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RESUMO

O Programa Institucional de Extensão Direitos à Produção e ao Acesso à Arte e à Cultura vem desenvolvendo um trabalho de mapeamento da arte e cultura na universidade

buscando apoiar essa produção e acesso e promover um diálogo para a construção de uma política cultural da UEMG e, ao mesmo tempo, comunicar (com comunidade interna e

externa) as ações artísticas e culturais da universidade. Após três anos de sua criação, o programa vem com a proposta de ampliação do sistema de comunicação e informação

virtual através de um Portal das Artes e Cultura da UEMG. Desse modo, possibilita-se outras mídias dialogarem com as ações da universidade onde alcançaria com maior êxito o

público interno, externo e específico de cada unidade em seus apontamentos e divulgação dos trabalhos artístico/culturais. Em primeiro momento foi feito um treinamento dos

bolsistas do programa para operação do blog institucional dado por técnicos de informática da UEMG para que o manuseio pelos editores sejam mais eficazes. No momento, o

Portal está em construção de sua programação visual (design). Ele já tem a estrutura de funcionamento proposta, mas ainda não pode ser implementada, algo que possivelmente

se dará entre 2016 e 2017. Os coordenadores do Programa Institucional e seus bolsistas continuarão a coleta de informações a serem disponibilizadas e trabalharão na curadoria

das informações do Portal. Os mapeamentos de ações artísticas e culturais (projetos de pesquisa e de extensão, mas também ações discentes e de técnico-administrativos)

continuarão simultaneamente à construção do Portal que se tornará um equipamento cultural da UEMG em meio virtual. Dessa maneira, contribuiremos para uma maior

visibilidade e cobertura das ações culturais e artísticas da universidade apontando possivelmente para uma organização da sua política cultural em arena pública.
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