
145 - POLÍTICAS E GESTÃO DA CULTURA  

Apresentação 

A Área de Concentração em Políticas e Gestão da Cultura é uma modalidade 
de especialização curricular capaz de conferir aos estudantes do Bacharelado 
Interdisciplinar em Humanidades e do Bacharelado Interdisciplinar em Artes o 
domínio de habilidades e competências teóricas e aplicadas no campo da 
cultura, numa perspectiva inovadora de formação. Apesar de oferecer uma 
organização curricular com um claro horizonte de especialização, a Área de 
Concentração não perde a dimensão interdisciplinar da matriz dos Bis e está 
perfeitamente integrada ao conjunto de práticas pedagógicas devidamente 
sintonizadas com os conteúdos dos Bacharelados aos quais pertence.  

A proposta de criação da Área de Concentração em Políticas e Gestão da 
Cultura se constitui num importante elemento de formação especializada para 
os alunos dos BIs em Humanidades e em Artes que vai ao encontro das 
possibilidades de inserção profissional abertas contemporaneamente pelo 
campo da cultura.  

No cenário internacional, tais possibilidades emergem por conta do lugar de 
relevo que a cultura vem ocupando na agenda de governos e organizações 
multilaterais quanto a temas como diversidade cultural, comércio 
internacional, propriedade intelectual e desenvolvimento sustentável.  

No plano nacional, são as políticas, programas e projetos postos em marcha 
pelo Ministério da Cultura nos últimos anos, particularmente no que diz 
respeito ao estabelecimento do Sistema Nacional de Cultura e à adoção de um 
Plano Nacional de Cultura, que respondem pela criação de um ambiente 
favorável a novas possibilidades de atuação profissional no campo cultural.  

Na mesma direção aponta a cena regional, onde as políticas de cultura têm 
vindo a promover a interiorização da ação dos órgãos públicos responsáveis 
por esta área e, refletindo o movimento da esfera federal, apostam na 
criação de Sistema Estadual de Cultura. Já do ponto de vista local, estas 
possibilidades inscrevem-se nas características de Salvador como uma cidade 
com inequívoca vocação para atividades socioeconômicas que se organizam à 
volta da dimensão simbólico-cultural.  

Todavia, em que pesem as oportunidades que decorrem deste ambiente, o 
campo da cultura carece, enormemente, de profissionais que, com uma sólida 
e específica formação nas áreas de formulação, implementação e avaliação 
de políticas culturais e de gestão de instituições, empreendimentos e projetos 
culturais, possam atender tal demanda.  

   



Projeto pedagógico da AC em Políticas e Gestão da Cultura (IHAC/
UFBA) 

Matriz Curricular AC em Políticas e Gestão da Cultura 

O estudante vinculado à AC em Políticas e Gestão da Cultura deve cumprir, 
além dos 5 componentes obrigatórios do BIH (HACA01, HACA03, HACA34, 
LETE43 e LETE45), mais 6 obrigatórios da AC em Políticas e Gestão da 
Cultura (HACB38, HACB29, HACB30, HACB31, HACB91 e HACB92). 

Deve cumprir também 6 componentes optativos da AC (OC), entre os 
seguintes: HAAC05, HACA35, HACA36, HACA42, HACA51, HACA76, HACA77, 
HACB07, HACB16, HACB22, HACB23, HACB47, HACB82, HACB90, HACC01, 
HACC02, HACC04, HACC05, HACC07, HACC08, HACC09, HACC10, HACC11, 
HACC12, HACC13, HACC19, HACC24, HACC25, HACC26, HACC27, HACC28, 
HACC29,  HACC30 e HACC31.  

Deve cumprir ainda 3 componentes optativos de Grande Área (OG), entre 
componentes com código HAC, EDC, ADM, ECO, COM, DIR, FCH, IPS e 3 
componentes livres (LV).  

Além dos 3 entre 5 Estudos (Sociedades, Cultura, Desenvolvimento, Poderes 
e Subjetividades), 2 componentes científicos (OY) e 2 artísticos (OZ). E 
Atividade Complementar de 360hs, referente ao período integral do BI, do 
1o. ao 6o. semestre.  

4o. semestre 5o. semestre 6o. semestre

HACB29 Teorias da 
Cultura

HACB31 Organizações e 
Sociedade

HACB92 Gestão de 
Organizações Culturais

HACB30 Políticas Públicas HACB91 Cultura e 
Desenvolvimento Livre (LV)

HACB38 Oficina de Texto 
em Humanidades Livre (LV) Optativa da AC (OC)

Livre (LV) Optativa da AC (OC) Optativa da AC (OC)

Optativa da AC (OC) Optativa da AC (OC) Optativa da AC (OC)



Componentes da AC em Políticas e Gestão da Cultura ofertados em 2017-2: 

HACB29 - Teoria da Cultura (OB) 

Panorama histórico das teorias da cultura. Conceitos e abordagens da cultura. 
Noções fundamentais do campo da cultura. Teorias contemporâneas da cultura

  
Professor(a): Bolsista de PosDoc do PosCultura   

HACB30 - Políticas Públicas (OB)  

Conceitos e abordagens de políticas públicas. Perspectivas multidisciplinares 
em políticas públicas. As políticas públicas no Brasil: panorama histórico e 
desafios contemporâneos. Metodologias de estruturação e de avaliação de 
políticas públicas.  

Professor(a) Substituto(a) / Professor Concursado    

HACB38 - Oficina de Textos em Humanidades (OB)  

Leitura acompanhada e debates em sala de textos clássicos e contemporâneos 
no campo das Humanidades. Aprendizado de técnicas de resumo e produção 
de resenhas a partir das leituras realizadas. Elaboração de artigos, ensaios, 
projetos e monografias. 

Professor(a) Substituto(a) / Milton Júlio   

HACB92 - Gestão de Organizações Culturais (OB) 

A organização da cultura. A gestão como dimensão da organização da cultura. 
Objeto e problemáticas da gestão cultural. Políticas culturais e gestão pública 
da cultura. Instrumentos gerenciais aplicados a instituições, projetos e 
eventos culturais. 

Professor(a) Substitut(a)  Alice Lacerda 

HACC22 - Direitos Culturais e Legislação da Cultura (OC) 

A política externa do Brasil. Breve história da política externa brasileira. 
Atores e instituições da Política Externa Brasileira. Política doméstica e 



política externa no Brasil. Política Externa Brasileira e os conflitos 
internacionais. Política Externa Brasileira e Guerra Fria. Política Externa 
Brasileira e relações com os países em desenvolvimento. Política Externa 
Brasileira e processos de globalização. 

Professora Clelia Cortes    

HACA35 - Estudos das Sociedades (OC) 

Conceitos de sociedade. Sociedade e comunidade. Interpretações clássicas e 
contemporâneas das sociedades. Temas atuais nos estudos das sociedades. A 
sociedade da comunicação e do conhecimento. Sociedade do consumo. Mídia, 
opinião pública e política. Sociedades e contemporaneidade no Brasil e no 
mundo. 
Professor Francisco Zorzo e Professor(a) Substituto(a) / Milton Julio 

HACA36 - Estudos da Cultura (OC) 

Estudos e teorias das culturas. Culturas eruditas, populares e midiáticas. 
Culturas humanísticas, artísticas e científicas. Temas atuais nos estudos da 
cultura. Culturas e contemporaneidade no mundo e no Brasil.  

Professor Leandro Colling e Professor Carlos Bonfim 

HACA51 - Estudos do Desenvolvimento (OC) 

Estudos e teorias do desenvolvimento. Diversas perspectivas de 
desenvolvimento: econômico, social, político, cultural e ambiental. 
Indicadores de desenvolvimento. Processo histórico moderno e 
contemporâneo do desenvolvimento. Temas atuais nos estudos do 
desenvolvimento no Brasil e no mundo.  

Professora Angela Franco e Professor Marcos Guedes 

HACA76 - Estudos dos Poderes (OC) 

Conceitos de poder. Relações de poder e relações sociais. Poder e saber na 
construção dos campos teóricos. Dimensões do poder: social, política, 
econômica e cultural. Níveis macro e micro das relações de poder. Poder e 
cidadania. Poder e política no mundo contemporâneo. 

Professor Fernando Ferraz e Professor Mauricio Matos 



HACA77 - Estudos das Subjetividades (OC) 

Professora Denise Vieira e Professor Concursado 

Para mais informações, dúvidas, sugestões, ver Projeto Pedagógico e Matriz 
Curricular da Área e também entrar em contato com Clélia Cortes, professora 
do IHAC/UFBA e coordenadora da área de concentração em Políticas e Gestão 
Cultural, pelo email: cleliac@ufba.br 



146 - ESTUDOS EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

Apresentação - o campo de Relações Internacionais no Brasil 

O campo de Relações Internacionais no Brasil tem crescido consideravelmente 
nos últimos anos, tanto com a abertura de novos cursos de graduação e 
programas de pós-graduação, quanto com seu progressivo reconhecimento no 
mercado de trabalho. A formação interdisciplinar que o campo requer 
capacita alunas e alunos para múltiplas tarefas, em consonância com as 
exigências contemporâneas de profissionalização e reflexão. Entre as 
oportunidades que se abrem cada vez mais para a sua atuação, estão: 
organizações internacionais governamentais e não governamentais 
(especialmente as que atuam no Brasil); diplomacia; mídia; setor privado e 
setor público; comércio exterior; assessorias em órgãos privados e públicos 
(municipais, estaduais, federais); ensino, pesquisa e extensão em instituições 
de ensino superior.  

Projeto pedagógico da Área de Concentração em RI (IHAC/UFBA) 

A área de concentração em Estudos em Relações Internacionais constitui-se 
como uma modalidade de especialização curricular capaz de conferir aos 
estudantes do Bacharelado de Humanidades  o domínio de conhecimentos 
pertinentes ao campo das Relações Internacionais, de caráter não-
profissional, numa perspectiva inovadora de formação. Apesar de oferecer 
uma organização curricular com um claro horizonte de especialização, a área 
de concentração não perde a dimensão interdisciplinar da matriz dos 
Bacharelados Interdisciplinares, já que se integra ao conjunto de práticas 
pedagógicas em plena sintonia com os conteúdos do Bacharelado em 
Humanidades. 

  
Matriz Curricular AC em Relações Internacionais 

4o. semestre 5o. semestre 6o. semestre

HACB34 Teorias das 
Relações Internacionais

HACB33 Economia Política 
Internacional I HACB93 Política Externa II

HACB94 Relações 
Internacionais 

Contemporâneas
HACB35 Política Externa I HACB95 Economia Política 

Internacional II

Livre (LV) Livre (LV) Livre (LV)

Optativa da AC (OC) Optativa da AC (OC) Optativa da AC (OC)

Optativa da AC (OC) Optativa da AC (OC) Optativa da AC (OC)



  
O estudante vinculado à AC em Relações Internacionais deve cumprir, além 
dos 5 componentes obrigatórios do BIH (HACA01, HACA03, HACA34, LETE43 e 
LETE45), mais 6 obrigatórios da AC Relações Internacionais (HACB33, 
HACB34, HACB35, HACB93, HACB94 e HACB95). 

Deve cumprir também 6 componentes optativos da AC (OC), entre os 
seguintes: HACB30, HACB32, HACB36, HACB37, HACB91, HACC06, HACC08, 
HACC14, HACC15, HACC32, HACC57, HACC58, HACC59, HACC60, HACC61,  
HACC62, HACC63, HACC64, HACC65, HACC66, HACC67, HACC68 e HACC69.  

Deve cumprir ainda 3 componentes optativos de Grande Área (OG), entre 
componentes com código HAC, EDC, ADM, ECO, COM, DIR, FCH, IPS e 3 
componentes livres (LV).  

Além dos 3 entre 5 Estudos (Sociedades, Cultura, Desenvolvimento, Poderes 
e Subjetividades), 2 componentes científicos (OY) e 2 artísticos (OZ). E 
Atividade Complementar de 360hs, referente ao período integral do BI, do 
1o. ao 6o. semestre. 

Componentes da AC em RI ofertados em 2017-2: 

HACB34 - Teoria das Relações Internacionais (OB) 

Introdução ao estudo das Relações Internacionais. Discussão sobre categorias 
centrais do ordenamento global: estado, poder, paz, pacificação, guerra, 
soberania, anarquia, hegemonia, raça, classe, gênero, entre outras. Essas 
categorias serão tratadas por diferentes abordagens, tais como: realismo, in-
stitucionalismo, construtivismo, marxismo, pós-colonialismo, abordagens des-
coloniais, feminismo.   

Professor: Victor Lage 

HACB94 - Relações Internacionais Contemporâneas (OB) 

Os primeiros tratados internacionais. A organização do mundo a partir da 
Europa. Disputas hegemônicas no século XIX e a constituição da periferia. 
Revoluções nos primeiros anos do século XX. Primeira Guerra Mundial, 
relações internacionais e o Tratado de Versalhes. Correntes pós-anos 1950. 
Funcionalismo, Globalismos, Neoliberalismo, Neorealismo, Teorias Sistêmicas. 
Organização do campo teórico das Relações Internacionais, o segundo e o 
terceiro “debates”. Análise das categorias centrais da ordem mundial. Estado 


