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                          5ª CONFERÊNCIA DE CULTURA DE CASCAVEL 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Registro Geral: _____________________________  CPF: ____________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________ 

Município: __________________________________ CEP: ___________________________ 

Telefone: (______)______________________ Celular : (______)______________________ 

e-mail: _____________________________________________________________________ 

Instituição: __________________________________________________________________ 

Profissão/Cargo/Função: _______________________________________________________ 

Pessoa com Deficiência: 

  SIM   NÃO 

 

Se SIM Qual o tipo de deficiência e necessidades específicas: 

___________________________________________________________________________ 

Represento: 

  Sociedade Civil   Área Governamental 
 

INSCRIÇÃO: 

  Participante   Candidato Setorial 

 

Escolha, conforme opção da página 02, apenas um Eixo Temático do seu interesse para o 

trabalho em grupo: 

  EIXO 01   EIXO 02 

  Acessibilidade Cultural   O Fomento à Cultura 

 

Assinatura do Inscrito: __________________________________________________________ 
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EIXO 1: ACESSIBILIDADE CULTURAL  

1.1   - Cidadania 

1.2   - Desenho Universal  

O Estado de forma geral reconhece o direito das pessoas com deficiência na participação com 

igualdade na vida cultural. A preocupação agora é que os Municípios tornem acessíveis os 

espaços físicos, os equipamentos, as atividades e serviços culturais, atendendo aos princípios 

do desenho universal. O senso comum diz que a pessoa com deficiência apenas consome 

produtos culturais, ignora-se o seu protagonismo. Como avançar no campo da acessibilidade 

cultural? Como garantir a acessibilidade com respeito à cidadania? Como garantir a 

acessibilidade nos projetos culturais? 

Palestrante: Audiodescritora Márcia Caspary. Florianópolis/SC 

 

EIXO 2: O FOMENTO À CULTURA 

2.1   - O Fundo Municipal de Cultura 

2.2   - Editais Públicos e Privados 

2.3   – Geração de Trabalho e Renda 

A cultura na esfera da política pública se confunde pela complexidade e abrangência. Questiona-

se o propósito do orçamento público. Deveria ser destinado à realização de eventos oficiais que 

proporcionem a fruição e o acesso de todos, à produção e aos bens públicos? A ação 

orçamentária deveria fomentar os projetos culturais desde a produção à circulação dos produtos 

culturais locais, gerando renda, economia e PIB ao Município? Deveria fomentar o 

desenvolvimento cultural na infância, na modalidade artístico cultural? Como direcionar o Fundo 

Municipal de Cultura de forma democrática? 

Palestrante Juca Rodrigues - Diretor Presidente da Fundação Cultural  - Foz do Iguaçu/PR 

 


