
 
PERGUNTAS FREQUENTES 
 

1) O que é o curso? 
O curso Por Dentro da Lei Aldir Blanc é uma realização do Sesc RJ e do Senac RJ, em 
parceria com a Escola de Políticas Culturais. Um ciclo intensivo de  formação sobre 
histórico, conceitos, mecanismos e desafios políticos, institucionais e administrativos 
envolvidos na aplicação da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. 

 
2) Quem pode se inscrever? 

 Gestores e conselheiros de cultura representantes do poder público municipal 
ou estadual; 

 A sociedade civil, especialmente trabalhadores da área cultural, artistas, 
pesquisadores e produtores culturais independentes. Além de coletivos, 
Pontos de Cultura e organizações culturais comunitárias. 

 
3) O curso é pago ou gratuito?  

Gratuito. 
 

4) Como faço a inscrição?  
As inscrições devem ser feitas através do formulário de inscrição disponível nos sites 
do Sesc RJ e do Senac RJ. O período de inscrição é de 16/07 a 24/07. A inscrição é 
gratuita.  

 
5) Fiz a inscrição, como saber se fui aceito? 

Caso haja um número maior de inscritos em relação à quantidade de vagas (200), 
serão aplicados critérios de seleção. Os selecionados receberão um e-mail de 
confirmação no período de 25/07 a 28/07. 

 
6) Os critérios de seleção dos alunos são:  

 Participação mínima de 05 pessoas por região do estado  

 Paridade entre participantes da sociedade civil e do poder público 

 Paridade de gênero  

 Diversidade étnica, social e cultural 

 Diversidade e proporcionalidade regional e territorial de acordo com a 
totalidade de inscritos  

 Também serão observados critérios como: histórico de atuação do (a) 
participante e capacidade de difusão e atuação como agente multiplicador (a) 
desse conteúdo em suas regiões e municípios. 

 
7) Como serão as aulas? 

As aulas acontecem nos dias 1, 3, 5, 7 e 10/08, das 15h às 18h, e serão divididas em 
cinco módulos temáticos. Cada aula contará com materiais didáticos específicos, que 
abordarão aspectos fundamentais do processo de aplicação e implementação da Lei, 
tendo duração de 3h, com intervalo de 30min. As aulas serão divididas em um 
primeiro bloco expositivo e um segundo bloco dialógico e vivencial, com interações, 
perguntas e respostas entre o corpo docente e as pessoas participantes. 

 

8) O que será abordado nas aulas?  

 Módulo I – Histórico e principais desafios para a implementação da Lei de 
Emergência Cultural 



 Módulo II – Cultura em Estado de Emergência 

 Módulo III – Sistema Nacional de Cultura e Descentralização de recursos através dos 
Fundos de Cultura 

 Participação Social: Conselhos e Fóruns 

 Módulo IV – Busca Ativa, cartografia do setor cultural e Cadastros de Cultura 

 Módulo V – Desenho e modelagem de editais e programas locais de Emergência 
Cultural 

 
9) Quando acontecem as aulas? 

Nos dias 1, 3, 5, 7 e 10/08, das 15h às 18h.  
 

10) Como recebo o certificado de participação? 
As pessoas que participarem de 75% das aulas poderão realizar a auto avaliação e, 
cumprida esta etapa, receberão certificado de participação. 

 
11) Como são disponibilizados os materiais didáticos? 

Os materiais serão apresentados durante as aulas e enviados aos participantes do 
curso ao final de cada encontro. 

 
12) Onde posso entrar em contato para esclarecer dúvidas sobre a lei?  

Por e-mail (escolapoliticasculturais@gmail.com) ou pelo site 
(http://escolapoliticasculturais.org) da Escola de Políticas Culturais. 

 
13) Terei que realizar alguma prova durante o curso? 

Ao final do curso, será enviado um questionário de auto avaliação, com questões 
objetivas relacionadas aos conteúdos apresentados nas aulas. O participante deverá 
responder corretamente um mínimo de 3 entre 5 questões de múltipla escolha, além 
de preencher os campos relacionados à avaliação do curso e dos conteúdos 
apresentados.  

 
14) Qual escolaridade mínima para fazer o curso? 

Não há exigência de titulação acadêmica específica. O que esperamos das pessoas 
participantes é que estejam envolvidas em processos de gestão, mobilização e 
articulação de políticas públicas de cultura em suas cidades, e que sejam 
multiplicadoras dos conteúdos apresentados nos processos de aplicação e 
implementação da Lei Aldir Blanc. 

 
15) Perdi uma aula, será possível repô-la? 

As aulas são ministradas na forma de vídeo conferências transmitidas em tempo real 
ao inscrito, no horário previamente agendado. Ao final do curso, ficará disponível para 
acesso do participante um compilado do conteúdo em formato de vídeo, material de 
auxílio para revisão. 
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