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RESUMO

A UEMG possui seis Programas Institucionais que têm o intuito de identificar o potencial da sua extensão no enfrentamento de questões sociais contemporâneas. Um destes

programas é o Cultura e Desenvolvimento que tem, dentre os seus objetivos o fortalecimento e a integração das atividades acadêmicas, governamentais e de mercado

relacionadas à Economia Criativa, como estratégia de desenvolvimento sustentável.

Em 2015, o Programa realizou um mapeamento utilizando o “SIGA e MAP”, para identificar e quantificar os projetos desenvolvidos na UEMG, entre 2012 e 2015, relacionados à

Economia Criativa em seus setores: patrimônio – sítios culturais (arqueológicos, museus, bibliotecas e galerias) e manifestações tradicionais (arte popular, artesanato, festivais e

celebrações); artes – artes visuais (pintura, escultura e fotografia) e artes performáticas (teatro, música, circo e dança); mídias – publicações e mídias impressas (livros, jornais e

revistas) e audiovisual (cinema, televisão e rádio); criações funcionais – design (interior, gráfico, moda, joias e brinquedos), serviços criativos (arquitetura, publicidade, P&D

Criativos, lazer e entretenimento) e novas mídias (softwares, jogos eletrônicos e conteúdos criativos digitais).

Estes dados permitiram identificar alguns focos de atuação e seus responsáveis, que serviram de base para a atual organização de um livro e também um blog que pretendem

fazer dialogar profissionais internos de produção expressiva e referências externas na área da Cultura. O livro dará ênfase aos aspectos da inovação, da importância da

integração academia/mercado/governo, e da era da Economia do Compartilhamento.

Com estas iniciativas, o Programa espera delinear, com uma visão abrangente, as tendências da Economia Criativa, estabelecer um canal constante de comunicação com a

comunidade interna e externa, mapeando necessidades e resultados e intensificando os relacionamentos entre projetos para que tenham alcances e resultados ainda mais

significativos.
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