensão fundamental e transversal de formação

universitária. A PROCULT contribui e complementa a atuação das Pró-Reitorias no âmbito

da formação integral do estudante, ao mesmo tempo em que promove o diálogo

permanente com a sociedade. A PROCULT promove ações e programas no âmbito da

cultura; fomenta os projetos existentes na própria comunidade acadêmica; contribui para a

formação universitária através da elaboração e realização de disciplinas livres; estabelece

parcerias estratégicas com entidades públicas e universidades; compõem os diversos

fóruns de cultura no nível local e estadual; promove programa anual de bolsas. Sua

abrangência está delimitada em 9 eixos: Linguagens Artísticas; Crítica Social; Diversidade

Cultural; Educação Científica; Acervo e Memória; Entretenimento e Convivência; Corpo,

Culturas do movimento e práticas esportivas; Idiomas e Culturas; Cultura e

Sustentabilidade.

Quanto a estrutura a PROCULT está dividida em Coordenadorias, Núcleos e

Divisões. Como a Coordenadoria de Artes que engloba a Divisão de Articulação Artística e

a Divisão de Apoio aos Grupos; a Coordenadoria de Política Cultural que possui a Divisão

de Esporte e Divisão de Ensino, Pesquisa e Extensão; a Coordenadoria de Diversidade



Cultural que possui a Divisão de Línguas e Culturas Estrangeiras, Divisão de Diálogos

Interculturais e a Divisão de Matrizes e Expressões Culturais do Cariri. e ainda é sustentada

por setores como o Núcleo de Gestão, Núcleo de Relações Interinstitucionais e Núcleo de

Produção Cultural, este último dá suporte às coordenadorias na elaboração de projetos,

ações e programas, assim como na execução das atividades que elas desenvolvam.

Sobre as atividades desenvolvidas, no site a Universidade apresenta 16 programas.

Todos eles inseridos no Plano de Cultura da Instituição. “Os programas institucionais da

PROCULT têm periodicidade regular e promovem debates, experimentos, pesquisas,

formações, além de fruição artística. Alguns desses programas são realizados em parceria

com outras instituições culturais que atuam na região do Cariri, como o Centro Cultural

Banco do Nordeste no Cariri (CCBNB Cariri) e a Escola de Saberes de Barbalha (ESBA).

Essas parcerias foram estabelecidas por meio de um esforço da Pró-Reitoria em

estabelecer uma rede de interlocução e atuação cultural na região. Anualmente a

Pró-reitoria de Cultura divulga edital para recebimento de projetos com intuito de atender a

comunidade acadêmica e/ou externa por meio de cursos, atividades artísticas, ações

esportivas, realização de pesquisas na área da cultura e outros. As bolsas são divididas nas

modalidades arte, cultura e esporte e todas têm duração de 10 meses, iniciando em março

e encerrando em dezembro. Os bolsistas selecionados deverão cumprir carga horária

semanal de 12 horas, conforme horário preestabelecido com o(a) tutor(a)/coordenador(a) do

projeto e sem prejuizo de suas atividades acadêmicas. Os requisitos necessários aos

alunos que desejarem concorrer às bolsas da Procult são apresentadas nos editais de

seleção de cada modalidade.

A PROCULT possui a Câmara de Cultura, um órgão consultivo, deliberativo e de

acompanhamento das ações de Cultura realizadas no âmbito da UFCA. É formada por

membros da Procult, servidores docentes, servidores técnico-administrativos,

representantes discentes e representantes da comunidade externa. A Câmara tem como

atribuições: I. Acompanhar as diretrizes e políticas de Cultura para a UFCA;II. Apreciar e

deliberar sobre os editais de seleção dos programas de bolsas da Procult;III. Apreciar, emitir

pareceres e deliberar sobre o credenciamento de novas propostas de ações de Cultura,



assim como o recredenciamento (renovação) de ações já existentes;IV. Apreciar e emitir

pareceres sobre o credenciamento de disciplinas;V. Acompanhar as ações culturais em

andamento;VI. Criar comissões internas com o objetivo de apreciar assuntos específicos e

subsidiar as suas decisões coletivas.

A Universidade Federal do Cariri já possui um plano de cultura, construído no ano de

2017. Vale a pena ressaltar que a Universidade foi implantada no ano de 2013, e apesar de

sua recente história, é verificável a Cultura como um pilar da Instituição. O plano de cultura

foi idealizado por uma comissão e submetida à apreciação e discussão em Fórum Aberto de

Cultura no ano de 2017. O plano de Cultura foi dividido em eixos temáticos: Linguagens

Artísticas; Educação Científica; Crítica social; Diversidade Cultural; Acervo e Memória;

Entretenimento e Convivência; Idiomas e Culturas Estrangeiras; Corpo, Culturas do

Movimento e Práticas Esportivas; Cultura e Sustentabilidade. Os eixos temáticos são

executados através de programas, projetos e ação.

4.5.3 - Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

A UFMG possui um órgão ligado diretamente à reitoria, a Diretoria de Ação e Cultura

(DAC) é responsável em executar o plano de gestão elaborados pelos espaços culturais a

ela vinculados: Centro Cultural UFMG; Conservatório UFMG; Espaço do Conhecimento

UFMG; Campus Cultural UFMG (Tiradentes). A Universidade possui plano de Cultura

elaborado há 4 anos atrás. E a integração entre os agentes culturais da Instituição se dá

através dessa Diretoria de Ação Cultural, com uma direção centralizada e com esses quatro

espaços culturais vinculados a esta unidade. Além da administração de espaços culturais

importantes da cidade de Belo Horizonte e Tiradentes, a Universidade promove também

programação artístico cultural: Festival de Verão; Festival de Inverno; Circuito Cultural

UFMG;Feira de Artesanato Vale do Jequitinhonha. A DAC oferece um curso complementar:

- Formação Transversal em Culturas em Movimento e Processo Criativo, ofertando três

disciplinas: Oficina Experimental de Fotografia e Vídeo: a Imagem da Cidade; Cenografia e

Performance Design; Núcleo de Estudos em Estéticas do Performático e Experiência



Comunicacional. A Universidade de acordo com questionário respondido possui um Plano

de Cultura que não tivemos acesso. No site existe um plano de gestão, que aponta alguns

objetivos do DAC:

4.3.1 Objetivo Geral
Promover a cultura como elemento que estabelece conexões, dá sentido e fomenta
interligações contínuas nas ações da Universidade destinadas a promover e disseminar o
espírito crítico, emancipatório e humanista. E, ainda, fazer da cultura uma dimensão
orientadora do fazer acadêmico, assim como outros princípios, entre os quais os
relacionados à ética, à justiça e à liberdade; sempre suscitando novas indagações para
oferecer novas perspectivas de tratamento das problemáticas contemporâneas mais
prementes.

4.3.2 Objetivos Específicos
● Garantir a livre expressão da diversidade cultural na UFMG e contribuir para que o

mesmo ocorra na sociedade.

● Promover o estímulo e o fomento das ações culturais.

● Proteger, preservar e divulgar o patrimônio cultural, material ou imaterial.

● Promover o processo de interação dinâmica entre Cultura e Educação.

● Contribuir, pelo estímulo aos mecanismos transparentes de ação e informação
cultural, a democratização da sociedade e da comunidade universitária.

● Ampliar e consolidar a presença da UFMG como centro de produção cultural nas
cidades de sua atuação.

A equipe DAC é composta por: Diretoria; Diretoria-adjunta; Administração de

projetos; Formação Transversal; Compras; Comunicação; Acervo Artístico da UFMG;

Financeiro; Patrimônio; Infraestrutura; Museologia; Pessoal; Produção executiva; Produção

cultural; Secretaria Geral.

4.5.4 - Universidade Federal de Fronteira Sul (UFFS)

Essa universidade tem a mesma idade da Unila e possui uma Pró-reitoria de
Extensão e Cultura a PROEC, na qual estão estabelecidas duas diretorias



interdependentes, uma de extensão e outra de cultura, cada uma com suas políticas, editais
e ações específicos. Conforme podemos ver na figura abaixo:

Das principais ações dessa unidade de cultura vinculada à Pró-Reitoria de Extensão
encontra-se o fomento à ações e agentes culturais pertencentes às três categorias,
estudantes, professores e técnico-administrativos, e também a comunidade externa. a
diretoria fomenta um edital anual de cultura e também atende fora disso, demandas
espontâneas, que não estão inseridas nessa chamada. O edital não está submetido às
normas de extensão, mas é regido através de conselho deliberativo, o comitê assessor de
extensão  e cultura:

É um órgão assessor vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, de caráter consultivo e
deliberativo, que tem a finalidade de colaborar para o desenvolvimento das políticas e ações da
extensão e da cultura na UFFS.

Atribuições:

De acordo com o Art. 10º do Regulamento de Extensão da UFFS, são atribuições dos membros do
Comitê Assessor de Extensão e Cultura junto à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura:

I – Propor critérios de elaboração e avaliação de editais de projetos de extensão e de cultura;
II – Avaliar e emitir pareceres sobre os projetos de extensão e de cultura;
III – Emitir parecer sobre os relatórios finais dos projetos de extensão e de cultura;
IV – Colaborar na elaboração das propostas de normas e documentos que dizem respeito às
políticas e ações da extensão e da cultura na UFFS;
V – Apreciar o relatório anual da extensão e da cultura;
VI – Colaborar na concepção e organização de eventos científicos vinculados à extensão e à cultura
na UFFS;
VII – Promover a integração das instâncias administrativas da extensão e da cultura dos campi da
UFFS;
VIII – Emitir parecer sobre convênios, contratos e parcerias referentes às ações da extensão e da
cultura, quando solicitado.

O diretório produz a partir de sua estrutura o Festival Cultural da Fronteira, que

implica em: “Trata-se de uma atividade pedagógica e institucional que visa abarcar
atividades de arte e cultura previstas como Atividades Curriculares Complementares
nos Projetos Pedagógicos dos Cursos. O II Festival Cultura de Fronteira ocorrerá através
da Etapa preparatória para as Etapas Locais em todos os campi e, também, para a



Etapa Geral, contemplando diversas as modalidades artístico-culturais presentes na
Política institucional de Cultura. Objetivo: Promover o desenvolvimento cultural e
artístico da comunidade acadêmica e ampliar o alcance das reflexões sobre arte e
cultura em seu potencial de transformação da sociedade. Além disso, possibilitar o
intercâmbio e a livre expressão cultural entre artistas amadores e profissionais na
Universidade Federal da Fronteira Sul.” Além desse evento que ocorre em todos os
campi da universidade há também o trabalho de difusão com o programa “banco de
talentos” que constitui em um cadastro artístico da comunidade interna, mas também
envolve um plano de capacitação aos agentes culturais da UFFS.

E por fim, sobre a estruturação da cultura dessa universidade vale ainda destacar a
política de cultura institucional, aprovada em 2016 pelo órgão consultivo máximo da9

instituição. “Em consonância com as diretrizes específicas do PNC, por meio da política,
a DARTC busca oferecer à comunidade acadêmica um instrumento de orientação na
concepção de projetos, programas e ações. Nesse sentido, este documento serve de
orientação também para a elaboração de editais, contratação de profissionais,
construção de espaços para atividades de arte e cultura, e sobretudo, para o debate
sobre a inserção dessas atividades na vida acadêmica e na comunidade regional,
incluindo aqui o currículo de graduação e pós-graduação.”

4.5.5 - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(UNILAB)

Essa universidade-irmã da Unila também possui Pró-Reitoria de Extensão, Arte e
Cultura (PROEX) constituída desde 2013. A respeito da unidade afirma-se que:

“É órgão superior da Reitoria que dá expressão ao planejamento, fomento, coordenação e
supervisionamento das estratégias, diretrizes e as políticas de Extensão, Arte e Cultura. Atua através
da inovação e relações com a sociedade, sempre articuladas ao ensino e à pesquisa, visando à
socialização do saber e ao desenvolvimento socioeconômico sustentável local e regional. Nesse
sentido, objetiva os seguintes marcos:

● Desenvolver ações de Extensão, Arte e Cultura envolvendo discentes, docentes,
servidores técnicos e terceirizados da Unilab, bem como a comunidade externa em
consonância com a missão da universidade sob a forma de programas, projetos,
eventos, cursos, prestação de serviços e publicações;

● Planejar e organizar atividades de Extensão, Arte e Cultura visando contribuir com o
desenvolvimento local e regional;

● Elaborar, divulgar, acompanhar editais internos de ações de Extensão;

9 www.uffs.edu.br/atos-normativos/resolucao/consunicppgec/2016-0002

https://www.uffs.edu.br/atos-normativos/resolucao/consunicppgec/2016-0002


● Contribuir na divulgação e disseminação de editais específicos às ações de Extensão,
Arte e Cultura;

● Promover a visibilidade e fruição de atividades relacionadas a singularidade histórica,
política, artística, cultural e educacional dos países parceiros;

● Integrar ações que possam contribuir com o fortalecimento da cooperação com os
países da cooperação UNILAB.

A Coordenação de Arte e Cultura (CAC) assume a premissa institucional de
fomentar a fruição, o desenvolvimento, a difusão e a articulação da produção
artístico-cultural da UNILAB. Através da PROEX, a CAC contribui com o assessoramento
da Administração Superior na gestão da política cultural da instituição e contribui para a
memória e a preservação de seu patrimônio cultural. Colabora com o fortalecimento, a
criação e a implementação de diretrizes, metas e ações acadêmico-sociais no campo das
artes e da cultura da UNILAB. Coordena e operacionaliza os projetos:



1. UNILAB Cultural – projeto contínuo de divulgação e fruição de apresentações
artístico-culturais e desenvolvimento em arte e cultura através de processos
formativos que busca promover a integração entre a comunidade acadêmica e a
cultura produzida no Ceará, com foco na produção da região do Maciço de Baturité.

2. Projeto Independências – projeto que articula desenvolvimento científico e atividades
artístico-culturais alusivas às comemorações das independências dos países da
cooperação UNILAB e da restauração da independência de Timor-Leste, além de
atividades relacionadas às datas significativas dos países parceiros.

3. Festival das Culturas da UNILAB – projeto realizado anualmente que se constitui como
importante espaço internacional de encontro da diversidade de expressões culturais e
científicas que compõem a UNILAB. Propõe-se como espaço de confluência e
intercâmbio das múltiplas formas de manifestações artístico-culturais dos sete países
lusófonos que compõem a cooperação UNILAB bem como dos municípios do
Recôncavo Baiano (BA) e Maciço de Baturité (CE).

4. Fórum de Extensão, Arte e Cultura – ciclo de conferências de planejamento e
desenvolvimento de políticas institucionais de Extensão, Arte e Cultura objetivando a
construção de Plano Plurianual Universitário de Extensão, Arte e Cultura (PLUNEAC).

5. Rota das Culturas – projeto que visa oportunizar acesso aos conteúdos e formar a
comunidade acadêmica nas diversas linguagens artísticas (artes cênicas, música,
literatura, artes visuais, audiovisual, cultura popular tradicional, artesanato, design,
dentre outras) através de visitas e vivências a festivais, museus, galerias, concertos,
apresentações, formações, dentro outros.

Equipe da Coordenação De Arte e Cultura: Dr. Marcos Vinícius Dias Coelho –
Docente do Magistério Superior – Coordenador de Arte e Cultura; Nixon Gleyson Melo
de Araújo – Assistente Administrativo – Chefe da Seção do Núcleo de Arte e Cultura;
Sâmia de Sousa Oliveira – Assistente em Administração; Antônio Luciano Morais Melo
Filho – Produtor Cultural; Maria Whildislane da Silva – Auxiliar Administrativo

No que tange ao fomento esta Pró-Reitoria lança editais conjuntos, mas separados

por exiso, tais como: Eixo 1 – Ampla Concorrência – apoia projetos de extensão de todas as

áreas de conhecimento da Unilab. Eixo 2 – Línguas e Comunicação – apoia projetos de

extensão que desenvolvam ações voltadas para o aprendizado de línguas estrangeiras e

portuguesa. Eixo 3 – Arte e Cultura – apoia a criação de grupos permanentes de arte e

cultura na Unilab. Outro tema relevante de trabalho do setor de cultura é o festival das10

culturas, que já está em sua quarta edição. “O Festival das Culturas da UNILAB já se

constitui como importante espaço internacional de encontro da diversidade de expressões

culturais que compõem a nossa universidade. É, desta forma, um evento que se propõe

como um espaço de aprendizado e intercâmbio dessas múltiplas formas de manifestações

culturais dos sete países lusófonos que compõem a Universidade da Integração

10 www.unilab.edu.br/festival-das-culturas/

http://www.unilab.edu.br/festival-das-culturas/


Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB): Angola, Brasil, Cabo Verde,

Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor Leste. A UNILAB é uma

instituição de ensino superior situada nos estados brasileiros do Ceará e da Bahia. Para o

ano de 2019, o tema escolhido para o IV Festival das Culturas foi “África Sertaneja:

ancestralidade africana e cultura nordestina”

5. Políticas e plano de cultura na Unila

A construção de uma Política Cultural tem como objetivos formular e reformular o

horizonte de atuação da UNILA no campo da arte e da cultura. Essa política cultural

institucional não deve corresponder à uma unidade em específico, mas a toda universidade,

podendo ser monitorada e acompanhada a sua implementação por um setor responsável.

Com vistas a refletir e propor ações em diálogo com as dimensões fundantes da

Universidade, Ensino, pesquisa, Extensão e Cultura, pressupondo a transversalidade e a

dialogicidade da cultura. E ressaltar ainda, que dado ao impacto da Unila na cena cultural

local e as peculiaridades de sua localização em território de fronteira e a missão intercultural

da universidade, essa política pode ter também como objetivo induzir a construção de

políticas culturais com entidades municipais, estaduais e federais, assim como

internacionais. Sobre isso já temos desde 2013, firmado o Pacto pela Cultura, o qual visa a

consolidação de parcerias em prol da Cultura e de Políticas Culturais no município de Foz

do Iguaçu, entre as instituições e entidades, a saber, Itaipu Binacional, Fundação Cultural,

UNILA, UNIOESTE e SESI. O acordo tem por intuito fortalecer e dar continuidade nas

construções culturais do município, realizar o mapeamento para levantar as demandas e

inserir uma proposta de ação contínua (Política Cultural), que independente da mudança de

gestão se dará andamento ao processo. Entretanto não há registros de atuação e

implementação desse acordo.

Ainda asism, partimos do princípio que temos de definir nosso entendimento por

política cultural. Canclini (2001: 65), define políticas culturais como o “(...) conjunto de

intervenções realizadas pelo Estado, instituições civis e grupos comunitários organizados a

fim de orientar o desenvolvimento simbólico, satisfazer as necessidades culturais da



população e obter consenso para um tipo de ordem ou de transformação social”. Podemos

complementar com a definição de Teixeira Coelho (1997: 292) a qual indica que as ações

propostas desses agentes visam “(...) promover a produção, a distribuição e o uso da

cultura, a preservação e divulgação do patrimônio histórico e o ordenamento do aparelho

burocrático por elas responsável”; e acrescenta, ainda, política cultural como uma “ciência

da organização das estruturas culturais” como objetivo de estudar “(...) os diferentes modos

de proposição e agenciamento dessas iniciativas, bem como a compreensão de suas

significações nos diferentes contextos sociais em que se apresentam”.

Com a implementação de Políticas Culturais pretende-se estimular e difundir a

produção cultural em região de tríplice fronteira e dessa maneira alavancar sua missão

institucional que... “é a de formar recursos humanos aptos a contribuir com a integração

latino-americana, com o desenvolvimento regional e com o intercâmbio cultural, científico e

educacional da América Latina, especialmente no Mercado Comum do Sul (Mercosul).”[1]

Diversas atividades institucionais, principalmente, do Instituto Latino-Americano de Arte,

Cultura e História/ ILAACH e da PROEX estão atreladas à produção cultural, seja nos

âmbitos: acadêmico, científico e extensionista; uma vez que se desenvolve projetos cuja

intenção é atrelar o resgate cultural e, com isso, produzir novas formas de disseminar todas

as culturas que a Instituição agrega no espaço fronteiriço.

Para democratizar essa elaboração a política cultural pode ser construida a partir de

Fóruns, Seminários, Conferências que poderão auxiliar nesse processo de implementação

junto a comunidade interna e externa, Conselho Municipal de Políticas Culturais/ CMPC,

eventos os quais enriquecerão e fortalecerão as ações inerentes à construção contínua da

identidade cultural da região de tríplice fronteira, que por essa característica, a UNILA

torna-se singular e única na América Latina.

Identidade cultural é um processo dinâmico, de construção continuada, que
sistematiza relações entre indivíduos e grupos e envolve o compartilhamento
de patrimônios comuns, tangíveis e intangíveis, como a língua, a religião, as
artes, o trabalho, os esportes e as festas, entre outros. Em decorrência do
processo de globalização, as identidades, hoje, não apresentam contornos
definidos, inserindo-se em uma dinâmica cultural fluida e mutante. Tal
processo intensificou os intercâmbios entre diferentes indivíduos e culturas,



ampliando o diálogo e as tensões entre eles. A diversidade cultural que o
mundo apresenta hoje, as múltiplas e flutuantes identidades em processo
contínuo de construção, a defesa do fragmentário, das parcialidades e das
diferenças trouxeram, como corolário, uma volatilidade das identidades que
se inscrevem em outra lógica: da lógica da identidade para a lógica da
identificação.

A Universidade tem o compromisso social de alavancar ações voltadas às políticas

culturais, uma vez que desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão, dentre as

quais envolvem projetos culturais visando o município de Foz do Iguaçu, bem como, a

Tríplice Fronteira. A construção de política cultural institucional na UNILA deve ser

implementada de maneira democrática, a partir de diálogos junto a toda comunidade interna

e externa, por meio de Encontros e Fóruns de Políticas Culturais. Com o objetivo de instituir

políticas culturais que venham ao encontro dos interesses da comunidade interna e externa

da Unila; Fomentar ações de ensino, pesquisa e extensão que priorizem as culturas

envolvidas em região de Tríplice Fronteira e a interculturalidade presente no contexto da

Universidade; Promover junto a seus parceiros ações, projetos e programas em arte e

cultura; Dialogar com o território priorizando o aspecto intercultural de iniciativas que

desenvolvam além da comunidade iguaçuense, toda Tríplice Fronteira. Orientar a partir das

políticas culturais a criação de um plano institucional de arte e cultura.

O plano institucional por sua vez, necessita de uma unidade para sua elaboração,

execução e avaliação e, também estar vinculado ao PDI (Plano de desenvolvimento

institucional) da Unila. Embora no PDI da Unila não sejam encontrados muitos parágrafos

que tratem da temática da cultura, na página 44, no item 6.9 do PDI atual da instituição,

encontramos o seguinte texto sobre responsabilidade socioambiental: “a construção de

conhecimento na UNILA, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, bem como a

gestão universitária, deve ter como fundamentos a promoção da justiça social, a atenção à

saúde, a preservação do meio ambiente, a preservação da memória e do patrimônio cultural

e o enfrentamento de desafios colocados pelas realidades latino-americana e caribenha,

marcadas por contextos multiculturais e plurilinguísticos e pela lógica excludente.

Partilhando de seu conhecimento e de suas tecnologias com a comunidade, a UNILA



construirá com ela soluções inovadoras a problemas enfrentados, propondo e aliando-se a

programas, projetos e ações, com alcance comunitário e de repercussão social,

comprometidos com a integração e o desenvolvimento local e regional sustentáveis,

conforme sua missão.”

O plano institucional de cultura (PIC), deve portanto estar alinhado às políticas

culturais da universidade que por sua vez, devem ser agregadas ao PDI para vincular eixos

de atuação pré-determinados, ao PIC. Essa dinâmica garante que a cultura possa ser uma

área estrutural da universidade e que o seu investimento independe de um programa

específico de gestão. Em termos técnicos, é importante salientar ainda que qualquer plano

institucional deve ser desenvolvido contemplando programas, projetos e ação.

Programas – Possuem uma maior duração e são formados por um conjunto de projetos.
Devem ser criados com objetivos estratégicos e/ou direcionados para potencializar
temáticas específicas no âmbito das políticas culturais.

Projetos – São formados por um conjunto de ações e têm começo, meio e fim. No âmbito
das políticas da universidade, os projetos podem ter até 12 meses, sendo possível haver
renovação.

Ações – Iniciativas pontuais (eventos, cursos, parcerias) que estejam ou não vinculadas a
um projeto, mas que contam com apoio, parceria ou realização da PROCULT

Os programas, projetos e ações podem receber bolsas ou investimentos financeiros e de
recursos humanos. Eles podem ser submetidos por docentes, técnicos e discentes,
passando por criteriosa avaliação, tendo o plano de cultura como documento estruturante.
Os programas propostos pelo o PROCULT são denominados “institucionais” e submetidos
por docentes, técnicos e estudantes são denominados “da comunidade”.

6.  Considerações Finais

Por mais que a atual conjuntura social, política e de instabilidade das instituições de

ensino superior aparentemente não seja a mais propícia para fomentar a discussão

apresentada acima, é preciso considerar esse estudo em sua profundidade e atentar para o

fato de que valorizar e investir em cultura fortalece as instituições até mesmo em



perspectivas desfavoráveis. Embora os cortes significativos realizados no orçamento

destinado às universidades e também a escassez de políticas de cultura direcionadas as

universidades, já reconhecidas como entidades promotoras de cultura conforme projeto de

lei aprovado em 2018 , é importante entender que a cultura também as fortalece e11

consolida em sua relação com a sociedade. Principalmente instituições novas e com missão

como a Unila. E através da relfexão crítica desse estudo, alertar que pode ser a cultura,

inclusive, um dos caminhos de consolidação e defesa da universidade nesse cenário de

incertezas.

A memória da trajetória da cultura para a Unila evidencia a importância que essa

área tem para a sua própria consolidação. Portanto a instituição ainda não considerar essa

área como sendo estratégica a coloca em uma posição muito aquém da prática e atuação

deste campo empreendido por outras universidades públicas e em descompasso com sua

própria missão. Valorizar a área dentro da instituição com estruturação dela em seu

organograma, criação de plano e política de cultura e direcionamento de recursos é o

apontamento deste estudo para superar o lugar da cultura na Unila que até então se efetiva

somente a partir de iniciativas pessoais e como programa de gestões específicas. Em

outras palavras o lugar da cultura precisa se despersonalizar, ao mesmo tempo em que

valoriza e potencializa a produção criativa e identidades múltiplas inerentes às pessoas que

formam a instituição. Com os registros da atuação da Unila e o impacto no território local

fica evidente a importância da área para consagrar a missão institucional e fortalecer os

vínculos com a comunidade e alinhar políticas e ações culturais internamente e com outras

entidades. É também importante salientar, com base nesse estudo, o caráter interdisciplinar

da cultura, e que apesar de algumas unidades serem mais propensas do que outras para a

produção criativa, essa dimensão é transversal a todas as outras unidades administrativas e

acadêmicas, e pode ser trabalhada para além do IlAACH e da Proex.

Esse estudo objetivou, desse modo, fazer uma avaliação através do percurso da

cultura no organograma institucional da Unila trilhado até aqui, e com isso, subsidiar futuras

11

www.camara.leg.br/noticias/547329-comissao-aprova-uso-de-lei-rouanet-para-financiar-equipamento
s-culturais-em-universidades/
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propostas. Esse estudo, embora não apresente uma proposta concreta para a cultura na

universidade, ele direciona os próximos passos para essa estruturação da área. Através de

uma metodologia criada a partir do saber e das experiências de profissionais da cultura na

Unila, que em seis meses debateram, resgataram e pesquisaram as ações culturais e seus

múltiplos lugares de atuação, analisando criticamente como se deram esses processos, em

quais contextos, e as respectivas responsabilidades e a complexidade que envolve a área.

Entendemos que é crucial que a Unila assuma o compromisso institucional com a

arte e a cultura, viabilizando a área em relação horizontal a outros âmbitos administrativos e

acadêmicos da universidade. Não sabemos em qual prazo isso se dará, mas é

posicionamento desse grupo afirmar que essa demanda persistirá e a necessidade de

investimento na profissionalização da cultura a partir da sua compreensão como área

estratégica da universidade seguirá existindo. Assim como ocorreu no desenvolvimento da

àrea em outras universidades aqui apresentadas e, que não postergaram a sua

estruturação, instituições de ensino superior que com o memso tempo de existñcia da Unila

agregaram a cultura como um quarto pilar de desenvolvimento ao lado de ensino, pesquisa

e extensão. Dada a missão e a peculiaridade da Unila, e o histórico de potencial de diálogo,

de inovação, e de desenvolvimento aqui levantado sobre a cultura, tanto para a instituição

como para a região, consideramos que esse mesmo processo deveria ser considerado em

nossa universidade.

Isso implica em destinar um espaço para tratar com exclusividade sobre esse tema,

convergir iniciativas e profissionais do campo da cultura, em um fluxo transversal com os

setores acadêmicos e administrativos da Unila. Esta unidade pode ser vinculada à

Pró-Reitorias como a de Extensão, que por sua vez, possui outros eixos e áreas os quais

estão amparados os projetos e ações extensionistas, podendo colaborar

interdisciplinarmente com a cultura. Na PROEX a cultura não é a única área de

concentração da unidade, senão um dos pilares que a constituem, mas por ser o lugar de

relação com a sociedade, o campo da cultura se apresenta como sendo um eixo

estratégico. Mesmo estando subordinada à Proex, deve haver subsídio estrutural que

garanta a cultura como uma área de importância, estruturada em seu organograma e que



independe da vocação e interesses do gestor máximo da unidade. Organizar a cultura na

Proex de um modo que as ações de cultura sejam independentes de iniciativas isoladas de

professores e técnicos - administrativos através da submissão dessas ações em edital

amplo da extensão. A cultura deve ser organizada conforme eixos de atuação e linguagem.

Por eixos de atuação entendemos a produção, o fomento, o apoio, a estruturação de

equipamentos culturais; a distribuição e captação de recursos; e a formação de redes de

cooperação. A produção contempla as ações desenvolvidas a partir da própria equipe da

unidade de cultura. Como Festival Cultural, cadastro de artistas, coral, grupo de dança, etc.

Já o fomento pode ocorrer através de editais a projetos e ações de curto prazo promovidas

por estudantes, TAEs, professores. E o apoio pode ser direcionado a ações tanto internas

quanto externas por transferẽncias de recursos ou co-produção. É uma forma de conectar

também a universidade aos agentes culturais externos e diagnosticar propostas de

interesse cultural da Unila. e como linguagens entende-se o audiovisual, as artes visuais, a

dança, o circo, o teatro, a cultura popular, a literatura, a música. Todas essas linguagens

podem ser trabalhadas a partir de eventos, cursos, apresentações, produções em geral.

Essa é uma proposta que finalmente destitui do indivíduo o compromisso com a

produção e o fomento da cultura na Unila e a transfere para a esfera institucional, sem

retirar a centralidade do fator humano para a cultura. Mas distribuir entre essas instâncias o

que deve ser compromisso da instituição e o que deve ser da vontade do indivíduo. Isso

significa valorizar as pessoas e a riqueza intercultural da Unila, potencializar a inserção

mais ampla de atores e setores na universidade no fazer cultural, e garantir a sua

continuidade independente de ciclos de gestões administrativas.

A proposta é trazer a cultura para a estrutura e como área estratégica para a Unila e

que possa potencializar o trabalho criativo somando. Criar um setor a cargo da importância

de promover o diálogo e a produção criativa dentro e fora da universidade, que buscará o

desenvolvimento mútuo e o fortalecimento das relações da Unila com o seu entorno.

Quando enfatizamos que ainda não há na universidade um lugar para comportar o trabalho

de gestão cultural é porque a entendemos em toda a sua cadeia produtiva de diagnosticar,

planejar, executar e difundir ações e programas em arte e cultura, monitorar e garantir a sua



fruição e avaliar o seu desempenho em relação a equipe, colaboradores, implementação

das atividades, percepção dos públicos e conjuntura. A gestão cultural define diretrizes,

administra recursos, estabelece prioridades, e atua ainda na formação de redes de

cooperação e captação de recursos. Esta unidade que é responsável por criar o plano e as

políticas institucionais de cultura garantido a relevância da área dentro e a partir de uma

universidade pública.

Após este estudo concluímos então que o próximo passo seria a criação de uma

unidade, e na sequência a construção de políticas e do plano institucional de cultura.

Constituído como campo de transformação e inovação, que exige práticas de gestão,

recursos humanos e financeiros, transversalidade e vínculos com a comunidade. Para

poder implantar uma unidade responsável pela cultura é preciso definir a sua política

cultural e a partir disso, um plano institucional de cultura. Essas etapas são inerentes uma à

outra, pois para implementar um plano de cultura institucional é necessário uma unidade

responsável e respaldada por uma política cultural.

Conforme já destacado a existência de uma unidade específica posiciona a cultura

como campo estratégico de desenvolvimento da Unila em seu âmbito interno e na sua

relação com o território. Com isso, sabemos que a Unila ao trazer em sua missão “formar

recursos humanos aptos a contribuir com o intercâmbio cultural da América Latina”,

contribui em muito para essa formação ao ampliar sua atuação para além da esfera

acadêmica, impactando sobre o entorno social ao fomentar a cultura e gerar políticas, ações

e projetos em todo o seu processo, englobando desde a produção, a difusão, e a fruição.
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Memória cultural da UNILA 
 

Introdução 
 

Este documento surge com a necessidade de construção de um material gráfico para a história 
da cultura da UNILA, quando foi identificada a falta de um acervo com tais informações, cria-se 
a “Memória cultural da UNILA”, podendo esta ser modificada conforme for demandado. 
A UNILA, desde a sua criação, realiza ações culturais com o intuito de provocar a comunidade 
interna e externa sobre a importância e impacto em suas vidas.  
Sendo a pluralidade cultural uma das bases da Universidade, os agentes de cultura buscam 
organizar estas ações e consolidar esse  espaço na instituição, cidade e na região, contribuindo 
para o amadurecimento das linguagens culturais e a estruturação necessária para que a cultura 
seja  um  elemento indissociável da UNILA. 
Para este projeto, a “Agenda Institucional Online” foi usada como base para quantificar as 
ações e qualificá-las por eixos temáticos, no período de  2013 a  2018. Algumas das ações 
podem não ter sido contempladas neste documento por não estarem na base de dados da 
“Agenda Institucional Online”. 
 
Com base no Plano de Cultura da Universidade Federal do Cariri, os eixos temáticos foram               
adaptados como: 
 

1. Entretenimento e Bem-estar 
2. Linguagens Artísticas 
3. Corpo e Culturas do Movimento 
4. Idioma e Culturas 
5. Diversidade Cultural e Critica Social 

 
Objetivos 
Quantificar as ações de cultura promovidas pela UNILA 
Compreender o fluxo, os eixos mais ativos, o desenvolvimento e os rumos que as ações de                
cultura estão tomando na Instituição.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ano - 2013 
 

 ■ JULHO - 31 | CINE INGRESSA: Exibição do Filme  “As Horas”  
 ■ AGOSTO - 01 | CINE INGRESSA: Exibição do Filme  “4 meses, 3 semanas e 2 dias”  
 ■ AGOSTO - 02 | CINE INGRESSA: Exibição do Filme  “Tomboy”  
 ■ AGOSTO - 07 | CINE DEBATE: Exibição do Filme  “7 cajas”  
 ■ AGOSTO - 10 | FEIRA DE TROCAS  
 ■ AGOSTO - 28 | CINE LATINO: Exibição do Filme  “La vendedora de Rosas”  
 ■ AGOSTO - 29 | RECITAL PRÁTICA DE CONJUNTO  
 ■ AGOSTO - 29 | II SEMINÁRIO DE ARTE E INTERCULTURALIDADE  
 ■ AGOSTO - 29 | APRESENTAÇÃO TEATRAL: “Al FACES”  
 ■ AGOSTO - 30 | RECITAL PRÁTICA DE CONJUNTO II  
 ■ AGOSTO - 31 | MOSTRA DE LITERATURA LATINO-AMERICANA  
 ■ SETEMBRO - 03 | RECITAL DE PIANO E VIOLÃO  
 ■ SETEMBRO - 04 | OFICINA SOBRE MURGA 
 ■ OUTUBRO - 03 | SEUNI  
 ■ OUTUBRO - 04 | CINE DEBATE: História  
 ■ OUTUBRO - 04 | V MOSTRA DE ARTES INDÍGENAS  
 ■ NOVEMBRO - 14 | OFICINA DE HAIKAI com Alice Ruiz  
 ■ NOVEMBRO - 16 | SÁBADO DE POESIA NO ECOMUSEU  
 ■ NOVEMBRO - 30 | CAFÉ E LÍNGUAS  
 ■ DEZEMBRO - 02 | MOSTRA CINE INGRESSA  
 ■ DEZEMBRO - 05 | DIÁLOGO DE FRONTEIRA  
 ■ DEZEMBRO - 10 | RECITAL DE PIANO  
 ■ DEZEMBRO - 11 | MOSTRA AUDIOVISUAL DO CINE INGRESSA: “Transposições Fílmicas”  
 ■ DEZEMBRO - 16 | MOSTRA DE CINEMA EQUATORIANO  
 ■ DEZEMBRO - 17 | EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA: “Travessias do Olhar”  
 ■ DEZEMBRO - 18 | MOSTRA DE CINEMA EQUATORIANO  
 ■ DEZEMBRO - 18 | 8a MOSTRA DE DIREITOS HUMANOS  
 ■ DEZEMBRO - 21 | POESIA INFANTIL: “O show dos bichos”  
____________________________________________________________________________________ 
 
 
■ Entretenimento e  bem-estar: 14 
■ Linguagens artísticas: 02 
■ Corpo e culturas do movimento: 01 
■ Idioma e culturas: 05 
■ Diversidade cultural e crítica social: 06 
TOTAL: 28 
 
 
*informações com base na agenda institucional da UNILA (via 
site). 

 
 
 
 
 
 



 
Ano - 2014 

 
■ JANEIRO - 25 | CINE LATINO: Exibição do Filme  “La ciudad y los Perros” 
■ FEVEREIRO - 06 | MESA REDONDA: “Arte e espaço urbano” 
■ FEVEREIRO - 06 | RECITAL PRÁTICA DE CONJUNTO III 
■ MARÇO - 19 | I SEMANA INTEGRAÇÃO ACADÊMICA 
■ MARÇO - 21 | PANAMBI III: “Sexta da Poesia - Réquiem e Incelenças à Martina Piazza” 
■ MARÇO - 26 | ILAACH: “50 anos” 
■ MARÇO - 29 | CINE CLUBE LATINO: “El pez que fuma” 
■ ABRIL - 22 | PALESTINA VIVE II 
■ ABRIL - 25 | GABO 
■ ABRIL - 30 | CONCERTO INTERNACIONAL: Trio Smetana da República Tcheca 
■ MAIO - 06 | ANDERLAND: “Companhia Toula Limnaios” 
■ MAIO - 07 | CICLO SONORO: “Recital violonista Danilog Bogo” 
■ MAIO - 09 | SIGO SIENDO 
■ MAIO - 12 | II SEUNI 
■ MAIO - 13 | FESTIVAL DO MINUTO 
■ MAIO - 31 | CINE CLUBE LATINO: “O caso dos Irmãos Naves” 
■ JUNHO - 26 | MOSTRA BRECHT 
■ JULHO - 10 | RECITAL DE CANTO 
■ JULHO - 11 | RECITAL DE VIOLÃO 
■ JULHO - 15 | RECITAL DE MEIO DE CURSO: “Ligia Emanuély Canhete” 
■ JULHO - 18 | CICLO SONORO: “Recital” 
■ JULHO - 23 | RECITAL PRÁTICA DE CONJUNTO IV 
■ AGOSTO - 25 | 2º ENCONTRO INTERNACIONAL DE MEDIAÇÃO CULTURAL 
■ AGOSTO - 30 | CINE CLUBE LATINO: “XXY” 
■ SETEMBRO - 02 | SIMPÓSIO AMÉRICA LATINA, OFICINAS E MINICURSOS DA UNILA NO 
INTERCOM 2014 
■ SETEMBRO - 06 | RECITAL DE PIANO: “Paulo Meirelles” 
■ SETEMBRO - 06 | TODAS LAS SANGRES 
■ SETEMBRO - 15 | AUDIOVISUAL E COMUNIDADE NA FRONTEIRA TRINACIONAL 
■ SETEMBRO - 20 | EQUINÓCIO BOLIVIANO 
■ SETEMBRO - 25 | CICLO SONORO: “Pedro Aguiar” 
■ SETEMBRO - 26 | CINE CLUBE LATINO: “Azul y no tan rosa” 
■ OUTUBRO - 09 | PROJETO FENDA (MÚSICA) 
■ OUTUBRO - 18 | SESC: MÚSICA SEM FRONTEIRAS 
■ OUTUBRO - 22 | ARTE E PERFORMANCE: “Guapa” 
■ OUTUBRO - 30 | COLÓQUIO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR: “Guamán Poma de Ayala” 
■ NOVEMBRO - 07 | 3º SEMINÁRIO DE EXTENSÃO DA UNILA (SEUNI) 
■ NOVEMBRO - 08 | FESTIVAL CULTURAL PARAGUAYO 
■ NOVEMBRO - 17 | ANTROPOLOGIA AUDIOVISUAL 
■ NOVEMBRO - 18 | SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA 
■ NOVEMBRO - 19 | CICLO SONORO: “Choros Pernambucanos” 
■ NOVEMBRO - 20 | ANTROPOLOGIA AUDIOVISUAL 
■ NOVEMBRO - 27 | SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA 
■ DEZEMBRO - 05 | CINEMA E AUDIOVISUAL: “Marcus Alqueres” 



■ DEZEMBRO - 10 | RECITAL FINAL DE SEMESTRE 
■ DEZEMBRO - 12 | SARAU MULTICULTURAL 
■ DEZEMBRO - 12 | MOJIGANGA 
■ DEZEMBRO - 13 | RECITAL FINAL DE SEMESTRE 
■ DEZEMBRO - 16 | REVISTARIA: “Esquina Cultural” 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
■ Entretenimento e bem-estar: 23 
■ Linguagens artísticas: 02 
■ Corpo e culturas do movimento: 02 
■ Idioma e culturas: 09 
■ Diversidade cultural e crítica social: 12 
TOTAL: 48 
 
 
*informações com base na agenda institucional da UNILA (via 
site). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ano - 2015 
 
■ FEVEREIRO - 24 | 1º SECCA: “Semana de Exibição do Curso de Cinema e Audiovisual” 
■ MARÇO - 03 | RECEPÇÃO LAMC 
■ MARÇO - 04 | CICLO COMUM 
■ MARÇO - 16 | CICLO SONORO: “Mirta Herrera” 
■ MARÇO - 21 | 1º FERVO ACADÊMICO 
■ MARÇO - 30 | FESTIVAL SUL-AMERICANO DE CULTURA ÁRABE 
■ ABRIL - 08 | CICLO MOSTRAR A CENA: “Dar a ver; filme Quilombo” 
■ ABRIL - 22 | CICLO MOSTRAR A CENA: “Dar a ver; filme Madeinusa” 
■ MAIO - 09 | CINE CLUBE LATINO: “Depois de Lúcia” 
■ MAIO - 19 | COLÓQUIO DE MÚSICA 
■ MAIO - 25 | DIA DA ÁFRICA 
■ MAIO - 30 | CICLO SONORO: “Cecilia Pahl” 
■ JUNHO - 01 | ARQUITETURA E CIDADES NA AMÉRICA LATINA: “Uma perspectiva através do Cinema” 
■ JUNHO - 02 | MINI CURSO DE GUARANI: “UNILA Marandu” 
■ JUNHO - 27 | CAFÉ E LÍNGUAS 
■ JULHO - 01 | FRAGMENTOS DE NOSOTROS: “Ações performáticas e autobiográficas” 
■ JULHO - 01 | I MOSTRA DE LETRAS ARTES E MEDIAÇÃO CULTURAL 
■ JULHO - 06 | CURSO DE BATERIA: “Bruno Soares Santos” 
■ AGOSTO - 14 | CORAL TODOCANTO: “17º Encontro Internacional de Corais 3 Bandeiras” 



■ AGOSTO - 24 | II SEMANA DE HISTÓRIA: “Pensar História desde América-Latina” 
■ OUTUBRO - 03 | PACHAMAMA MARKA, URUMAJIWA 
■ OUTUBRO - 15 | SESC: MÚSICA SEM FRONTEIRAS 
■ OUTUBRO - 16 | CINE CLUBE LATINO: “BERNARDES” 
■ OUTUBRO - 21 | III ENCONTRO INTERNACIONAL DE MEDIAÇÃO CULTURAL 
■ OUTUBRO - 26 | CINE CLUBE LATINO: “1º Mostra território, identidade e conflito” 
■ OUTUBRO - 27 | CINE-NEGRO: “Mães do Pina” 
■ OUTUBRO - 30 | CICLO DE CINEDEBATE: “Chromapampa: el precio del oro” 
■ OUTUBRO - 31 | ARTECHISUA TEATRO VIAJERO: “Escravos” 
■ NOVEMBRO - 07 | 1º FESTIVAL IGUASSU INSTRUMENTAL 
■ NOVEMBRO - 09 | CINE CLUBE LATINO: “1º Mostra território, identidade e conflito” 
■ NOVEMBRO - 11 | JORNADA FOTOGRÁFICA: “Migrações em Foz do Iguaçu” 
■ NOVEMBRO - 16 | CINE CLUBE LATINO: “1º Mostra território, identidade e conflito” 
■ NOVEMBRO - 17 | FRIDATE: “Memórias e Dolor”  
■ NOVEMBRO - 20 | COPA UNILA LIBERTADORES  
■ NOVEMBRO - 23 | CINE CLUBE LATINO: “1º Mostra território, identidade e conflito” 
■ NOVEMBRO - 30 | CINE CLUBE LATINO: “1º Mostra território, identidade e conflito” 
■ DEZEMBRO - 03 | FESTIVAL DE CINEMA DA BIENAL INTERNACIONAL DE CURITIBA 
■ DEZEMBRO - 05 | I FESTIVAL CULTURAL LATINOAMERICANO 
■ DEZEMBRO - 07 | CINE CLUBE LATINO: “1º Mostra território, identidade e conflito” 
■ DEZEMBRO - 11 | 1º MOSTRA DE CONCLUSÃO DE CURSO: “Cinema” 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
■ Entretenimento e bem-estar: 20 
■ Linguagens artísticas: 06 
■ Corpo e culturas do movimento: 03 
■ Idioma e culturas: 05 
■ Diversidade cultural e crítica social: 06 
TOTAL: 40 
 
 
*informações com base na agenda institucional da UNILA (via 
site). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Ano - 2016 
 
■ JANEIRO - 29 | CINESESC: “América Latina - Mostra Cinematográfica” 
■ FEVEREIRO - 11 | CORAL TODOCANTO UNILA: “Oficina Técnica Vocal“  
■ FEVEREIRO - 12 | MOSTRA DE CINEMA: “Juan dos Mortos“  
■ FEVEREIRO - 13 | CINECABLE: “Cinema na Curva do Rio“  
■ FEVEREIRO - 18 | 2º CURSO DE BATERIA: “Bruno Soares Santos” 
■ FEVEREIRO - 19 | MOSTRA DE CINEMA: “Pelo Malo” 
■ MARÇO - 17 | COTE’COI: “Teatro” 
■ ABRIL - 14 | CINE CLUBE LATINO: “Rastro das ditaduras latino-americanas” 
■ ABRIL - 18 | 2º SEMINÁRIOS DA COR: “Comunicação Visual Aplicada à Arquitetura e Urb.” 
■ ABRIL - 27 | IV SEUNI 
■ MAIO -  03 | CLUBE DE LEITURA DOS CLÁSSICOS DO PENSAMENTO SOCIAL 
LATINO-AMERICANO 
■ MAIO - 06 | EXPOSIÇÃO BIUNILA: “Paraguai” 
■ MAIO - 14 | CICLO DE DIÁLOGOS: ”Imagem, estética e política” 
■ MAIO - 20 | CICLO SONORO: “Sérgio Coelho Trio” 
■ JUNHO - 02 | MÚSICAS E RITUAIS AGRÍCOLAS DO POVO AYMARA 
■ JUNHO - 03 | RASANBLEMAN: “Oficina de Literatura Haitiana” 
■ JUNHO - 04 | CINE CLUBE LATINO: “Ciclo de filmes rastros das ditaduras latino-americanas” 
■ JUNHO - 06 | CINEDEBATE: “O renascimento do Parto” 
■ JUNHO - 11 | O COMEÇO DA VIDA: “Cinema” 
■ JUNHO - 23 | FEIRÃO JUNINO: “Feira Popular da Produção Familiar na Vila C” 
■ JUNHO - 24 | CICLO SONORO: “Professores da UNILA e convidados” 
■ JULHO - 01 | YO-PARA: “Ações performáticas e autobiográficas”  
■ JULHO - 01 | ESPERA(NÇA) FASE 04 & ENVOLVA-SE: “Apresentação e luta contra o câncer” 
■ JULHO - 09 | PRÊMIO PANAMBI DE POESIA 2016 
■ JULHO - 09 | GRUPO MARACATU ALVORADA NOVA 
■ JULHO - 09 | GRUPO DE CORDAS DA UNILA 
■ JULHO - 19 | SESC: “Filmes independentes argentinos” 
■ AGOSTO - 01 | PRÊMIO PANAMBI DE POESIA 2016 
■ AGOSTO - 29 | NISE - O CORAÇÃO DA LOUCURA: “Medicina. Câmera. Ação!” 
■ AGOSTO - 31 | OFICINA DE TANGOTERAPIA 
■ SETEMBRO - 19 | 1º CILADA 
■ SETEMBRO - 23 ! CURSO DE LÍNGUA GUARANI 
■ SETEMBRO - 24 | ELAY PUEJ, BOLÍVIA! 
■ SETEMBRO - 29 | NO REINO DAS MÃES: “Mostra de Cinema Imagens do Inconsciente” 
■ OUTUBRO - 01 | TEATRO MUSICAL UNILA: “Ópera do Malandro” 
■ OUTUBRO - 04 | ENVOLVA-SE: “Exposição fotográfica” 
■ OUTUBRO - 04 | AGNUS DEI: “Medicina. Câmera. Ação!” 
■ OUTUBRO - 29 | A BARCA DO SOL: “Mostra de Cinema Imagens do Inconsciente” 
■ OUTUBRO - 11 | AULAS DE TANGO: “Jorge Mansilla” 
■ OUTUBRO - 19 | CAMPANHA OUTUBRO ROSA 
■ OUTUBRO - 20 | OLHAR DE NISE: “Gt Saúde Mental PRAE-UNILA” 
■ OUTUBRO - 25 | CILADA 
■ OUTUBRO - 28 | EXPOSIÇÃO PERCEBA A FLORESTA ATRAVÉS DOS SENTIDOS 
■ NOVEMBRO - 04 | CONCERTOS BRASILEIROS COM RENATA BITTENCOURT 



■ NOVEMBRO - 11 | 3º FESTIVAL CULTURAL PERUANO: “Todas las Sangres” 
■ DEZEMBRO - 10 | 4º FESTIVAL CULTURAL LATINO-AMERICANO 
■ DEZEMBRO - 14 | RITUAL, RELIGIOSIDAD Y SONIDOS: “La música de las bandas de Pueblo a la Virgen del Cisne” 

__________________________________________________________________________________ 
 

 
■ Entretenimento e bem-estar: 20 
■ Linguagens artísticas: 09 
■ Corpo e culturas do movimento: 06 
■ Idioma e culturas: 08 
■ Diversidade cultural e crítica social: 04 
TOTAL: 47 
 
 
*informações com base na agenda institucional da UNILA (via 
site). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ano - 2017 
 
■ MARÇO - 20 | DIÁRIOS GRÁFICOS DE VIAGEM 
■ MARÇO - 21 | 1º CICLO DE FILMES: “Programa de Educação Tutorial Conexões de Saberes” 
■ MARÇO - 29 | CINESTÉSICOS: “Estrelas além do tempo” 
■ ABRIL - 06 | 2º JORNADAS LATINO-AMERICANAS DE LINGUAGENS E CULTURAS 
■ ABRIL - 08 | PROJETO PANAMBI NA BIBLIOTECA DO CIDADE NOVA 
■ ABRIL - 08 | CINE CLUBE LATINO: “Ciclo de filmes sobre Terror e Crítica Social”  
■ ABRIL - 11 | POVOS INDÍGENAS NO CINEMA: “Martírio” 
■ ABRIL - 17 | SEMANA DOS POVOS INDÍGENAS 
■ ABRIL - 19 | ENSAIO ABERTO DA PEÇA: “Los Martires” 
■ ABRIL - 25 | II CALOURADA PRETA 
■ ABRIL - 27 | RECITAL DE CANTO E PIANO: “Isabel Blechschmidt e Liliana Michelsen de Andrade” 
■ MAIO - 05 | CICLO SONORO: “Alexandre Lopes” 
■ MAIO - 13 | CINE CLUBE LATINO: “Quando eu era vivo” e “Mamá” 
■ MAIO - 15 | CINE CLUBE OFICINA CLANDESTINAPRÉ-LANÇAMENTO DO FILME: “#Resistência” 
■ MAIO - 17 | TRAVESSIAS DO OLHAR: “Exposição” 
■ MAIO - 24 | CINESTÉSICOS: “A 13º emenda” 
■ JUNHO - 07 | EXIBIÇÃO DO DOCUMENTÁRIO SEM CLIMA 
■ JUNHO - 21 | MÚSICA: “Recital de Meio de Curso” 
■ JUNHO - 21 | 3º ENCONTRO PELA DIVERSIDADE 
■ JUNHO - 21 | CINESTÉSICOS: “Capitão Fantástico” 
■ JUNHO - 28 | I SEMINÁRIO LATINO-AMERICANO DE ESTUDOS EM CULTURA 
■ JUNHO - 28 | CICLO SONORO: “Recital de Charango Solo com Álvora Delgado” 



■ JULHO - 03 | ORQUESTRA DE CORDAS DA UNILA 
■ JULHO - 04 | RECITAL DE PRÁTICAS INTERPRETATIVAS: “Piano” 
■ JULHO - 05 | RECITAL DE PRÁTICAS INTERPRETATIVAS: “Canto” 
■ JULHO - 06 | RECITAL DE PRÁTICAS INTERPRETATIVAS: “Violão” 
■ JULHO - 06 | RECITAL DE PRÁTICAS DE CONJUNTO 
■ JULHO - 07 | RECITAL DE PRÁTICAS INTERPRETATIVAS: “Canto” 
■ JULHO - 06 | RECITAL: “Violão” 
■ AGOSTO - 09 | 1º JORNADA DE INVESTIGAÇÃO EM MÚSICA LATINO-AMERICANA DA UNILA 
■ AGOSTO - 12 | FESTIVAL COMUNITÁRIO VILA C CRIATIVA E 1º FESTA JUNINA 
■ AGOSTO - 18 | CICLO SONORO: “Recital de Flauta com André Sinico” 
■ AGOSTO - 19 | MOSTRA FOR RAINBOW: “Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual” 
■ AGOSTO - 23 | 28º FALE: “Fórum  Acadêmico de Letras’ 
■ AGOSTO - 24 | CINESTÉSICOS: “Medianeras: Buenos Aires na era do amor virtual” 
■ AGOSTO - 26 | MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA TONOS DE LA RESISTENCIA 
■ AGOSTO - 31 | EXIBIÇÃO DA SÉRIE: “Diz Aí- Fronteiras” 
■ SETEMBRO - 10 | MICROFICÇÕES LATINO-AMERICANAS 
■ SETEMBRO - 11 | ESTADO, ARQUITETURA E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AMÉRICA LATINA DOS ANOS 20 E 70 
■ SETEMBRO - 12 | CORAL TODOCANTO UNILA 
■ SETEMBRO - 14 | 3 MARGENS: “Festival Latino-Americano de Cinema” 
■ SETEMBRO - 15 | MONÓLOGO: “Me dá a tua mão” 
■ SETEMBRO - 16 | OFICINA DE BONECOS: “Como uma luva” 
■ SETEMBRO - 19 | CINESTÉSICOS: “Entre os muros da escola” 
■ SETEMBRO - 20 | XIII CONGRESSO FORCINE 
■ SETEMBRO - 21 | RECITAL DE VIOLÃO 
■ SETEMBRO - 26 | JORNADA DE MEMÓRIA: “Os 43. Ayotzinapa é Sul” 
■ SETEMBRO - 29 | OFICINA MÚSICA INSTRUMENTAL DO SÉC. XXI: “Felipe José 5teto” 
■ SETEMBRO - 29 | CICLO SONORO: “Felipe José 5teto” 
■ OUTUBRO - 06 | TEATRO MUSICAL UNILA: “2º Temporada da Ópera do Malandro” 
■ OUTUBRO - 09 | 1º PRIMEIRO ENCONTRO INTERNACIONAL DO MALOCA 
■ OUTUBRO - 10 | EXPOSIÇÃO: “As mulheres na Arquitetura” 
■ OUTUBRO - 20 | CÊ NA SEXTA: “Noite de dança” 
■ OUTUBRO - 23 | EXPOSIÇÃO: “Cápsula do Tempo” 
■ OUTUBRO - 23 | FESTIVAL LITERÁRIO ZOONA: “ Américas Transitivas” 
■ OUTUBRO - 26 | CICLO SONORO: “Duo de guitarras Che Valle” 
■ OUTUBRO - 27 | CÊ NA SEXTA: “Documentário - A gente” 
■ NOVEMBRO - 01 | APRESENTAÇÃO ORQUESTRA LATINO-AMERICANA 
■ NOVEMBRO - 03 | CÊ NA SEXTA: “Farsa da boa preguiça” 
■ NOVEMBRO - 08 | 4º ENCONTRO DE MEDIAÇÃO CULTURAL 
■ NOVEMBRO - 08 | 1º ENCONTRO DE ESTÉTICA LATINO-AMERICANA E HISTÓRIA DA ESTÉTICA 
■ NOVEMBRO - 10 | CÊ NA SEXTA: “Lied, Song, Canção” 
■ NOVEMBRO - 11 | COTE’COI: “Carícias” 
■ NOVEMBRO - 13 | UNILA: “Comunicação, visibilidade no território, expressão na fronteira” 
■ NOVEMBRO - 14 | CINESTÉSICOS: “O menino e o Mundo” 
■ NOVEMBRO - 16 | RITUALES INDÍGENAS Y ANIMALIDAD: NAHUALISMO Y PERSPECTIVISMO 
■ NOVEMBRO - 17 | CÊ NA SEXTA: “Corpos e sentidos nas danças” 
■ NOVEMBRO - 18 | MAST’AKU BOLIVIANO: “El regreso de las almas” 
■ NOVEMBRO - 21 | EXPOSIÇÃO ARQUITETURAS AFRO-LATINAS 
■ NOVEMBRO - 22 | TEATRO MUSICAL: “Ópera do Malandro” 



■ NOVEMBRO - 24 | CÊ NA SEXTA: “Nunca me sonharam” 
■ NOVEMBRO - 24 | CICLO SONORO: “Arpa sin fronteras, com Miguel Ángel Ramírez” 
■ NOVEMBRO - 28 | CINEMA MUDO RUSSO COM MÚSICA ESPONTÂNEA AO VIVO 
■ NOVEMBRO - 29 | 7º SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA 
■ NOVEMBRO - 30 | HERBÁRIO, ENTRE CAMINHOS E SABERES 
■ NOVEMBRO - 31 | CICLO SONORO: “Henrique Iwao, Solo discoteca e improviso Solo” 
■ DEZEMBRO - 01 | RECITAIS DOS ALUNOS DE MÚSICA 
■ DEZEMBRO - 03 | RECITAL PROJETO: “Curso preparatório de Canto” 
■ DEZEMBRO - 04 | MOSTRA DE ARTE: “Préstame tus ojos” 
■ DEZEMBRO - 06 | LITERATURA ENTRE DESLOCAMENTOS E FRONTEIRAS: “Mediando vozes” 
■ DEZEMBRO - 06 | RECITAL ALUNOS CURSO DE MÚSICA: “Ênfase em canto” 
■ DEZEMBRO - 12 | COTE’COI: “Perdoe-me por me traíres” 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
■ Entretenimento e bem-estar: 37 
■ Linguagens artísticas: 14 
■ Corpo e culturas do movimento: 11 
■ Idioma e culturas: 08 
■ Diversidade cultural e crítica social: 12 
TOTAL: 82 
 
 
*informações com base na agenda institucional da UNILA (via 
site). 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ano - 2018 
 
■ ABRIL - 06 | 1º FESTIVAL CULTURAL DA INTEGRAÇÃO 
■ ABRIL - 12 | SEMANA DOS POVOS INDÍGENAS 
■ ABRIL - 13 | CÊ NA SEXTA: “Clássicos no Violão” 
■ ABRIL - 24 | CHARLA CON MARÍA BETANIA HERNÁNDEZ 
■ ABRIL - 25 | DIÁLOGO ENTRE ARTE E CIÊNCIA 
■ MAIO - 03 | AS MÚLTIPLAS VOZES DA POETA ARGENTINA ALEJANDRA PIZARNIK 
■ MAIO - 09 | CULTURA POLÍTICA E SOCIEDADE DOS MOVIMENTOS ARTÍSTICOS LATINO 
■ MAIO - 11 | CÊ NA SEXTA: “Recital e oficina de violão com Walmor Boza” 
■ MAIO - 12 | COPA INTEGRAÇÃO DE HANDEBOL 
■ MAIO - 14 | SEMANA CULTURAL HAITIANA 
■ MAIO - 14 | PINT OF SCIENCE 



■ MAIO - 19 | JOGOS DA INTEGRAÇÃO 
■ MAIO - 23 | 1º SEMANA DA ÁFRICA 
■ MAIO - 28 | 1º ESCOLA LATINO-AMERICANA DE LITERATURA, ARTES E ENSINO 
■ MAIO - 28 | CINE CLUBE LATINO: “Mostra Xavante” 
■ JUNHO - 11 | MOSTRA DANÇA ARTÍSTICA EM VÍDEO: “Silvina Szperling” 
■ JULHO - 05 | RECITAL: “Vinícius Mensch” 
■ JULHO - 07 | RECITAL PIANO: “Guinther Sleigman e Felipe Lima” 
■ AGOSTO - 09 | RECITAL CURSO PREPARATÓRIO DE CANTO 
■ AGOSTO - 11 | APRESENTAÇÃO DE GALA: “Elenco Folclorico Latinoamericano” 
■ AGOSTO - 11 | 3º CÍRCULO DE DEBATE: “Palestina Vive III” 
■ AGOSTO - 18 | CINE CLUBE LATINO: “Sambando Resistência” 
■ AGOSTO - 24 | CINE CLUBE LATINO: “ Em nome da américa” 
■ SETEMBRO - 06 | CICLO DE CINEMA POLÍTICO: “Estética e Discurso” 
■ SETEMBRO - 14 | CINESTÉSICOS: “Mouchette” 
■ SETEMBRO - 19 | JORNADA DE INVESTIGAÇÃO EM MÚSICA LATINO-AMERICANA 
■ SETEMBRO - 20 | CICLO DE CINEMA POLÍTICO: “Estética e Discurso” 
■ SETEMBRO - 25 | LEITURAS DEGENERADAS: “Vamos conhecer juntas Maria Lacerda de Moura” 
■ SETEMBRO - 26 | 2º SEMINÁRIO LATINO-AMERICANO DE ESTUDOS EM CULTURA 
■ SETEMBRO - 27 | ENCERRAMENTO ARTE E FEMINISMO: “Sou aquela mulher do canto esquerdo do quadro” 
■ SETEMBRO - 27 | CICLO DE CINEMA POLÍTICO: “Estética e Discurso” 
■ OUTUBRO - 01 | CINE CLUBE LATINO: “Mostra Xavante” 
■ OUTUBRO - 18 | ESPETÁCULO TEATRAL: “A ponte” 
■ NOVEMBRO - 07 | 2º CONGRESSO INTERNACIONAL AMÉRICA LATINA E INTERCULTURALIDADE 
■ NOVEMBRO - 20 | CINE CLUBE LATINO: “O  Nó do diabo” 
■ NOVEMBRO - 22 | 1º ENCONTRO DE CRIAÇÃO MUSICAL DA UNILA 
■ NOVEMBRO - 22 | RECITAL DE CANTO: “Gusta Basilio” 
■ NOVEMBRO - 23 | RECITAL DE CANTO: “Ursina Bareiro” 
■ NOVEMBRO - 28 | RECITAL DE CANTO: “Carol Ramalho” 
■ NOVEMBRO - 29 | JALEQUIM: “Encontro Nacional de jogos e Atividades Lúdicas no ensino de química, física e biologia” 
■ NOVEMBRO - 30 | FIGURAS NOTURNAS: “Exibição do Curta” 
■ DEZEMBRO - 01 | 3º OCUPE O MUSEU 
■ DEZEMBRO - 03 | O SOL NASCE DEPOIS DO RIO: “Exibição de Curta” 
■ DEZEMBRO - 04 | III COLÓQUIO DE CINEMA E HISTÓRIA 
■ DEZEMBRO - 05 | CICLO CINEMA E DEBATE: “Lute como uma garota” 
■ DEZEMBRO - 06 | I FESTIVAL LATINO-AMERICANO DE MÚSICA (FLAM) 
■ DEZEMBRO - 11 | CÊ NA SEXTA: “Ofelia” 
____________________________________________________________________________________ 
 
■ Entretenimento e bem-estar: 20 
■ Linguagens artísticas: 08 
■ Corpo e culturas do movimento: 06 
■ Idioma e culturas: 09 
■ Diversidade cultural e crítica social: 04 
TOTAL: 47 
 
 
*informações com base na agenda institucional da UNILA (via 
site). 
 



 
 
Desde o ano de 2013 a instituição participou direta ou indiretamente de  292 ações voltadas 
para a cultura. Sendo que em 2013 foram 28 ações, em 2014 foram 48, em 2015 foram 40, em 
2016 foram 47, em 2017 foram 82 e no ano de 2018 foram 47 ações. 
 
 
Dos eixos  
 

■ Entretenimento e bem-estar: 134 

 

■ Linguagens artísticas: 41 

 

■ Corpo e culturas do movimento: 29 

 

■ Idioma e culturas: 44 

 

■ Diversidade cultural e crítica social: 44 

 
 
 
 



Verifica-se então que o eixo de “Entretenimento e Bem-estar” é o eixo mais desenvolvido na 
instituição. Com os eixos de “Diversidade cultural e crítica social” e “Idioma e culturas” vindo 
logo em seguida por uma margem pequena de diferença, o eixo “Linguagens artísticas” em 
penúltimo e o eixo “Corpo e cultura do movimento” vindo por último. 
 
 
Conclusão 
 
Através das informações apuradas neste documento, podemos concluir que a Cultura na 
UNILA vem se fortalecendo através dos anos, estabelecendo um vínculo imprescindível com a 
comunidade externa. É necessário ainda a fomentação de mais setores culturais, promovendo 
uma visão mais horizontal do que é a Cultura e nivelando as oportunidades para todos  
os eixos. 
Este documento fará parte de um estudo promovido pelo GT de Cultura da UNILA, com o 
intuito de viabilizar a criação do Plano de Cultura da UNILA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELATÓRIO

PROEX

UNILA



O projeto pretende capacitar estudantes de arte nas áreas de canto, dança e teatro. O processo será finalizado com uma releitura

de uma peça de teatro musical nacional ou internacional. No ano de 2018 foram selecionados 18 novos integrantes que se

juntaram ao elenco passado, totalizando 23 pessoas. É importante destacar que é um trabalho de nível profissional, onde os

participantes são contemplados com aulas de técnica vocal, teatro e dança. O projeto também é um fomentador de novos

talentos, em 3 anos de existência, dois participantes passaram em processo seletivo para bacharelado em artes cênicas em

Curitiba. O ponto alto é a receptividade do espetáculo pela comunidade externa, em alguns momentos os espaços adaptados

tiveram lotação máxima, com grande reconhecimento por parte de plateia.

 

Público Estimado: 2030 pessoas

Público Real Atendido: 1000 pessoas

TEATRO  MUS ICAL

Informações concedidas através do Sistema SIGAA - UNILA em seu relatório final da ação. Imagem SECOM - UNILA.



O coro e o grupo vocal TODOCANTO vem se estabilizando como forças dentro do universo vocal da região das três fronteiras e do

universo artístico. Prova disto é o reconhecimento cada vez maior por parte das instituições e povo da região. Além disso, há que

se destacar o lançamento do primeiro CD do projeto, ocorrido em abril de 2017, que se revelou um sucesso e premiou o trabalho

que vemos desenvolvendo. O segundo CD, a ser lançado em 2019, está a caminho e as principais faixas já foram gravadas. O coro

tem um núcleo estável de cantores que ficam de ano para ano, estabilizando o trabalho, algo que vem melhorando de ano a ano.

O coro tem se tornado referência em eventos na região de Foz.

 

Público Estimado: 150 pessoas

Público Real Atingido: 100 pessoas 

CORAL  TODOCANTO

Informações concedidas através do Sistema SIGAA - UNILA em seu relatório final da ação. Imagem SECOM - UNILA.



O projeto consiste na organização de recitais, palestras e masterclasses em diferentes lugares na região trinacional, visando a

divulgação da música popular e de concerto. Entre os principais objetivos, podem ser citados a ampliação do acesso à música de

qualidade na região, o despertamento do interesse da comunidade por atividades relacionadas à música, o oferecimento de

oportunidades de performance em público para músicos em início de carreira e o estreitamento das relações com músicos e

público das cidades de Puerto Iguazú e Ciudad del Este. Os eventos serão realizados em diferentes locais da região trinacional,

visando a exposição de atividades musicais para diferentes camadas da população.

 

Público Estimado: 900 pessoas

Público Real Atingido: 5000 pessoas

C IC LO  SONORO

Informações e imagem concedidas através do Sistema SIGAA - UNILA em seu relatório final da ação. 



As técnicas de teatro de bonecos abordadas nesta oficina, serão voltadas para educadores, amantes da arte teatral que tenham

interesse em aprender, desenvolver e aprimorar os métodos de animação da tradição italiana e outros que priorizem o corpo. O

objetivo é estimular cada participante a construir e manipular seu próprio boneco, além de vivenciar um espaço de criatividade,

sociabilidade e de expressão. Somado a isso, cada aluno trabalhará técnica vocal e corporal, afim de preparar o corpo e a voz para

emprestar ao boneco, dotando-lhe de características humanas.

 

Público Estimado: 270 pessoas

Público Real Atingido: 200 pessoas

COMO  UMA  LUVA ,  TEATRO  DE  BONECOS

Informações concedidas através do Sistema SIGAA - UNILA em seu relatório final da ação. Imagem PROEX - UNILA.



O curso vem suprir uma carência da região, oferecendo ensino formal de música gratuito e de qualidade à comunidade. Prevê

aulas de teoria musical e de piano, individuais ou em grupo, ministradas por alunos de graduação do Curso de Música da UNILA.

Vincula-se com outras propostas de ações de extensão da área de música, como outros Cursos Preparatórios e o Curso de Teoria

Musical.Este projeto propõe a criação de um Curso Preparatório de Piano voltado, prioritariamente, para estudantes do Ensino.

 

Público Estimado: 210 pessoas

Público Real Atingido: 210 pessoas

CURSO  PREPARATÓR IO  DE  P IANO

Informações e imagem concedidas através do Sistema SIGAA - UNILA em seu relatório final da ação. 



"Músicas de América Latina" es un proyecto de extensión de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana que asume

la tarea de crear un grupo permanente de música, con formación instrumental y vocal flexible, con la finalidad de investigar,

vivenciar, crear, recrear y difundir géneros y ritmos de las expresiones musicales tradicionales de América Latina.

El proyecto tiene como principio fundamental la relación de igualdad entre los saberes tradicionales y académicos, y está basado

en tres ejes: formación de los integrantes; integración latinoamericana; trabajo creativo/artístico.

 

Público Estimado: 40 pessoas

Público Real Atingido: 600 pessoas

MÚS ICAS  DE  AMÉR ICA  LAT INA

Informações e imagem concedidas através do Sistema SIGAA - UNILA em seu relatório final da ação. 



O projeto PANAMBI V assume a tarefa de atuar na formação de leitores no campo da literatura, utilizando-se de poéticas da

oralidade que têm na performance o seu eixo fundamental, buscando ampliar o diálogo interdisciplinar entre diferentes

modalidades artísticas (literatura, música, teatro, dança, cinema) na Biblioteca Comunitária Cidade Nova Informa (CNI), onde se

reúne um grupo de crianças semanalmente para falar poesia e cantar. Essas crianças dominam um vastíssimo repertório de

poemas e músicas em português, espanhol, guarani e francês. O módulo V do projeto PANAMBI (“borboleta” em guarani) propõe a

ampliação constante desse repertório incluindo poemas em inglês. Os processos de criação de performances vivenciados tanto

pelos bolsistas quanto pelas crianças/estudantes serão objetos de reflexão teórica, vinculados especialmente à Crítica Genética,

teoria que estuda os processos criativos nas artes.

 

Público Estimado: 350 pessoas

Público Real Atingido: 400 pessoas

PANAMB I  V

Informações e imagem concedidas através do Sistema SIGAA - UNILA em seu relatório final da ação.



A ação de extensão Laban, Arte e Performance desenvolvida na Universidade Federal da Integração Latino-Americana/ UNILA, tem

por intuito sensibilizar corpos para o SER, SENTIR e AGIR no movimento gestual, por meio de conhecimentos sobre as Teorias de

Rudolf Laban, que possam aprimorar o repertório motor e expressivo de atores e dançarinos envolvidos com manifestações

artísticas e culturais das áreas de dança e teatro de toda comunidade iguaçuense. O curso está em andamento e foi oferecido a

toda comunidade acadêmica, bem como, a comunidade externa da fronteira trinacional.

Informações concedidas através do Sistema SIGAA - UNILA em seu relatório final da ação. Imagem meramente ilustrativa.

LABAN



          A Pró-Reitoria de Extensão é responsável  pelas atividades de

extensão e cultura, ou seja, faz a gestão de programas, projetos,

eventos e cursos de extensão na UNILA, tais como: Coral

TODOCANTO, Coletivo Teatral Cote´Coi, Programa de Línguas,

Programa de Artes.  

         Desenvolve ações nas áreas de  Comunicação, Cultura e Artes,

Direitos Humanos e Justiça, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e

Produção, Educação, Letras e Línguas, Inclusão Social e Trabalho. 

         Sua atuação é voltada para os interesses da população, com

participação aberta da comunidade, incentivando a inserção social,

a diversidade cultural e a produção de conhecimento na região

trinacional do Iguaçu

Nº de projetos de extensão realizados em 2018: 166

Nº de cursos de extensão realizados em 2018: 81

Nº de eventos de extensão realizados em 2018: 17

Nº total de ações de extensão realizadas em 2018: 264

Nº de docentes envolvidos nas ações de extensão em 2018: 265

Nº de alunos envolvidos nas ações de extensão em 2018: 778

Nos cabe planejar, orientar e coordenar o

desenvolvimento de ações e projetos de

extensão que valorizem a diversidade cultural e a

comunicação como fatores de desenvolvimento

econômico e social para a valorização da

identidade latino-americana, em parceria com as

ações de extensão.

A  PRÓ -

RE I TOR IA  DE

EXTENSÃO

NÚMEROS

DA  EXTENSÃO

O  DEPARTAMENTO

D  E  CULTURAS  E

COMUN ICAÇÃO

Contato:

proex@unila.edu.br

+55 (45) 3529-2192





 

 

Atividades desenvolvidas no Núcleo de Integração e Cultura 2019 

 
Unidade de produção e fomento de ações criativas, visando a sistematização do            

campo da cultura como um dos pilares centrais que direcionam as prioridades da instituição              

junto ao ensino, a pesquisa e a extensão. O Núcleo de Integração Cultural (NICULT) foi               

criado pela portaria IMEA n° 005/2018, de 19 de Julho de 2018. A unidade se caracteriza                

pelo acolhimento e articulação de agentes, entidades, e iniciativas do campo da cultura na              

Unila e no território regional. Com o objetivo central de fortalecer valores como a              

interculturalidade presentes na missão institucional da UNILA, o Núcleo visou fomentar a            

cultura sob a perspectiva da integração. E com forte inspiração e vínculo ao território local,               

entendendo que estamos localizados em uma região de fronteira, na qual a pluralidade             

cultural é elemento de relevância e também de conflito social. Com isso, compreendeu-se a              

necessidade em promover, e organizar a cultura como área estratégica de atuação            



institucional que necessita empreender instrumentos para promover a integração solidária          

dentro e fora da universidade.  

O Núcleo atuou em conformidade com as diretrizes do Instituto Mercosul de Estudos             

Avançados - IMEA, pelo âmbito de fortalecer a cooperação entre distintas unidades, atores             

e territórios, porém, através da cultura. Articulou a formação de redes para através da              

colaboração com outros atores envolvidos em iniciativas culturais da Unila, e da cidade e              

demais territorialidades pertinentes, convergir e enriquecer o campo da cultura. Mais           

precisamente, desenvolveu projetos, produtos, captação de recursos e criação de          

mecanismos de circulação cultural.  

 

EIXOS DE ATUAÇÃO 

1. Linguagens (audiovisual, artes cênicas-teatro-dança-circo, performance, artes 
visuais, música, publicações)  

2. Gestão e produção cultural 
3. Patrimônio e Memória; 
4. Formação; 
5. Estrutura/Equipamentos culturais; 
6. Articulação de Redes locais e transnacionais de cooperação 

  

Informação: Canais de divulgação: Instagram Unila_Cultural; Fanpage 

www.facebook.com/UNILA.CULTURA 

 

Equipe do extinto Nicult: 

Michele Dacas (relações públicas) 

Rafael Lemos (assistente administrativo) 

Pedro Louvain (Técnico em Assuntos educacionais) 

Gabriel Gustavo (estagiário em produção cultural) 

 
Projetos: 

 
Acervo expográfico Digital da Memória Cultural da Fronteira Trinacional: Projeto que           

pretende criar um acervo expográfico digital da Memória Cultura fronteiriça, tratando de            

http://www.facebook.com/UNILA.CULTURA


pesquisar e mapear o conjunto dos bens culturais materiais e imateriais de Foz do Iguaçu,               

Ciudad Del Este e Puerto iguazu e das demais localidades da região para em seu conjunto                

formar o Patrimônio Cultural da Fronteira Trinacional. O desenvolvimento da proposta           

contempla as etapas de planejamento, pesquisa, produção de conteúdo e criação da            

interface virtual. Esse projeto é necessário devido ao impacto para a valorização da             

memória cultural local, assim como para a organização de acervo digital para fontes de              

conhecimento, cultura e ensino. No momento está sendo elaborada a primeira fase de             

pesquisa e mapeamento que irá prosseguir até dezembro de 2019. Fazem parte do             

processo de construção desta proposta Universidad Nacional de Misiones (UNAM), de           

Argentina, que colocará a disposição os serviços e funcionários do laboratório transmídia            

para a criação da plataforma digital, assim como a custear a participação dos envolvidos no               

projeto e nas atividades relacionadas ao acervo na Unila. Também da Argentina temos a              

participação do Dirección de Patrimonio Histórico y Cultural - Iguazú com a disponibilização             

da sua equipe museológica para a pesquisa do inventário. Outras instituições envolvidas            

são a Universidad Nacional del Este (UNE), de Ciudad del Este, que irá colaborar através               

da participação do professor Jhoel David Esquivel que contribuirá para a pesquisa do             

inventário cultural desde o Paraguai. E a Fundação Cultural de Foz do Iguaçu que estará a                

cargo do investimento de recursos para contratação de equipe, compra de equipamentos,            

hospedagem e passagens para a equipe de la Unila, a instituição encarregada ela             

coordenação geral do projeto. O projeto inicia oficialmente em junho de 2019 e terá duração               

de 1 ano, podendo ser prorrogável. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Foto: Encontro das equipes transnacionais na Unila e em Puerto Iguazu. 

 

 



 

 
Documentário Ñanduti: Equipe formada por 07 estudantes de diferentes áreas, sendo a            

maioria deles do curso de cinema e audiovisual da Unila. Este projeto está em execução               

desde 2018, tendo no primeiro ano realizado a fase concepção de roteiro, estrutura             

narrativa e pesquisa de personagens. Algumas produções como programas de rádio e            

eventos para debater a temática de emigração foram realizadas nesta época. Em 2019             

estamos trabalhando na concepção linguagem/estética, nos cronogramas de gravações, e          

desde agosto trabalhamos na gravação do documentário. O projeto conta com apoio da             

Proex/Unila através de bolsas de extensão. 

Proposta do documentário: A proposta é um curta metragem de até 30 minutos que abarca               

os três tipos de fluxos migratórios, a itinerância da fronteira, a permanência e a              

temporariedade. Cada personagem irá representar um dos fluxos, aqueles que chegam aqui            

para buscar recomeçar a vida, os que vêm para passar um tempo, estudar e ir embora, e                 

aqueles que vêm e vão no fluxo diário fronteiriço. A família venezuelana, o estudante              

paraguaio, a estudante uruguaia, e a estudante indígena representam estes fluxos. Esta            

última é uma quarta personagem que permeia todas as outras e possui ligação             

representativa direta com o território e os povos originários, representando um fluxo            

migratório que vai além do deslocamento estado/Nação. A unila é motivação e conexão             

entre as quatro personagens. 

 

 
 

 



 

 

  

  

Fotos: gravações do documentário no 15M, na aldeia Itamarã e na ponte da amizade. 

 



 

 

Revista Peabiru: Editoração da edição de 2019 da revista com exemplar online de 64              

páginas, com tema sobre cultura latino-americana. A versão impressa deste ano foi            

prejudicada pelos cortes. Até este momento foram feitos os trabalhos de convocatória de             

materiais, a curadoria das publicações e está em andamento a diagramação da edição e              

posteriormente será efetivada a etapa final de divulgação.  

 

 

 

última edição 2018 



 

Capa da nova edição ainda não 

divulgada>>>>> 

 

 
 

Projeto Arapy: O projeto iniciou sua realização com a ação: Experiências Itinerantes no             

Território das Infâncias, fomentada por edital específico de Cultura e Território da UNILA.             

Diagnosticamos com isso que existe grande demanda por atividades culturais e educação            

ambiental que façam interface com o tema da cultura, alimentação saudável e o cultivo de               

hortaliças na localidade da Nova Andradina. Desde junho de 2019 estamos contando com o              

apoio da secretaria de Direitos HUmanos e da Secretaria da Agricultura Municipal, que tem              

cedido espaço junto ao banco de alimentos e fundos do CRAS Norte, onde realizamos              

atividades com crianças do bairro para o desenvolvimento de uma horta. O objetivo deste              

projeto é realizar programação cultural com horta comunitária que atenda as crianças e             

moradores dos bairros Vila Nova Andradina, Almada, Cidade Nova e jardim Universitário. A             

partir da Unila, propomos a realização de atividades culturais com brincadeiras, rodas de             

plantio, oficinas de cantigas populares, feira cultural com colheita da horta comunitária. Mas             

além disso, em contato com o local e as instituições próximas pensamos em propor também               



a estruturação de um espaço cultural, com feirinha agroecológica e fomento a economia             

criativa para os moradores da região.  

 

Atualmente ao lado do CRAS tem a construção de uma creche que provavelmente será              

finalizada ainda este ano, e atrás do CRAS tem o banco de alimentos que no momento está                 

sendo revitalizado, e também o arroio do rio almada, região na qual pensamos em preservar               

através de um sistema agroflorestal (SAF). Esse local que já é frequentemente ocupado             

por crianças que transitam o local para coleta de frutos das árvores e diversas atividades de                

recreação, em breve, com a reestruturação do banco de alimentos, também será um ponto              

de acesso dos moradores do bairro, sendo nosso interesse trabalhar principalmente com as             

mulheres cadastradas e atendidas por estas entidades na região. Importante considerar que            

esse local já vem sendo utilizado para atividades que são comuns ao cotidiano das crianças               

e ali desejamos potencializar esses encontros e desenvolver um espaço de permacultura            

que tenha diálogo entre o CRAS e a Associação de moradores dos bairros. Esse projeto               

está em vias de ser cadastrado como ação de extensão e está em vias de ser formalizado o                  

apoio com a prefeitura. 
 

  

 

 
 



 

 

 

Curadoria e Montagem de Mostras de artes visuais: 

 
Exposição Retinas de la Frontera Trinacional” no México/Paraguai/Brasil: exposição         

sobre o olhar da comunidade universitária sobre a fronteira a ser realizada lançada em 3               

países. No Paraguai, a exposição foi lançada em agosto/2019, durante o aniversário do             

Instituto Social do Mercosul, contando com o apoio desta entidade para estruturar esta             

mostra. A mesma exposição foi lançada em setembro/2019, na Universidade Autónoma de            

Aguascalientes no México, fruto de uma parceria celebrada durante o intercâmbio da            

servidora Michele Dacas, também curadora da mostra. 

 

1. Exposição na Embaixada do Brasil em Asunción realizada em parceria com o            

ISM-Instituto Social do Mercosul 

 

 

 

 



 

2. Exposição na Universidade de Aguascalientes-México:  

 

  

  

 

 

Obs: a ideia é trazer essa exposição para Foz do Iguaçu 

 
 
 
 



 

Exposição Expresiones: Mostra realizada de fevereiro à abril de 2019 para contemplar as             

atividades culturais de acolhimento dos novos estudantes, foi realizada no JU. Com mostra             

de trabalhos fotográficos e ilustrações de estudantes veteranos da Unila. A Mostra sintetiza             

o encontro dos olhares já atravessados pela experiência de estar em uma universidade na              

fronteira trinacional, e o distanciamento dos olhares que aqui chegam trazendo outras            

referências, mas também a expectativa de compartilhar deste universo aberto e           

imageticamente exposto. Nas fotos da mostra coletiva residem diferentes percepções e           

sensibilidades sobre o território concebido como simbólico, corporal, geográfico, urbano e           

histórico, e que expressam nossas fronteiras pelas lentes de estudantes artistas da Unila. 

 

 

 

 

Fotos: da divulgação e da Mostra exposta no JU 

 
Tramas urbanas de Fronteira: obra e curadoria de Guilherme Cardim, formado em Lamc             

pela Unila, a mostra contou com o apoio do núcleo de Cultura, e foi promovida pela                

Fundação Cultural.  



 

  

 
 
 
Coproduções>>> 

 
Cinelatino no Cine Cataratas: é uma iniciativa do “Cineclube Cinelatino: Imagens da            

América Latina a Serem Decifradas”, projeto de extensão da UNILA que atua desde 2012              

na cidade de Foz do Iguaçu em parceria com o Núcleo de Integração e Cultura (NICULT) do                 

Instituto Mercosul de Estudos Avançados (IMEA) e com o Cine Cataratas. O projeto se              

propõe a divulgar a produção audiovisual latino-americana com sessões mensais. A ideia é             

trazer para Foz do Iguaçu filmes inéditos, colocando no circuito filmes que normalmente se              

restringem aos cinemas das capitais brasileiras ou das demais cidades latino-americanas.           

Até julho de 2019 realizamos 05 Mostras de filmes, sendo eles: Café com canela, de Glenda                

Nicácio e Ary Rosa, Violeta segue a vida em Cachoeira, no Recôncavo da Bahia, entre               

adversidades do dia a dia e traumas do passado. Los Silencios, de Beatriz Seigner, um               

filme, aclamado pelo público e júris de festivais ao redor do mundo, que teve duas sessões.                

“Eleições” um documentário que acompanha os estudantes de uma escola estadual de            

ensino médio do centro de São Paulo numa campanha para eleger seu grêmio estudantil.              

Dirigido pela cineasta Alice Riff, o longa foi gravado ao mesmo tempo que ocorria o               

processo eleitoral de 2018. E o documentário “A parte do mundo que me pertence”, que               

estreou dia 9 de maio no Brasil pela Olhar Distribuição e foi vencedor da mostra Novos                



Rumos do Festival do Rio 2017 e do prêmio de “Melhor Longa Documentário” no 2º Indian                

World Film Festival (Índia, 2018), e contou com a presença do diretor Marcos Pimentel. 

Todas as sessões foram seguidas de debates, com convidados da Unila e também             

realizadores dos filmes. As salas do cine Cataratas que tem em torno de 120 lugares               

estiveram lotadas em todas as sessões, e em algumas tiveram que dobrar a exibição, como               

foi o caso de Los Silencios. No segundo semestre tivemos uma ré-estreia nacional, com o               

filme Bacurau, no dia 24/08. E a exibição de “Divino Amor” e “espero tua revolta” em 23 de                  

setembro; “Estou me guardando pra quando o carnaval chegar”, em outubro. E “No coração              

do mundo” para novembro. cada vez mais o projeto Cinelatino vêm ganhando espaço e              

incluindo a cidade no circuito de estreias nacionais, algo inédito na cena cultura de Foz e                

região. Além disso, a curadoria realizada pela equipe do projeto também complementa a             

exibição mensal, a grade semanal da programação do Cine JL. trazendo essas projeções             

em primeiríssima mão pelo projeto Cinelatino. Adquirindo um espaço de cinema para            

exibições da universidade e ao mesmo tempo proporcionando ao grande público acesso á             

essas enriquecedoras produções. 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

Muralismo na ocupação Bubas: histórias de vida e território”: trata de uma proposta para              

transformar histórias de vida e identidade coletiva em incríveis painéis artísticos em trinta             

moradias da ocupação Bubas, localizada no bairro do Porto Meira, em Foz do Iguaçu, é a                

maior ocupação urbana do oeste do Paraná. O projeto é realizado em parceria com a               

Fundação Cultural através do Fundo Municipal de Cultura e irá encerrar em agosto de 2019               

com a entrega das obras artísticas nas 30 casas, com uma exposição de fotografia, e com o                 

lançamento de um minidocumentário sobre o processo. O projeto concluiu até o momento a              

fase de pesquisa e autorização das casas e planejamento das ilustrações junto aos             

moradores e irá iniciar em junho as pinturas. 

 



 
 

 

 

 

 
 



 

Organização e apoios a Eventos Culturais 

 

Festival Cultural da Integração: organizado pelo Núcleo de Integração e Cultura do IMEA,             

com apoio do gabinete da reitoria, o festival foi realizado no dia 23 no Jardim Universitário                

da UNILA, e foi um evento com programação repleta de atrações culturais como cinema,              

exposições, danças, música e oficinas de arte apresentada pelos unileiros e aberto a             

comunidade de Foz do Iguaçu e região. O festival buscou promover a integração entre os               

estudantes ingressantes com a comunidade acadêmica e externa local; aproximando e           

recebendo diversas culturas da Unila e da cidade. Ao valorizar as diversidades culturais da              

Unila e da fronteira, reforçamos a vocação intercultural da universidade e a integração entre              

os diferentes povos através da arte. O festival foi também uma oportunidade para que os               

estudantes do ensino médio conhecessem de perto a universidade, recebemos nesta           

ocasião em torno de 200 estudantes de escolas públicas de Foz, sendo elas Paulo Freire,               

Ipê Roxo e Flávio Warken.  

 
 

 

 



  

 

I festival gastronômico cultural latino-americano na Vila C 

Abertura de inscrições para submissão de propostas de apresentações artísticas e mostra de             
culinária latino-americana no I Festival gastronômico cultural da Vila C. O objetivo do festival é               
integrar a valiosa interculturalidade que existe na Unila à um dos bairros de maior concentração               
de moradia de estudantes da universidade. 

Os estudantes, professores e TAEs da Unila interessados deverão inscrever propostas de            
apresentações, oficinas, e mostras artísticas e/ou gastronômicas latino-americanas até o dia 23            
de setembro. O evento será realizado na Feirinha da Vila C, no dia 11 de outubro do 2019.  

O Festival é resultado do projeto "Elenco Folclórico Latino-americano e a feirinha gastronômica             
na Vila C", coordenado pelos estudantes da Unila, Mariana Mamani Flores e Miguel Angel Rios               
Chuquichambi, e contemplado pelo edital IMEA/UNILA No15/2018 (cultura e território) e conta            
com a coorganização do departamento de cultura da Proex. O evento conta ainda com o apoio                
da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, Feirinha da Vila C e da organização conjunta da                
comunidade local. 

 

 

 



 

Projeto Arapy - Oficinas de Grafite e Cisterna set/2019 

 

Do dia 24 a 30 de setembro estará ocorrendo junto ao banco de alimentos e cras norte da                  

prefeitura a oficina de cisterna e de grafite. A ação ocorre em parceria com o projeto Arapy                 

(UNILA), com o projeto “Encontros e Caminhos” (ITAIPU), e com a secretaria municipal da              

agricultura. O projeto Arapy da Unila foi contemplado com o edital IMEA/UNILA No15/2018             

(cultura e território) e atua na na interface entre cultura, agroecologia e espaço público. 

 

Projeto Arapy - Dia da ação global por soberania alimentar. Evento a ser realizado no dia 19 de                  

outubro. Com programação que contemplará recreação, debate sobre política pública e meio            

ambiente, cinema, feirinha e plantio agroflorestal. 

 

Festival latino-americano de cinema 3 Margens: apoio a realização da edição           

novembro/2019. 

 

Formação de Redes e Participação em eventos 

 

Semana acadêmica do Ilaach: dia 12 de junho, das 9h30 às 10h30 a coordenação do               

Núcleo fará participação para apresentação dos projetos e ações do Ponto de Cultura do              

IMEA.  

 

Fomerco 2019: Organização do Colóquio sobre Memória cultural como instrumento de           

integração na fronteira com a rede do projeto acervo digital. Será realizado de 25 de               

setembro. 

 

Mercociudades: Realizado em agosto de 2018. Constituiu em um programa de capacitação             

que uniu gestores culturais e arquitetos de diferentes instituições da América Latina, onde cada              

um qualificou um projeto na área cultural e artística, nesse encontro tematizou a cultura como               



pilar do desenvolvimento sustentável para as cidades. Há interesse por parte da rede em tornar               

a Unila uma instituição associada, mesmo sem esta integrar o grupo Montevideo de             

universidades. A rede cumpre com a demanda local da cooperação sul-sul e possui algumas              

vantagens como editais de fomento a projetos, encontros temáticos e ampla possibilidade de             

divulgação. 

 

COMAFI: dia 28/09, às 9h, plenária sobre política ambiental municipal. 

 

Caminhos do Peabiru: participação da mesa de comunicação popular a ser realizada dia             

21/09 na ocupação Bubas, a organização é do curso de arquitetura e da UFG. 

 

 
Editais 

Edital Cultura e Território: Fomento e articulação de três projetos coordenados por            

estudantes no campo da cultura para serem desenvolvidos na cidade de Foz do Iguaçu até               

dezembro de 2019. Os Os projetos selecionados foram: Experiências Itinerantes no           

Território das Infâncias; Muralismo na terra das cataratas; “Preservación y expresión cultural            

de América latina” Festivales gastronómicos y culturales en Foz do Iguazú. O edital deve              

ser transferido do IMEA para a Proex e também ser avaliada a sua continuidade para o                

próximo ano. 

 

Edital de cultura e Justiça Social: Este edital está em processo de negociação com a               

secretaria municipal de assistência social, através do CRAS Norte. Para a sua realização             

seŕa necesssário efetuar um convênio para o repasse de verba para a Unila, e em               

contrapartida os estudantes da Unila realizarão por 01 ano ações em arte e cultura na               

instituição para jovens que cumprem medidas socioeducativas. 

 
Propostas que ainda precisamos construir/articular/implantar: 

Planejamento e reorganização do departamento de cultura 

 



 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA INSTITUTO MERCOSUL DE

ESTUDOS AVANÇADOS

Edital IMEA nº15/2018

Torna público o edital de 
Apoio a Projetos de Cultura e Território

O Coordenador do Instituto Mercosul de Estudos Avançados (IMEA), da Universidade Federal da Integração

Latino-Americana (UNILA), nomeado pela Portaria UNILA nº 396, de Junho de 2017, publicada no Boletim de

Serviço nº 271, de 07 de Julho de 2017 , no uso das suas atribuições, convoca interessados a submeterem

candidaturas ao presente edital para o Núcleo de Integração e Cultura do IMEA (NICULT) criado pela portaria

IMEA n° 005/2018, de 19 de Julho de 2018. 

1 OBJETIVOS E FINALIDADES 

1.1 Fomentar a realização de projetos culturais promovidos a partir da Unila e com ação direta no território de
Foz do Iguaçu. Os projetos deverão ter como foco de atuação a transversalidade dos eixos  arte, cultura,
cidadania,  espaço público e  ação social.  E serem operacionalizados  por  meio de formatos  e linguagens
elencadas entre muralismo, fotografia, audiovisual, literatura, música, teatro, artes plásticas, recreacionismo e
performance com objetivo de emancipar e despertar diálogos sobre corpo, território, lazer, espaço público, e
diversidade.

1.2 Fortalecer e criar vínculos com a comunidade de Foz do Iguaçu através de iniciativas, promovidas por
estudantes da Unila, que integrem arte, cultura, ação social e cidadania, é um dos principais objetivos deste
edital. Estas ações deverão promover o diálogo e a apropriação de espaços públicos por meio da cultura,
mediando sobretudo o direito das pessoas à cidade. Os projetos devem ser destinados e construídos em
colaboração com associações de bairro,  agremiações de mulheres,  crianças, jovens, e idosos, entidades
culturais, coletivos identitários, escolas, órgãos públicos promotores da saúde, bem estar e direitos humanos.

2. OBJETO 

Constitui  objeto  desta  chamada  pública,  a  seleção  de  três  projetos  para  a  realização  de  atividades
concebidas,  organizadas e executadas por estudantes de graduação da UNILA que tematizem ações no
segmento cultural no âmbito da cidade de Foz do Iguaçu. Visando fortalecer o vínculo com a comunidade
local por meio da cultura e promoção da cidadania, da diversidade e do direito à cidade. Como também o
enriquecimento da formação universitária, e fortalecimento do protagonismo e da autonomia estudantil como
agentes de transformação social.  Os projetos devem comprovar possuir  uma ou mais das características
abaixo: 

a) fomento de práticas, linguagens e formatos culturais do território local 
b) democratização do acesso aos mecanismos de produção e fruição cultural no território
c) envolvimento e participação da comunidade local na gestão da iniciativa segundo seus próprios saberes e
necessidades socioculturais específicas; 
d) promoção ds cidadania, da diversidade, mediante o intercâmbio de saberes e a divulgação de informações;
e) estímulo à formação de redes sociais e culturais 
f) possuir histórico de atuação da iniciativa e vínculo com a comunidade 

2.1 Os projetos devem ter como objetivo central o fortalecimento da circulação, produção e incentivo a cultura
no  município  de  Foz  do  Iguaçu.  Cada  projeto  deverá  ser  inscrito  considerando  a  transversalidade  das



seguintes  áreas:  arte,  cultura,  cidadania,  espaço  público  e  ação  social.  E  operacionalizados  através  de
formatos  e  linguagens  que  incluam  ao  menos  uma  dessas  opções:  muralismo, fotografia,  audiovisual,
literatura, música, teatro, artes plásticas, recreacionismo e performance.
2.2.  Os  projetos  financiáveis  neste  Edital  devem ser  propostas  geridas  e  realizadas  exclusivamente  por
estudantes da UNILA, regularmente matriculados e frequentes em curso de graduação presencial. 
2.2.1 O projeto deverá ser resultado da criação intelectual do participante, não sendo aceita cópia (total ou
parcial) de trabalhos de terceiros, sob pena de desclassificação imediata. 
2.2.2 O projeto poderá prever a participação e colaboração de grupos de pesquisa e extensão, bem como
outros  serviços  e  servidores  da  universidade,  desde  que  anteriormente  acordada.  Conforme  carta  de
anuência (ANEXO II)
2.2.3 A participação neste Edital é voluntária, sendo que todos os seus participantes ficam sujeitos às regras e
condições estabelecidas neste documento. 
2.2.4. A proposta deverá conter a indicação de apenas 01 (um) estudante responsável pela ação. 
2.2.5 Os responsáveis pelos projetos classificados selecionados pelo Núcleo de Cultura do IMEA, de acordo
com as disposições previstas neste Edital,  serão contemplados com recurso conforme descrito no item 4
deste edital. 
2.2.6 O recurso será pago apenas aos estudantes responsáveis indicados nos projetos aprovados. 
2.2.7  Serão  automaticamente  desclassificados  os  projetos  com propostas  de  atividades  ilegais,  nocivas,
dolosas,  ameaçadoras  e  discriminatórias  ou  etnicamente  ofensivas,  caluniosas,  de  cunho  partidário,
desrespeitosas, que assediem ou invadam a privacidade alheia e/ou que agridam pessoas, animais ou meio
ambiente. 

3. PERÍODO DE VIGÊNCIA

3.1 Os projetos deverão ser desenvolvidos entre os meses de março e julho de 2019

 

4. RECURSOS DISPONÍVEIS

4.1 O presente edital terá o valor disponível de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para o apoio ao fomento aos
projetos de cultura e território 
4.2 Fica estabelecido o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por proposta aprovada, completando um total
de 03 (três) apoios. 
4.3 Para receber o recurso financeiro, o proponente deverá apresentar junto a proposta, entregue no ato de
inscrição, o plano de utilização dos recursos conforme cronograma de ações; o orçamento deverá ser dividido
entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) para bolsa, e R$ 2.000,00 (dois mil reais) para custeio da ação, como
compra de materiais permanentes e materiais de consumo.

I  –  Material  Permanente:  a)  Equipamento  de  informática,  áudio  e  vídeo;  b)  Software  especializado;  c)
Equipamentos, acessórios e instrumentos musicais; d) Ferramenta ou aparelho para função específica; e)
Livros (desde que não disponíveis no sistema da BIUNILA ou base de dados que a UNILA tem acesso). 

II  -  Material  de Consumo:  a)  Utensílios  para  escrita,  desenho e pintura;  b)  Livros didáticos de Assuntos
Estudantis c) Madeira e artigos para confecção de maquetes e protótipos; d) Tintas, Tecido, linha, agulha,
tesoura e seus acessórios. III – Outros, desde que devidamente especificados na proposta e enquadrados
nas modalidades acima.

4.4 O recurso financeiro destina-se exclusivamente aos fins a que se propõe o projeto e deverá ser utilizado
rigorosamente dentro do plano de trabalho contido na proposta, em conformidade ao explicitado nas regras
contidas neste Edital.
4.5  São  permitidas  exclusivamente  despesas  efetuadas  dentro  do  período  de  vigência  do  Projeto,  em
conformidade ao presente Edital. 
4.6  Os  recursos  concedidos  pelo  presente  item  serão  depositados  na  conta  corrente  do  proponente
responsável, que ficará encarregado da devida utilização dos mesmos.



4.7 O depósito do recurso financeiro será realizado em parcela única e somente após assinatura do termo de
compromisso.
4.8  Os bens  de uso  permanente,  adquiridos  no  decorrer  da utilização do  recurso  financeiro,  devem ser
obrigatoriamente tombados no prazo de até 15 dias, a contar do recebimento do produto pelo beneficiário, o
qual deverá encaminhar cópia da Nota Fiscal ou Fatura Comercial à Seção de Almoxarifado da Pró-reitoria de
Administração, Gestão e Infraestrutura (PROAGI), que tomará as providências cabíveis.
4.9 Os recursos financeiros não utilizados deverão ser devolvidos à UNILA em até 30 dias após o prazo
previsto  para  sua  utilização,  por  meio  de  Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU).  Parágrafo  Único.  O
comprovante de devolução também deverá ser anexado ao Relatório de Prestação de Contas.

5. DA INSCRIÇÃO

5.1 As propostas de estudo deverão ser enviadas para e-mail nucleo.cultura@unila.edu.br, até o dia 
05/11/2018, em formato pdf com a seguinte documentação:
5.1.1 Ficha de Inscrição (conforme modelo constante do anexo I)
5.1.2 Proposta de trabalho
5.1.3 As propostas obrigatoriamente deverão conter: Título, apresentação do
projeto; adequação aos eixos do edital, objetivos, justificativa, metodologia, cronograma, orçamento (bens 
duráveis, materiais de consumo e contratação de serviços), plano de trabalho (ações) e membros da proposta
5.1.4 Documentação que comprove a experiência (portfólio)
5.1.5 No caso de entidades parceiras, incluir autorização dos membros participantes
na proposta
5.1.6 Cada proponente poderá indicar somente uma única proposta
5.1.7 Não serão aceitas inscrições fora dos prazos determinados neste Edital.

6. SELEÇÃO

6.1 As propostas dos projetos serão avaliadas pelo Núcleo de Cultura do IMEA, considerando os objetivos
propostos neste edital, sendo o valor máximo de 10 (dez) pontos e o mínimo igual a 0 (zero).

7. DO CRONOGRAMA 
Os interessados na inscrição de propostas de projeto devem observar o seguinte calendário:

Abertura do Edital 07/11/2018
Prazo para Inscrição das Propostas 15/11/2018
Homologação das Propostas 19/11/2018
Recurso à Homologação 21/11/2018
Resultado dos Recursos 22/11/2018
Análise das Propostas 26/11/2018
Divulgação do Resultado Preliminar 26/11/2018
Recursos 27/11/2018
Resultado Final 29/11/2018

8. DOS ESPAÇOS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

8.1 O Núcleo de Cultura do IMEA poderá viabilizar, mediante empréstimo, os seguintes recursos materiais:
projetor multimídia, caixa de som, microfone, desde que estes estejam claramente pré-definidos no projeto,
que sejam solicitados no prazo mínimo de quinze dias úteis de antecedência e haja,  em qualquer caso,
disponibilidade por parte da instituição. 
8.2 A Unidade do IMEA poderá ser utilizada como local para o planejamento, criação e reunião da equipe do
projeto.
8.3 Em caso de necessidade de deslocamento por meio de veículos da instituição, o proponente poderá
solicitá-lo, desde que esteja claramente pré-definido no projeto, atentando para o prazo mínimo de quinze dias
úteis de antecedência e haja, em qualquer caso, disponibilidade por parte da instituição. 



8.4 Os contatos com a comunidade externa para a efetivação de parcerias são de exclusiva responsabilidade
dos executores do projeto.
8.5 O projeto poderá utilizar as mídias do Núcleo de Cultura (IMEA) para divulgação das ações.
8.6 A coordenação e equipe do Núcleo de Cultura (IMEA) estará disponível para assessoramento e deverá
acompanhar o andamento das ações.

9. RESULTADOS DOS PROJETOS

9.1 A proposta contemplada deverá produzir relatório total (financeiro e de atividades) a ser entregue ao final
da vigência do edital com a apresentação dos resultados da proposta apoiadas pelo edital.
9.2 Caso o proponente não apresente o relatório final, o mesmo deverá devolver o valor concedido por esse
edital  à proposta por meio de Guia de Recolhimento a União (GRU) no prazo estipulado pela normativa
vigente.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 Os casos omissos ou excepcionais serão analisados pela coordenação do Instituto Mercosul de Estudos.

Foz do Iguaçu, 07 de novembro de 2018.

                                                         

Coordenador do Instituto Mercosul de Estudos Avançados

Lucas Ribeiro Mesquita



ANEXO I - ROTEIRO DO PROJETO E FICHA DE INSCRIÇÃO

1 - TÍTULO DO PROJETO 

2 – RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO 
nome; 
e-mail; 
curso; 

3 – CARGA HORÁRIA e DISPONIBILIDADE DO RESPONSÁVEL PARA EXECUÇÃO DO PROJETO 

4 – EQUIPE EXECUTORA 
Nome; 
e-mail; 
curso; 

5 - ANÁLISE DE CONTEXTO E JUSTIFICATIVA (máximo de 3 páginas) 

6 - OBJETIVO GERAL 

7 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

8 - PÚBLICO 

9 -METODOLOGIA (máximo de 2 páginas) 

10 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Atividades Locais Datas e  Horários Entidades envolvidas

11 -  INDICAÇÃO DE ESPAÇOS,  EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA UNILA PARA DESENVOLVER O
PROJETO 

12 – INDICAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO A SEREM ADQUIRIDOS, COM PLANO
DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS (inserir mais linhas, se necessário) 

Material Finalidade Quantidade Unidade (pacote, metro, peso, dúzia,
cento etc.)

Preço unitário  Preço total 

 

13 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

14 – ANEXOS



ANEXO II - CARTA DE ANUÊNCIA 

Foz do Iguaçu, DIA, MÊS de 2018 

Ao 

IMEA Instituto Instituto Mercosul de Estudos Avançados (IMEA-UNILA)  
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) 

Projeto: ___________________________________________________________. 

Eu  abaixo  assinado,  _______________________,  Cargo  ________________  da  entidade/instituição
_________________________________,tenho  pleno  conhecimento  do  projeto  em  epígrafe  proposto  por
_____________________ e confirmo nossa intenção de participar do mesmo. 



_________________________________ 
Nome da Pessoa 

Cargo e Nome da Instituição 
Outras informações que julgar necessárias



COMPLEXO CULTURAL UNILA
Plano de inserção Cultural no Centro de Foz do Iguaçu



PLANO DE DESENVOLVIMENTO - UNILA

Viabilização
A proposta consiste na cooperação 
entre  a UNILA e a Prefeitura 
Municipal de Foz do  Iguaçu para 
viabilização dos espaços de  comum 
interesse da cidade e da universi-  
dade.

Possibilidades de parcerias:

-Custos fixos (segurança, água, 
energia  elétrica, limpeza, material 
de expediente)
-Partilha de espaços administrativos, 
artísticos e culturais
-Unificação de agendas culturais e 
artísticas (Fundação e UNILA)
-Disponibilização de projetos de 
museologia, antropologia, 
historiografia (NI-  CULT/UNILA)
-Criação do Museu Municipal

Outros Usos

OPERALIZAÇÃO COMPLEXO CULTURAL

Instituções vinculadas na viabilização

Contribui para a promoção de 
diálogos  entre artistas e a população 
da fronteira,  possibilitando 
intercâmbios que engrandecem os 
olhares sobre o mundo.

Estúdios de Cinema, música e teatro

Para funcionamento de aulas práticas 
dos  cursos e projetos de extensão de 
Artes da  UNILA junto a comunidade

Lugar de Memória

-Espaços de apresentação Multi-arte.
-Ateliêr compartilhado de Criação
-Aulas públicas
-Exposições

Exposição museológica permanente 
e/ou  itinerante com a memória da 
comunidade universitária como um 
todo e sua  relação com o entorno, 
objetivando sua preservação às  
gerações futuras

Residência Artística



Área da pré-existência Usos e ocupação

OCUPAÇÃO CAIXA ECONÔMICA
PLANO DE DESENVOLVIMENTO - UNILA

Uso Compartilhado*: Espaço de apresentações e auditório, o qual tem como objetivo gerar maior coesão social apartir de praticas 
culturais. Juntando  os esforços institucionais.

Área total: 3,728.26m² Área total: 3,728.26m²
Área construida
2,828.26
Área Estacionamento
850m²

Uso Compartilhado*
C. Cinema
C. LAMC / LEP  
Historia
Café
Biblioteca  
Área técnica

Usuários
Espaço compartilhado prefeitura

= 150 pessoas  Atividades 
Culturais

Espaços de Aula - Cinema

= 200 pessoas  
Matutino/Vespertino

= 200 pessoas  
Matutino

Espaços de Aula - LEP

= 200 pessoas  
Noturno

= 200 pessoas  
Noturno

= 125 m²

Espaços de Aula - LAMC

Espaços de Aula - Historia



ÁREA ÚTIL EDIFICIO CAIXA ECONOMICA
PLANO DE DESENVOLVIMENTO - UNILA



Área da pré-existência

Área construida

Área Verde

Usos e ocupação Ligação Casa Mitre, COART e Caixa

OCUPAÇÃO CASARÃO DO MITRE
PLANO DE DESENVOLVIMENTO - UNILA

*Considerando a distância de uma edificação a outra com aproximadamente 270 metros, é viável a inserção de um sistema de segurança 
remoto para  controle e apoio das edificações (redução de gastos)

O percurso realizado entre as edificações têm um 
percurso  aproximado de 3 minutos*.

553 m²

Área total: 1,354.78 m² Área total: 1,354.78 m²

538 m²

Área cinza
263 m²

Usuários
Espaço de Aula - Música

= 100 pessoas  
Matutino / Vespertino

C. Música  
Administrativo  
Área técnica

Antigo 
Mitre

270m

95m

Caixa

COART

= 70 m²



ÁREA ÚTIL CASARÃO DO MITRE
PLANO DE DESENVOLVIMENTO - UNILA



180 m²

PLANO DE DESENVOLVIMENTO - UNILA

Área da pre-existencia

Área construida

Usos e ocupação

OCUPAÇÃO COART

= 100 m²

Área total: 2,180 m²

Área nao construida
2000 m²

Área total: 2,180 m²

Serviços em arquitetura 
e  Engenharia

Serviços de pesquisa 
e  análises
Serviços culturais

Usuários
Assessores técnicos

= 25 pessoas  Matutino 
/ Vespertino

Ganhos Públicos
-Ativação cultural do centro de 
Foz do  Iguaçu

-Divulgação ampliada de ações de 
cultura
-Resgate da memória e valores 
simbólicos  da tríplice fronteira

-Aumento de sua dinâmica de 
cultura e  diversidade, atratividade 
cultural e  histórica.

-Aumento da atratividade do centro

Centro de Integração  
e inovação



   
 

   
 

Transformando o Território: a Importância da Universidade de Integração Latino-

Americana para a Cultura na Tríplice Fronteira Brasil-Paraguai-Argentina 

 

Cecília Oderich 

Mariana Baldi 

 

 

Resumo 

 

O foco deste trabalho está na reflexão sobre o processo de transformação promovido pela 

instalação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA, com sede na 

cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Fronteiras foram objeto de políticas públicas, na maioria das 

vezes, exclusivamente sob a ótica da segurança e da soberania nacional. Assim, a inexistência 

de políticas voltadas ao desenvolvimento das cidades que compõem a chamada Faixa de 

Fronteira, só se alterou recentemente. Entretanto, fruto desse processo de transformação da 

política, a universidade constituída em 2010 já sofre questionamentos quanto à sua existência. 

A Emenda Aditiva à MP 785 prevê, dentre outras medidas, o fim da universidade. Contrapondo-

se ao desmonte da universidade, o ensaio argumenta a importância das cidades da fronteira para 

o desenvolvimento econômico e cultural promovendo a diversidade e a sustentabilidade desta 

região. No artigo são explorados os conceitos de território, fronteira e diversidade cultural, 

focando de modo ilustrativo em experiências do cinema independente realizado na região. 

 

Palavras-chave: Território, Fronteira, Cultura, UNILA, Diversidade. 

 

 

Introdução 

 

A discussão sobre políticas de fronteira não é recente, embora sua ênfase tenha sido 

por muito tempo analisada unicamente sob a ótica da segurança pública, ou seja, focada na 

independência e soberania nacional como se observa na lei 6634 de maio de 79 que dispõe 

sobre a faixa de fronteira (FF) e a segurança nacional (BRASIL, 1979). Para Kruger et al (2017) 

as FF experimentaram um processo histórico de marginalização das políticas de 

desenvolvimento do Estado e apenas em 2004 se tornaram alvo da promoção de políticas 

públicas de desenvolvimento. No final de 2008, a Comissão de Educação e Cultura aprovou, a 

criação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA, com sede na 

cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. 

 A região da tríplice fronteira Brasil-Paraguai-Argentina é marcada pela 

multiculturalidade, propiciando um ambiente singular para interações e para o desenvolvimento 

cultural, principalmente a partir da implantação da UNILA. Tendo por base uma pesquisa 

qualitativa que investigou as trajetórias de grupos produtores de cinema independente na região 

(ODERICH, 2019), foi possível identificar a importância da UNILA para, direta e 

indiretamente, ajudar a florescer a produção cinematográfica e o acesso à cultura na tríplice 

fronteira. A partir da sua implantação, a UNILA passou a assumir um protagonismo em avanços 

na área da cultura, evidenciando a transversalidade entre políticas educacionais e culturais, o 

que torna possível a transformação do território a partir da presença da Universidade. 

Este artigo se constitui, portanto, como um ensaio teórico que objetiva refletir sobre 

a importância da UNILA para o desenvolvimento cultural na região da tríplice fronteira Brasil-

Paraguai-Argentina. A identificação do impacto de políticas educacionais na cultura, seja 

através da formação de profissionais propiciada pela formação acadêmica, ou seja, pelo ensino, 
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ou através de investimentos em pesquisas e/ou projetos de extensão, vem a respaldar a 

importância da manutenção destas instituições públicas em suas ações e projetos, além de 

inspirar novas formas de apoio, por exemplo, através da criação de uma estrutura organizacional 

voltada para estratégias e táticas de gestão cultural na própria Universidade, bem como de 

políticas públicas culturais voltadas para a fronteira, favorecendo parcerias e a integração 

regional, a preservação e a promoção da arte e da diversidade cultural, considerando-se que a 

promoção da cultura ajuda na visibilidade e no reconhecimento da diversidade cultural.  

Néstor García Canclini (2010), autor referência no estudo sobre novos padrões de 

consumo e circulação de bens culturais, alega que nas artes visuais, por exemplo, com 

recomposições e alianças, se quebrou a sequência de poucas “capitais da arte”, e que na 

economia, na arte e na política não há bipolaridade, mas uma distribuição completa e instável 

de focos onde se exerce o poder, dispersão esta que é o primeiro problema para construir 

resistências, oposições ou alternativas. O autor coloca que “a palavra resistência é escassa, 

pobre, em relação à multiplicidade de comportamentos que surgem em busca de alternativas” 

(CANCLINI, 2010, p. 17). Com a multiplicidade dos focos de produção artística e cultural, as 

comunidades de regiões distantes de grandes centros, a exemplo da fronteira, podem ter 

valorizadas as suas características e o seu espaço compartilhado de saberes e fazeres. 

Almeida (2018), no artigo intitulado Fronteiras Culturais: Metáforas ou 

Realidades?, afirma que nos dias atuais as fronteiras deixaram de ser consideradas periferia, 

devido à globalização, podendo ser vistas como territórios de integração cultural, com 

“singularidades e diversidades culturais, caracterizados pela memória e gastronomia comuns, 

pelo bilinguismo, por literaturas híbridas, por atividades transfronteiriças” (p. 260). Esta 

realidade ainda não é reconhecida ao ponto de haver políticas culturais de integração, em parte 

porque “as políticas são elaboradas apenas nas capitais e nos grandes centros políticos” (p. 261), 

e os planos que existem acabam sendo de cooperação e intercâmbio, atendendo a demandas de 

infraestrutura, de economia e segurança, não de convivência e de integração cultural, afirma 

Almeida (2018).  

É necessário superar a ideia de fronteira como um marco, que limita, que separa 

para a ideia de fronteira como um território. Ou seja, está ligado ao territorializar-se, que na 

concepção de Haesbaert (2004, p.97), “significa criar mediações espaciais que nos 

proporcionem efetivo “poder” sobre nossa reprodução enquanto grupos sociais (para alguns 

também enquanto indivíduos), poder este que é sempre multiescalar e multidimensional, 

material e imaterial, de “dominação” e “apropriação” ao mesmo tempo”. Assim, Pesavento 

(2006) destaca que o conceito de fronteira se relaciona com princípios de reconhecimento, de 

percepção de alteridade e de identidade. 

 

 

A Diversidade Cultural e o Acesso à Cultura 

 

A expressão diversidade cultural pode ter vários significados, por exemplo, pode 

ser entendida como positiva no sentido de representar um intercâmbio de diferentes culturas do 

mundo em processos de união, de troca, de diálogo, ou as diferenças podem ser vistas como 

desencadeadoras de conflitos, nos fazendo perder o sentido do que nos une como seres 

humanos. Onde há riqueza de troca cultural, também há espaço para tensões e busca por 

identidade. O Relatório Mundial da UNESCO (2009) coloca o desafio de uma perspectiva 

coerente da diversidade cultural como dimensão essencial do diálogo intercultural e 

possivelmente benéfica para a ação da comunidade internacional. 
 

 

A diversidade cultural é, antes de mais nada, um fato: existe uma grande variedade de 

culturas que é possível distinguir rapidamente a partir de observações etnográficas, 
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mesmo se os contornos que delimitam uma determinada cultura se revelem mais 

difíceis de identificar do que, à primeira vista, poderia parecer. A consciência dessa 

diversidade parece até estar sendo banalizada, graças à globalização dos intercâmbios 

e à maior receptividade mútua das sociedades. Apesar dessa maior tomada de 

consciência não garantir de modo algum a preservação da diversidade cultural, 

contribuiu para que o tema obtivesse maior notoriedade. (Relatório Mundial da 

UNESCO, 2009, p. 5) 

 

Para tratar cultura e diversidade, busca-se uma perspectiva de contextos construídos 

histórica e politicamente, considerando o diverso mantido na sua diferença, não em anulação. 

A Convenção sobre a promoção da Diversidade das Expressões Culturais (2007), cujo texto 

foi ratificado pelo Brasil através do Decreto Legislativo 485/2006, coloca que diversidade 

cultural se refere à “multiplicidade de formas pelas quais as culturas dos grupos e sociedades 

encontram sua expressão” (p. 5), com transmissões entre e dentro dos grupos e sociedades. O 

enriquecimento e transmissão do patrimônio cultural da humanidade ocorre na variedade nas 

expressões culturais, nos modos de criação, produção, difusão, distribuição e fruição de cultura, 

por diferentes meios e tecnologias.  O conteúdo cultural representa o caráter simbólico, de 

valores e arte que tem origem ou que expressam uma identidade cultural, o que se deseja 

proteger, na busca por preservar e valorizar a diversidade. 
 

 

Atividades, bens e serviços culturais refere-se às atividades, bens e serviços que, 

considerados sob o ponto de vista da sua qualidade, uso ou finalidade específica, 

incorporam ou transmitem expressões culturais, independentemente do valor 

comercial que possam ter. As atividades culturais podem ser um fim em si mesmas, 

ou contribuir para a produção de bens e serviços culturais. (Convenção sobre a 

promoção da Diversidade das Expressões Culturais, 2007, p. 6) 

A Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural (2002) apresenta a 

diversidade cultural como patrimônio comum da humanidade constituído em formas diversas 

ao longo do tempo e do espaço, manifestando-se na originalidade e na pluralidade de 

identidades que caracterizam diferentes grupos e sociedades. A diversidade pode ser fonte de 

intercâmbio, de inovação e de criatividade. O relatório também coloca o pluralismo cultural 

atrelado a um contexto democrático e de defesa da dignidade humana, o que implica em ética 

e respeito aos direitos humanos, em especial das pessoas que pertencem a minorias e aos povos 

autóctones, aqueles que viviam em um território antes da sua colonização por outro povo, ou 

que não se identificam com o povo que os coloniza, a exemplo dos povos nativos guaranis da 

tríplice fronteira.   

Os direitos culturais fazem parte dos direitos humanos universais, o que significa 

que toda pessoa pode expressar-se, criar e difundir suas obras no idioma que desejar; toda 

pessoa deve (ou deveria) ter acesso uma educação de qualidade e com respeito à sua identidade 

cultural; toda pessoa pode participar da vida cultural e exercer as práticas culturais a sua 

escolha, nos limites do respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais (Declaração 

Universal sobre a Diversidade Cultural, 2002). 

Considerando o Artigo 6 da Declaração supracitada, ressalta-se a importância da 

liberdade de expressão em palavra e imagem, considerando que todas as culturas possam se 

expressar e se fazer conhecidas, com pluralismo dos meios de comunicação, o acesso às 

expressões artísticas, ao conhecimento científico e tecnológico. 
 

Artigo 6 – Rumo a uma diversidade cultural accessível a todos 

Enquanto se garanta a livre circulação das idéias mediante a palavra e a imagem, deve-

se cuidar para que todas as culturas possam se expressar e se fazer conhecidas. A 

liberdade de expressão, o pluralismo dos meios de comunicação, o multilingüismo, a 

igualdade de acesso às expressões artísticas, ao conhecimento científico e tecnológico 
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– inclusive em formato digital – e a possibilidade, para todas as culturas, de estar 

presentes nos meios de expressão e de difusão, são garantias da diversidade cultural. 

(Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, 2002) 

 

A mesma declaração menciona, no Artigo 8, a importância da oferta criativa e do 

justo reconhecimento dos direitos dos autores e artistas e dos bens e serviços culturais, 

portadores de identidade, de valores e de sentido e que, portanto, não devem ser considerados 

como mercadorias ou bens de consumo como os demais, ou seja, fazem uma clara contraposição 

à visão da indústria cultural quando esta é entendida no sentido da mercantilização da arte. 

Curiosamente, o artigo 10 explicita os desequilíbrios no fluxo e no intercâmbio de bens culturais 

em escala mundial, reforçando a importância de que a cooperação e a solidariedade 

internacionais estabeleçam “indústrias culturais” viáveis e competitivas nos planos nacional e 

internacional, o que à primeira vista coloca estes bens culturais como mercadoria, ou seja, em 

aparente contradição ao apresentado no Artigo 8. O Artigo 11 reforça a importância do 

fortalecimento de “políticas públicas, em parceria com o setor privado e a sociedade civil”, para 

a preservação e a promoção da diversidade cultural (Declaração Universal sobre a Diversidade 

Cultural, 2002). 

Observa-se que é um tema complexo, a considerar o próprio conceito de cultura. 

Segundo consenso na Declaração da Cidade do México sobre Políticas Culturais de 1982, 

cultura é 

 
o conjunto dos traços distintivos, espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que 

caracterizam uma sociedade ou um grupo social e que abarca, para além das artes e 

das letras, os modos de vida, os direitos fundamentais do ser humano, os sistemas de 

valores, as tradições e as crenças (apud Relatório Mundial da UNESCO, 2009, p. 6). 

 
 

É uma definição ampla de cultura. O conceito de culturas traz a ideia de entidades 

que tendem a se definir em relação às outras; o termo civilização refere-se a culturas que 

afirmam seus valores ou visões de mundo como universais e, assim, assumem uma postura 

expansionista em relação àquelas que não partilham da sua visão, o que dificulta a coexistência 

pacífica de diferentes centros de civilização. O conceito civilização poderia ser entendido como 

um processo em curso no sentido de conciliação de culturas do mundo, com reconhecimento 

de sua igual dignidade. As sociedades vão se modificando em um processo dinâmico, e o 

conceito de diferença é importante pois, ainda que se modifique, uma dada cultura permanece 

e são importantes políticas públicas que “confiram uma inflexão positiva a estas diferenças 

culturais, de modo a que os grupos e as pessoas que venham a entrar em contato, em lugar de 

se entrincheirarem em identidades fechadas, descubram na diferença um incitamento para 

continuar a evoluir e a mudar” (Relatório Mundial da UNESCO, 2009, p. 6). Por esta visão, 

torna-se necessário definir políticas reforçando o respeito às diferenças, mesmo que a interação 

dinâmica seja um convite mútuo a mudanças. 
 

 

A identidade nacional é uma construção alicerçada num passado em movimento, mas 

que proporcionou um ponto de referência no sentimento de partilha de valores 

comuns. A identidade cultural é um processo mais fluido que se transforma por si 

mesmo e deve ser considerado não tanto como herança do passado, mas como projeto 

de futuro. Num mundo cada vez mais globalizado, as identidades culturais provêm 

frequentemente de múltiplas fontes; a plasticidade crescente das identidades culturais 

é um reflexo da complexidade crescente da circulação mundializada de pessoas, bens 

e informação. Num contexto multicultural, há quem tenha decidido adotar uma 

determinada forma de identidade, enquanto outros optaram por uma dualidade, e 
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outros mais escolheram criar identidades híbridas para si próprios (Relatório Mundial 

da UNESCO, 2009, p. 9). 
 

 

Cultura, portanto, tem dois significados diferentes e indissociáveis: a diversidade 

criativa em culturas específicas, com expressões e tradições, e cultura como instinto criativo 

que está na origem da diversidade de culturas. Segundo o Relatório Mundial da UNESCO 

(2009, p. 11), “descrever como linhas de fratura as diferenças entre as culturas significa ignorar 

a permeabilidade das fronteiras culturais e o potencial criativo que nelas exercem os 

indivíduos”. A partir deste olhar, o diálogo intercultural não é visto como uma perda, mas como 

um movimento que pode fortalecer o autoconhecimento e a empatia, no sentido de perceber as 

próprias referências culturais, e aceitar e compreender outros conjuntos de referências, o que 

pode ser bom no sentido de fortalecer a autonomia que permita a interação, sem perda da 

identidade.  

As políticas públicas podem ajudar no sentido de dar condições para a expressão, o 

diálogo e a consciência da dignidade, o que contribui para a autodeterminação dos povos. A 

palavra interculturalidade refere-se “à existência e interação equitativa de diversas culturas, 

assim como à possibilidade de geração de expressões culturais compartilhadas por meio do 

diálogo e respeito mútuo” (Convenção sobre a promoção da Diversidade das Expressões 

Culturais, 2007, p. 6).  

 

 

O Cinema e a Transformação do Território: a UNILA na Região da Tríplice 

Fronteira  

 

A fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, cujas respectivas cidades são Foz do 

Iguaçu, Ciudad Del Este e Puerto Iguazú, está fora dos grandes centros. Na região, há a bela 

confluência dos rios Paraná e Iguaçu que definem as três margens e há pontes ligando as terras 

destes três países. Desde 1965, a Ponte da Amizade une as terras de Paraguai e Brasil, enquanto 

a Ponte da Fraternidade une as terras de Brasil e Argentina. As palavras amizade e fraternidade 

estão presentes na vinculação deste território de natureza exuberante que, ao longo do tempo, 

se constituiu como um cenário de sociabilidade, como um espaço de coexistência entre 

guaranis, nativos das cidades fronteiriças, estrangeiros e turistas, com aportes e chegadas de 

pessoas de diversas comunidades, como brasileiros, paraguaios, argentinos, franceses, 

uruguaios, orientais, ingleses, libaneses, latino-americanos de diversos países e muitos outros, 

em um total de cerca de 70 etnias identificadas na região. Desde 1989, a tríplice fronteira possui 

uma empresa Binacional constituída por Brasil e Paraguai: a Hidrelétrica de Itaipu, e tem dois 

belos parques turísticos, o Parque Nacional do Iguaçu no Brasil e o Parque Nacional Iguazú, na 

Argentina. A obra Foz do Iguaçu Intercultural – Cotidiano e Narrativas da Alteridade 

(OLIVEIRA, 2012), apresenta metaforicamente a cidade de fronteira como um poliedro 

irregular, no sentido de expressar um fenômeno que tem muitas faces, interpretações e 

representações, e as faces, além de múltiplas, são diferentes. Múltiplas culturas, cotidianos, 

temporalidades e espacialidades, “abandonando linearidades ou fronteiras definitivas” (p. 17). 

A cidade seria um “lugar não lugar”, situando-se em oposição a lugares identitários e históricos 

em seu sentido primário. 

Apontada como local ideal para instalação da sede do Parlamento do Mercosul, Foz 

do Iguaçu tem se mostrado muito além de um centro turístico e logístico. “A cidade, que já foi 

chamada de fim de linha por estar em um dos extremos de um país continental, hoje é 

considerada ponto estratégico para integração de outras nações e povos” (PARO, 2016, p. 210). 

Em 2010, a cidade foi escolhida para sediar a Universidade Federal Brasileira de Integração 

Latino-americana, a UNILA, que tem por vocação “ser uma universidade que contribua para a 
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integração latino-americana, com ênfase no Mercosul, por meio do conhecimento humanístico, 

científico e tecnológico, e da cooperação solidária entre as instituições de ensino superior, 

organismos governamentais e internacionais” (https://www.unila.edu.br).  

A UNILA foi criada como um projeto inovador, através do Projeto de Lei n. 

2878/2008, o qual estabelece, entre outros objetivos, “formar recursos humanos com 

competência para contribuir com o desenvolvimento e integração cultural e econômica latino-

americana, fomentando o intercâmbio científico e tecnológico entre as universidades e institutos 

de pesquisa da região”, ou seja, entre os objetivos da universidade está claramente expressa a 

contribuição para a integração cultural e econômica e o intercâmbio científico e tecnológico na 

região, inclusive este é um dos motivos de a universidade estar implantada fisicamente em uma 

tríplice fronteira, o que favorece os intercâmbios.  

No que se refere ao curso de cinema, a ideia de diversidade cultural, alteridade e 

identidade se expressa no próprio projeto pedagógico como destacado a seguir 

 
O seu compromisso transcende reduções particularistas, tendo assim a pretensão de 

edificar-se e de ser referência para indicar e induzir caminhos que conduzam ao 

respeito mútuo e à reciprocidade de expectativas. Numa sociedade do 

conhecimento, a universidade precisa ampliar e fortalecer a sua tradição de 

referência. E, só o fará, à medida que conseguir reinventar-se e reconstruir-se à altura 

das incertezas e inseguranças que marcam nosso tempo. No contexto da América 

Latina, essa condição sobressai visivelmente tanto em decorrência da história da 

colonização do continente, como do papel que se reserva ao continente para o avanço 

da democracia e da cultura de paz. (PROJETO PEDAGÓGIO DO CURSO DE 

CINEMA DA UNILA, 2018, P. 5, grifo nosso) 

 

 

Deste modo, aos poucos, pode-se observar a criação de condições, técnicas e 

humanas, que contribuem significativamente para o aumento da oferta de eventos, atividades, 

cursos e da produção cultural na região. O Projeto Pedagógico do curso de Cinema da UNILA 

salienta a cultura da paz e a democracia, isto é, como indutor de atividades e projetos que 

trabalhem com valores como o respeito mútuo e reciprocidade.  

Para Klotzel (2006, p. 2) “O cinema, como atividade industrial que tem conteúdo 

cultural, é a conciliação do pensamento objetivo da indústria, com o subjetivo da criação 

artística”. A teia de relações complexas e contraditórias que constitui as relações entre Estado, 

produtores, distribuidores e exibidores se expressa em diferentes aspectos, seja ele na política 

cultural, na disputa do que é cinema, nos modos de produção, na atuação política dos cineastas 

e demais atores.  

Pensar a fronteira, a partir de uma nova concepção de territorialização, isto é, da 

possibilidade da construção de territórios “no e pelo movimento, “territórios-rede” 

descontínuos e sobrepostos, superando em parte a lógica político-territorial zonal mais 

exclusivista do mundo moderno” (HAESBAERT, 2004, p.97-98). Buscamos, portanto, 

compreender a fronteira como um universo político, econômico e cultural, que pela sua própria 

condição fronteiriça possui uma comunidade de agentes que são semelhantes e diferentes 

simultaneamente Como Pesavento (2006) afirma implica em “ser um e ser dois ao mesmo 

tempo, ser si próprio e ser o outro” 

Um exemplo deste movimento territórios-rede do ponto de vista cultural na região 

fronteiriça e que “nasceu” dentro da UNILA foi o 3 Margens – Festival Latino-Americano de 

Cinema, o qual conseguiu conjuminar produtores independentes e comunidade regional em 

exibições, oficinais e diversas atividades voltadas ao cinema independente. Já ocorreram duas 

edições do Festival até o momento, uma em 2017 e uma em 2018. O Festival apresenta um 

formato original, já que é realizado em parceria e com atividades paralelas nos três países, nas 

cidades de Puerto Iguazú- AR e Ciudad del Este-PY, além de Foz do Iguaçu, no Brasil. Além 

https://www.unila.edu.br/
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das mostras competitivas de curta-metragens e mostra convidada de longa-metragens, o festival 

ofereceu, nas duas edições, cursos, debates e oficinas na área de cinema, eventos culturais e 

confraternizações, sendo um espaço de difusão, criação e troca de experiências entre jovens 

realizadores do cinema regional e latino-americano. Entre os objetivos mencionados pelo grupo 

está a descentralização do cinema das capitais, colocando a tríplice fronteira no cenário 

internacional do cinema independente.  

O festival tem em sua concepção a gratuidade. A primeira edição ocorreu de 14 a 

22 de Setembro de 2017, juntamente com o 13º FORCINE – Fórum Brasileiro de Ensino de 

Cinema e Audiovisual, evento que congrega e representa as instituições e profissionais 

brasileiros dedicados ao ensino de cinema e audiovisual, filiado à Federação Brasileira das 

Associações Científicas e Acadêmicas de Comunicação, o qual que ocorreu de 20 a 23 de 

Setembro de 2017. O Festival 3 Margens foi concebido no ambiente da Universidade, a partir 

de acadêmicos de cinema, nutrido e com várias atividades realizadas na sede física da UNILA, 

apoiado pela instituição, presente de forma significativa nesta construção. A Universidade 

constitui o ambiente, o espaço e a estrutura que propiciou o encontro dos integrantes do grupo 

e, também, destes com professores, projetos, fontes de conhecimento e com outros profissionais 

de atuação complementar ou correlata, e constitui espaço de amizade, de aprendizado, de 

referências profissionais, também de busca por afinidades e pela construção das bases 

profissionais e de experiências conjuntas. Na primeira edição houve o chamado Cine Bairro, 

com exibições, oficinas e debates realizados em escolas e bairros, buscando ampliar o acesso 

da população ao evento. Também, houve o Cine Terminal, realizado no Terminal de Transporte 

Público Urbano através de exibições de curtas-metragens de um minuto, em parceria com o 

Festival do Minuto, este criado em 1991 para o exercício da síntese em trabalhos 

cinematográficos com duração máxima de 60 segundos. Estas iniciativas demonstram a 

pretensão do evento de ter viés tanto educativo quanto de democratização do acesso ao cinema.  

 A segunda edição aconteceu entre os dias 23 a 27 de outubro de 2018, com a 

coordenação de curadoria de Maurício Ferreira, sendo o próprio festival uma produção 

independente da 3 Margens em parceria com as salas de cinema Cine Cataratas (Brasil), Cine 

Art! (Paraguai) e Espacio INCAA Iguazú (Argentina). Na segunda edição somam-se apoios do 

Sudacas Bar, do Bad Ass Café, da Sazonal - Alimentos Naturais da Terra, do Restaurant 

Rustiquiana, da ESBA - Escuela Superior de Bellas Artes, do Shopping Paris PY, do Hostel 

Teko, da ITUREM - Iguazú Turismo Ente Municipal, do IAAviM - Instituto de Artes 

Audiovisuales de Missiones e da Municipalidad de Puerto Iguazú. Foram 563 filmes inscritos, 

de toda América-Latina, dos quais 21 foram selecionados e divididos em três mostras: Corpo 

Território, Entre Rios e Afluentes.  

O trabalho conjunto para realização do Festival 3 Margens levou a amizades e 

parcerias de trabalho entre produtores da Argentina e do Brasil, além de contribuir para a 

formação de público para o cinema independente dos três países (ODERICH, 2019). Se 

considerarmos que cerca de 93% das pessoas buscam entretenimento e lazer no cinema (DAHL, 

2016), é possível entender o público restrito de filmes com temáticas e estilos independentes 

que exigem, por vezes, alguns referenciais de conhecimento para serem entendidos e discutidos.  

Se por um lado a Argentina é considerado um país com alguma tradição na cultura, 

o Paraguai, segundo Gamarra (2011), foi denominado pelo escritor Augusto Roa Bastos como 

“uma ilha rodeada de terra”, considerando características como a introversão sociológica e 

cultural. Por exemplo, no campo do cinema, as únicas salas que operavam regularmente no 

interior do Paraguai até 2011 estavam em Ciudad del Este. Mas o país tem avançado no setor, 

em especial a partir de Junho de 2018, com a promulgação da Lei de Promoção ao Audiovisual, 

chamada pelos produtores como “lei do cinema”. A Lei Paraguai nº 6.106 estabelece o INAP – 

Instituto Nacional Paraguayo de Audiovisual, vinculado à Secretaria Nacional de Cultura, para 

o qual haverá destinação de impostos e uso de recursos orçamentários do tesouro a partir de 
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2019 e prevê a criação do FONAP - Fundo Nacional do Audiovisual do Paraguai, e o país tem 

participado da RECAM - Reunião Especializada das Autoridades Cinematográficas e 

Audiovisuais do Mercosul.  

Outro exemplo de integração foi a realização do filme Do amor: pequenas coisas 

(2015). Filmado em Foz do Iguaçu, foi uma co-produção Brasil (VisionArt) e Argentina 

(Productora de La Tierra), dirigido por Fran Rebelatto, professora do curso de Cinema da 

UNILA, realizado com profissionais dos três países. Entre os objetivos da UNILA, também 

consta “caracterizar sua atuação pela ênfase no intercâmbio acadêmico e na cooperação 

solidária com os países do Mercosul e com os demais países da América Latina” (PROJETO 

PEDAGÓGIO DO CURSO DE CINEMA DA UNILA, 2018, p. 5), o que reforça a ideia do 

Mercosul pela proximidade física, o que vem ao encontro dos movimentos que já acontecem e 

provavelmente acontecerão cada vez com maior intensidade, a medida em que o grupo regional 

que atua com cinema se expande, qualifica e integra.  
A Fundação Cultural de Foz do Iguaçu tem um papel importante nesta análise do 

ponto de vista da gestão cultural no território. A Lei Nº 3645, de 10 de Dezembro de 2009, 

instituiu o SMC – Sistema Municipal de Cultura de Foz do Iguaçu, apresentando diretrizes para 

as políticas públicas. Segundo esta lei, competia à FCFI - Fundação Cultural de Foz do Iguaçu 

formar Comissão constituída por representantes de entidades culturais para acompanhar e 

apoiar Câmaras Temáticas com vistas à realização de um Fórum Setorial. Em entrevista com 

Juca Rodrigues, atual diretor presidente da Fundação, o Sistema Nacional de Cultura coloca 

todos os marcos legais, as conferências de cultura e os conselhos, aprovados e construídos nas 

conferências, nas pré-conferências e nos fóruns. Foz do Iguaçu tem um conselho municipal de 

cultura composto por entidades e pelo governo, e a presença dos profissionais da área da cultura 

tem se intensificado com a Universidade, tanto pelos profissionais e professores que vieram 

para a região para atuar na UNILA, quanto pelos profissionais formados, muitos dos quais 

optam por ficar e buscar ambiente de trabalho no local. 

O movimento de integração e construção e entre artistas, professores, empresas e o 

poder público é a trajetória almejada para o desenvolvimento de projetos e de uma estrutura 

para a cultura na região, por exemplo, visando um Teatro Municipal, um Centro de Cultura, e 

até mesmo o estabelecimento de projetos atratores de produções culturais, como é o caso da 

Comissão Fílmica, no campo do cinema. A chamada Film Commission, ou Comissão Fílmica, 

trata-se de uma proposta que geralmente advém da organização dos profissionais locais junto 

ao poder público para atrair produções cinematográficas de fora, estas atreladas à geração de 

trabalho no setor e a aportes financeiros, de capacitação ou de alguma estrutura física, 

tecnológica ou cenográfica para a região, o que garante subsistência, manutenção e 

desenvolvimento de profissionais no campo da cultura em regiões fora dos grandes eixos de 

produção.  

A região de fronteira tríplice se transforma, aos poucos, em um ambiente fértil para 

a cultura. As margens compõem uma região que não é um ou outro, mas algo diferente, e as 

conexões já estão ocorrendo aos poucos, entre agentes do campo cultural. Podem ser 

evidenciadas as relações buscando integração, iniciativas que criam laços para a atuação 

conjunta. Rebelatto e Fonseca (2015) apresentam a importância do Fórum Entre Fronteiras 

como um projeto itinerante que aborda processos transnacionais de produção e criação de 

imagens em movimento, inclusive a co-produção em equipes trinacionais de Parceria entre 

fronteras, uma série de quatro documentários sobre o tema da fronteira. Caracterizado pelo 

formato participativo e horizontal, o fórum reúne profissionais envolvidos na produção 

cinematográfica na região do MERCOSUL, promove a identificação cultural e a experiência 

de co-produção independente, tendo em vista discussões políticas para a construção de um 

espaço de produção tri-nacional. 
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Através da formação de profissionais no campo da cultura e da presença de 

professores e profissionais na cidade, movimentos acontecem a partir da UNILA. Além disso, 

projetos de pesquisa e extensão a partir dos cursos acabam por fomentar a produção e a 

promoção da cultura, inclusive contribuindo para a formação de público que aprecie as obras 

que representem diferentes movimentos e a diversidade cultural. Assim, observa-se a 

importância de recursos, da criação de estrutura e da formação de profissionais para a expansão 

e descentralização territorial das possibilidades culturais. A especificidade de uma região de 

fronteira precisa ser considerada na formulação de políticas públicas, “a complexidade presente 

nestes locais direciona a atenção do pesquisador e formulador de políticas públicas para uma 

singularidade que não permite a aplicabilidade vertical das mesmas” (COLVERO, SEVERO, 

MELO, 2016, p.675), o que requer que estas políticas sejam construídas através de interação 

horizontal da sociedade civil, de acordo com a peculiaridade de cada região. “Nestas regiões, 

não se pode falar em algo homogêneo, uma vez que em um país continental como Brasil, 

existem variações ao longo de suas fronteiras” (p.679). Neste sentido, a fronteira é uma área 

espacial e simbólica de multiplicidade e mistura de identidades; mesmo sendo visível, por 

exemplo nas três margens, culturalmente a região converge e tem a interação de diferentes 

atores sociais. 

As possibilidades culturais como expressão e exercício da alteridade em relação a 

diversos grupos, lugares e realidades, constituem importantes espaços de criação, produção e 

fruição. Na fronteira, os ambientes e eventos no campo da cultura também representam 

oportunidades de encontro para ratificações e/ou transformações, tendo em vista a ampliação 

da dignidade humana. Infere-se, assim, que a região de fronteira se constitui espaço de limites 

e permeabilidade para conjuminar arte, políticas culturais e diversidade. 

Se pensarmos somente na atuação da Unila através do curso de Cinema e que sua  

primeira turma de formandos foi em 2016, são bastante expressivos os dados oriundos do 

mapeamento da indústria criativa em Foz do Iguaçu realizado pela FIRJAN. Os dados revelam 

que em 2012 (ano do início do curso), o número de profissionais atuando diretamente com 

audiovisual em Foz do Iguaçu era 67 e, em 2017, 83. Atuando em publicidade nos mesmos 

períodos houve um aumento de 65 para 133. A inclusão de publicidade e marketing se deve ao 

fato que muitos egressos atuarem também em filmes publicitários e em agências voltadas para 

esse ramo, considerando a dificuldade de se produzir cinema.  

Embora, obviamente, não possamos atribuir este aumento de profissionais somente 

ao curso de Cinema da Unila e que não possamos também reduzir a contribuição de uma 

universidade à dados econômicos, julgamos importante ilustrar esse crescimento num cenário 

hostil, pois como é destacado no relatório do Mapeamento de 2019, “No biênio 2013–2015, o 

Mapeamento da Indústria Criativa foi escrito em meio a um turbilhão econômico e social. O 

cenário internacional mostrava-se progressivamente mais difícil, com o mundo desenvolvido 

ainda digerindo os efeitos da Crise Global de 2008/2009 e com os primeiros sinais de fadiga 

nas principais economias emergentes (FIRJAN, 2019, p.7). A entidade ressalta ainda que o 

cenário de recessão persistiu no biênio de 2015-2017, acentuando o impacto no desemprego e 

nas organizações.  

 

 

 

Considerações Finais  

 

A UNILA, em poucos anos de existência, já expressa o seu protagonismo, 

constituindo-se agente formador e desencadeador de ações de cultura na tríplice fronteira. 

Destaca-se a importância da universidade para a formação de profissionais e, também, na 

elaboração e execução de projetos de pesquisa e de extensão, além do estabelecimento de 
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conexões e parcerias que aos poucos possam expandir as frentes de arte e de trabalho na área 

da cultura, vinculando cada vez mais a universidade à comunidade. Neste caso, observa-se a 

transversalidade de políticas públicas de educação, cultura e economia, pois as políticas 

educacionais que tornam o trabalho da UNILA uma realidade agem na transformação do 

território, impactando nos movimentos e nas alternativas culturais da região.  

Segundo o Dicionário Houaiss (2007), o epicentro é o ponto da superfície da Terra 

onde primeiramente chega a onda sísmica. A UNILA pode ser o epicentro da estrutura e dos 

avanços culturais na região, tanto pelos aportes e oportunidades que trouxe e traz ao território, 

quanto pela potência de fomentar uma rede de interconexões de agentes culturais, que podem 

atuar em sinergia.  

As políticas públicas precisam continuar existindo para manter viva a arte e a 

cultura. Considerando “a utilidade do inútil” (ORDINE, 2016), pode-se questionar: Como seria 

uma sociedade sem a arte e a cultura que levam a reflexões e transformações? Como seria uma 

sociedade sem espaço para a expressão e a existência de uma cultura viva? As comunidades 

que se encontram fora dos grandes centros, a partir do contato com universidades, como é o 

caso da UNILA, podem ampliar as suas referências e possibilidades a partir da multiplicidade 

dos focos de produção artística e cultural. O aumento da visibilidade sobre a importância da 

descentralização e da expansão dos horizontes das manifestações culturais por si só é uma 

valorosa contribuição para a comunidade, que pode ver acontecer, participar e até protagonizar 

obras com a sua identidade. A valorização das identidades locais representa empoderamento e 

promoção da diversidade e abre um mosaico de possibilidades que se desdobra em algo 

multiforme, em um campo de relações e de transformação cotidiana. Traçar políticas públicas 

para a faixa de fronteira que não sejam meramente vinculadas à segurança pública é recente e 

a perenidade dessas políticas é vital para o desenvolvimento cultural e econômico. 
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