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CONSELHO SUPERIOR – CONSUP - FAEST/UNISERRA 

 

  

RESOLUÇÃO N° 25/2020, de 27/04/2020 
  

 
Aprova a Política de Desenvolvimento Artístico e Cultural 

da Faculdade de Educação de Tangará da Serra.  
  

 
 
O PRESIDENTE do CONSELHO SUPERIOR DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE TANGARÁ DA 

SERRA, no exercício de suas funções regimentais, em conformidade com as demais 

legislações aplicáveis, e de acordo com Reunião realizada nesta data, RESOLVE:  

 

Art. 1° Fica aprovada a Política de Desenvolvimento Artístico e Cultural no âmbito da 

Faculdade de Educação de Tangará da Serra.   

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.    

 

  
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 

 

_______________________________ 

Prof. Gilmar Utzig 
  Presidente CONSUP 

 
 
 
 
 

 

 

http://www.faest.edu.br/
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Política de Desenvolvimento Artístico e Cultural da FAEST 

 

1. DOS OBJETIVOS 

As ações de desenvolvimento artístico e cultural estão alinhadas na missão, visão e objetivos 

institucionais e o PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional, e contam com as seguintes 

diretrizes: 

I. valorizar, promover e reconhecer e produção artística e cultural como atividades 

acadêmicas; 

II. estimular e difundir a produção cultural e artística docente e discente; 

III. promover projetos sobre os espações de memória, ligados aos saberes locais, à 

diversidade cultural e às possibilidades de mediação que a FAEST pode empreender 

entre o que é produzido dentro e fora da instituição; 

IV. fomentar a realização de eventos artísticos e culturais, entendidos como lugar de 

expressão da memória e cultura que acontece por meio dos trabalhos apresentados, 

debates e por meio de expressões artísticas, como oficinas e exposições, 

apresentações de dança, teatro e música entre outros; 

V. oportunizar a transposição de conhecimentos para a prática motivando a 

participação em todas as etapas de execução; 

VI. possibilitar aos docentes e discentes apoio institucional para concorrer, participar, 

conceber, produzir e realizar projetos artísticos e culturais; 

VII. propiciar espaços para produção, interpretação e transferência de conhecimento 

entre os distintos níveis de formação acadêmica e a comunidade externa; 

VIII. subsidiar a produção cultural sustentável; 

IX. assegurar linhas de trabalho transversais aos cursos ofertados; 

X. apoiar a organização, participação e patrocínio a eventos internos e externos; 

XI. contribuir para a formação artística, cultural, cidadã e crítica da comunidade 

acadêmica, difundindo a produção cultural e artística em diálogos com a 

comunidade; e 

XII. garantir mecanismos de divulgação dos resultados para a comunidade acadêmica. 

http://www.faest.edu.br/
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2. DAS AÇÕES 

 

A coerência entre as ações da FAEST e a sua preocupação com o desenvolvimento dos 

discentes, docentes, técnicos-administrativos e tutores evidencia-se por meio de ações 

esboçadas a seguir: 

I. oferecimento de eventos artísticos e culturais nas dependências da instituição; 

II. incentivo a participação em eventos artísticos e culturais que propiciem o 

desenvolvimento pessoal e profissional; 

III. apoio financeiro ou logístico para participação em eventos internos e externos, 

locais, nacionais e internacionais. 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Geral da FAEST. 

Esta Política entra em vigor a partir da data de sua aprovação pelo Conselho Superior da IES, 

Revogadas as disposições em contrário. 

 

 

_________________________ 
Prof. Gilmar Utzig 

Presidente CONSUP 
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