
 

 

 

MATRIZ CURRICULAR 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU GESTÃO E PROJETOS DE 

PATRIMÔNIO CULTURAL 
 

MÓDULO DISCIPLINAS CRÉDITOS C.H. 

 
1 

Conceitos e 

experiências 

Patrimônio cultural: materialidades, imaterialidades e 

suas conexões 
2 30 

Políticas e direitos culturais, diversidade, identidade, 

bens culturais e patrimonialização 
2 30 

Cidade, memória e paisagem cultural 2 30 

 
 

2 

Conceitos e 

experiências 

Espaços culturais e formação de acervos 2 30 

Apropriação e requalificação do patrimônio cultural, 

economia criativa e turismo 
2 30 

Inventário do patrimônio cultural e as metodologias 

participativas 
2 30 

Escrita, normalização e comunicação de conhecimento 

em patrimônio cultural 
2 30 

3 

Gestão 

Ferramentas para gestão do patrimônio cultural 2 30 

Mobilização, participação e representação da sociedade 

civil 
2 30 

4 

Proteção e 

Salvaguarda 

Processos de tombamento, monitoramento e 

conservação, revitalização e requalificação de espaços 

protegidos 

 
2 

 
30 

Processos de registro, planos de salvaguarda e de 

sustentabilidade dos detentores do patrimônio cultural 
2 30 

5 

Educação, 

Promoção e 

Difusão 

Mediação e educação para o patrimônio 2 30 

Instrumentos de promoção e difusão, ações em rede e 

intersetorialidade 
2 30 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 26 390 

Quadro : Matriz Curricular. Pós-Graduação lato sensu Gestão e Projetos de Patrimônio Cultural. 

Faculdade de Educação FAE / Universidade do Estado de Minas Gerais –UEMG. 2021. 



 

 

CORPO DOCENTE 
 

Docente Instituição de vínculo 

Adriano Gomide UEMG 

Alexandre Nascimento UEMG 

Aline Azevedo Costa UEMG 

Ana Paula Lessa Belone IEPHA 

Angela Dolabela Canfora IEPHA 

Camila Morais IEPHA 

Daniele Gomes Ferreira IEPHA 

Débora Raiza Carolina Rocha Silva IEPHA 

Domingos Savio Lins Brandão UEMG 

Flávia Lemos Mota de Azevedo UEMG 

Felipe Cardoso Vale Pires IEPHA 

Josiane de Paula Nunes UEMG 

Lana Mara de Castro Siman UEMG 

Leandro Pena Catão UEMG 

Leônidas José de Oliveira IEPHA 

Luis Gustavo Molinari Mundim IEPHA 

Marcelina das Graças Almeida UEMG 

Mário Gomes Ferreira UEMG 

Rachel Vianna UEMG 

Ramon Vieira Santos IEPHA 

Vera Lúcia Nogueira UEMG 

Quadro: Corpo Docente. Pós-graduação lato sensu em Gestão e Projetos de Patrimônio Cultural. 

Faculdade de Educação FAE / Universidade do Estado de Minas Gerais –UEMG. 2021. 

 

 

MODALIDADES DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - 

TCC 
 

AÇÃO CULTURAL 
PRODUTO 

CULTURAL 
ENSAIO 

 (individual ou em 

grupo) 

(individual ou em 

grupo) 
(individual) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESCRIÇÃO 

 

Trabalho empírico de 

intervenção, de natureza 

social, artística, 

educativa ou cultural, a 

partir de perspectivas 

teóricas e 

metodológicas claras. 

Tais trabalhos 

resultarão de um 

diagnóstico da realidade 

específica, da definição 

de ações, do 

desenvolvimento e 

avaliação do trabalho, e 

suas conclusões. A 

ação realizada deverá 

relacionar-se de forma 

clara com os conteúdos 

trabalhados no curso. 

Trabalho de natureza 

técnica, artística, 

educativa ou cultural, 

que resulte na 

produção de um 

material inédito. Tais 

trabalhos poderão ser 

desenvolvidos através 

das diversas 

linguagens e técnicas 

audiovisuais, a partir 

da construção, 

proposição e 

desenvolvimento de 

uma proposta 

teórica/conceitual e 

experimental, coerente 

e decorrente das 

diversas reflexões 

proporcionadas pelo 

curso. 

Trata-se de um trabalho 

individual de caráter 

científico, desenvolvido a 

partir de pesquisa 

bibliográfica e/ou 

empírica, que resulta em 

uma exposição lógica, 

reflexiva e conclusiva. 

Deve ter, em nosso caso, 

um caráter monográfico, 

ou seja, a abordagem de 

um tema específico a 

partir de uma perspectiva 

delimitada. O caráter 

ensaístico é aqui 

entendido como o 

equilíbrio entre a 

abordagem científica e a 

defesa de perspectivas de 

seu autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO 

 

 

 

 

 

 

 
Evento, exposição, ação 

de mobilização ou 

difusão; outros 

formatos, devidamente 

aprovados pelo 

colegiado de curso. 

 

 

 

 

 

 
 

Inventário, 

mapeamento, registro, 

material didático; 

outros formatos 

devidamente 

aprovados pelo 

colegiado de curso 

Teórico/conceitual: 

estudo de conceitos e 

problemas teóricos, a 

partir de um recorte 

definido e abordagem 

adequada. 

Analítico: quando se 

tratar de um "estudo de 

caso" ou análise 

comparativa, de uma ou 

mais realidades empíricas 

específicas, através de 

perspectivas teóricas e 

metodológicas bem 

definidas. 

Documental: refere-se a 

estudos que resultam na 

análise de informações 

disponíveis em acervos 

ou instituições, resultando 

em obra de referência e 

crítica. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRODUTO 

 

 

 

 
Texto contendo um 

memorial/relatório 

descritivo e analítico, 

fartamente 

documentado, de no 

mínimo 30 laudas (fonte 

12, espaço 1,5). 

O produto deve ser 

anexado ao trabalho ou 

exibido de alguma 

forma para apreciação 

da banca. Além dele, o 

trabalho deve conter 

um memorial 

descritivo e analítico 

de no mínimo 20 

laudas (fonte 12, 

espaço 1,5). 

Referências, 

ilustrações e anexos 

poderão ocupar até 5 

laudas, ou exceder as 

20 laudas. 

 

 

 

 

Texto de no mínimo de 

25 laudas (fonte 12, 

espaço 1,5). Referências, 

ilustrações e anexos 

deverão exceder a este 

mínimo. 

Quadro: Modalidades de Trabalho de Conclusão de Curso - TCC. Pós-Graduação lato sensu Gestão e 

projetos de Patrimônio Cultural. Universidade do Estado de Minas Gerais –UEMG. 2021. 

 
 


