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Simpósio Diversidade Cultural e Desenvolvimento Sustentável 

 
Dia 09 e 10 de agosto de 2018, das 8h30 às 12h30,  
Campus de Ondina da Universidade Federal da Bahia, Salvador-Bahia 
 

Ementa: A articulação entre a diversidade cultural e a questão do desenvolvimento sustentável, 
configura-se como um complexo campo político, conceitual e institucional que assume na 
atualidade crescente importância e urgência.  Seja pelas ameaças que historicamente se 
ampliam em relação à diversidade biocultural, seja pelos processos de cerceamento aos direitos 
culturais, o debate crítico, o reconhecimento de boas práticas e a atualização dos papéis dos 
diferentes agentes governamentais e não governamentais se mostra sempre necessário e atual. 

O Simpósio reunirá pesquisadores e especialistas da área, de modo a atualizar o debate 
interdisciplinar sobre o estágio atual e os desafios futuros para a consolidação de políticas 
públicas de proteção e promoção da diversidade cultural visando a inserção da cultura nas 
políticas de desenvolvimento sustentável comprometidas com a participação social, a cidadania 
e a democracia. 

Coordenação: José Marcio Barros (ODC/UEMG/UFBa)  

Professor do PPG Artes da UEMG e do PPG Cultura e Sociedade da UFBa. Pesquisador e 
Consultor na área de Políticas, Diversidade e Gestão Cultural. Coordenador Geral do 
Observatório da Diversidade Cultural. 

 

Programação: 

Dia 9 de agosto: A Diversidade Cultural e o Desenvolvimento Sustentável 

A Convenção da Diversidade e a questão do desenvolvimento 

Giuliana Kauark (UFRB/ODC): Gestora e pesquisadora na área da cultura, pós-doutoranda de 
Políticas Públicas (UECE), Doutora e Mestre em Cultura e Sociedade (UFBA). Membro do Centro 
de Estudos Multidisciplinares em Cultura – CULT/UFBA e do Observatório da Diversidade 
Cultural - ODC. Atualmente é Consultora da UNESCO. 

 

A Diversidade Cultural nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

Giselle Dupin (MINC/ODC): Pós Graduada em Relações Internacionais (PUC-MG) e Master em 
Gestão Cultural (Universidade Paris Dauphine). É servidora do Ministério da Cultura desde 
2006, atualmente na Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural, membro do ODC e 
integra o banco de especialistas da UNESCO para a Convenção sobre a Proteção e Promoção da 
Diversidade das Expressões Culturais 
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Proteger e promover a diversidade ou o desenvolvimento? 

Maria Dione Carvalho de Moraes (UFPI):  Dra. em Ciências Sociais, com pós-doutorado em 
Sociologia. Especialista em Gestão da Cultura. Profa. da Universidade Federal do Piauí. 
Programas de Pós-Graduação em Políticas Públicas (Doutorado e Mestrado) e Sociologia 
(Mestrado)/UFPI.   

 

 

Dia 10 de agosto: Redes, boas práticas e cidades sustentáveis 

 

A cultura e o desenvolvimento sustentável nas cidades 

Jordi Pascual (CGLU/ES): Coordenador-Geral da Comissão de Cultura da Organização 
Internacional de Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU). É professor de políticas culturais e 
gestão na Universidade Aberta da Catalunha (www.uoc.edu). Publicou livros, artigos e 
relatórios sobre direitos culturais, relações culturais internacionais, cultura e sustentabilidade 
e governança da cultura, que foram traduzidos para mais de 20 idiomas.  

 

Economia solidária, diversidade cultural e desenvolvimento sustentável  

Genauto França Filho (UFBa): Professor Titular da UFBA, pesquisador do CNPq, coordenador 
da Incubadora Tecnológica de Economia Solidária e Gestão do Desenvolvimento Territorial da 
Universidade Federal da Bahia (ITES/UFBA).  

Luana Vilutis (UFBa/ODC): Pesquisadora nas áreas de cultura, economia solidária e políticas 
culturais. Doutora em Cultura e Sociedade (UFBA), Pesquisadora do Centro de Estudos 
Multidisciplinares em Cultura – CULT/UFBA e do Observatório da Diversidade Cultural - ODC. 

 

Ocupar, resistir e festejar: arte pela democratização do espaço urbano (o caso do Movimento  
#OCUPEESTELITA) 

Eduardo Sarmento (Paço do Frevo/ Instituto de Desenvolvimento e Gestão) 

Mestre e Doutor em Antropologia (UFPE). Gerente Geral do Paço do Frevo. Tem experiência na 
área de História, Patrimônio Cultural, Cultura Popular, Museologia e Gestão de Políticas 
Culturais, realizando estudos, pesquisas, palestras e atividades afins. 

 

 

Para mais informações visite: www.cult.ufba.br/enecult . 
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