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Em época de Inverno Cultural, os profissionais da comunicação envolvidos no evento são mais que 
repórteres, fotógrafos, cinegrafistas ou editores. São, também, um pouco produtores culturais. Porque 
acompanham de perto o desenvolvimento de grupos artísticos, seus trabalhos nas comunidades, sua 
história, a participação em editais e a busca por financiamentos.  
 
Mais do que nunca, você, monitor ou estagiário do Inverno, estará envolvido diretamente com os grupos 
culturais aprovados nos editais, não apenas para escrever uma resenha sobre um espetáculo, mas para 
entender suas conexões com as comunidades, suas necessidades e seus potenciais. 
 
Imagine a seguinte situação: 
- Você acompanha de perto um determinado artista ou grupo artístico em início de carreira selecionado 
para o Inverno Cultural em uma das seis áreas previstas no Edital 05/2017/FAUF; 
- O grupo tem interesse de, após o Inverno Cultural, desenvolver um projeto de ações culturais em 
comunidades, mas ainda não imaginou como seria esse projeto, nem como poderia bancá-lo 
financeiramente; 
- O grupo se interessou por cadastrar um financiamento coletivo (crowdfunding) pela internet, mas não 
conhece as plataformas nem domina estratégias para obter sucesso. 
 
Como profissional atento que você é, percebeu que pode ajudar o grupo a elaborar esse projeto de ações 
culturais em comunidades e criar um financiamento coletivo para garantir sua execução. 
 
E é isso que você vai simular, agora, em no máximo duas horas: 
1- Escreva um texto para que o grupo utilize no financiamento coletivo;  
2- O espetáculo no Inverno Cultural será o lançamento desse financiamento coletivo;  
3- No texto devem estar claras quais serão as ações culturais em comunidades que esse grupo executará, 
qual o histórico da banda e por que o internauta deve contribuir; 
4- Também devem ser definidas recompensas para os financiadores. 
 
Como as atrações do Inverno Cultural UFSJ ainda não foram divulgadas, você pode escolher um grupo ou 
artista aleatoriamente, ou mesmo “criar” um. 
 
Após concluído, o texto deve ser salvo em *doc e enviado para ascom@ufsj.edu.br com o assunto 
"Selecao Inverno Cultural 2018 - Texto" 
 
Lembre-se de que a temática da trigésima edição do evento procura instigar os proponentes a abordarem 
e discutirem a conexão dos sujeitos com os territórios na e a partir da arte e expressões populares. Na 
busca pela valorização das faces culturais populares e agentes culturais das cenas independentes, o festival 
instiga a refletir ainda sobre o papel das pessoas na arte. Em paralelo, procura-se fomentar um debate 
sobre as formas de convivência como diálogo, liberdade e respeito para com as diversidades e diferenças. 


