
Formação gratuita em comunicação e patrimônio cultural chega a
Santa Bárbara, Rio Piracicaba, Rubim e Pedra Azul; jovens de 15 a 29

anos podem participar
As inscrições estão abertas até 09/10, para Santa Bárbara e Rio Piracicaba, e até 12/10, para

Rubim e Pedra Azul. Oficinas são ofertadas pelo projeto Rede de Patrimônio Criativo e
Colaborativo.

Audiovisual e podcast são algumas das linguagens de comunicação trabalhadas nas oficinas.

Belo Horizonte, 28 de setembro de 2022 – O projeto Rede de Patrimônio Criativo e 
Colaborativo abre inscrições para curso gratuito nas cidades mineiras de Santa Bárbara e Rio 
Piracicaba, na região do Caraça, e Rubim e Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha. Dirigida para 
jovens de 15 a 29 anos, a formação traz oficinas presenciais que exploram temas como cultura
e identidade cultural, por meio da experimentação de produção em diferentes linguagens da 
comunicação. As inscrições vão até os dias 09/10 e 12/10, respectivamente para as cidades 
do Caraça e do Jequitinhonha, e devem ser feitas por meio dos formulários disponíveis neste 
link.

O percurso formativo tem duração de três meses em cada cidade e aborda linguagens como 
audiovisual, artes gráficas, fotografia, rádio e produção de conteúdo, por meio de atividades 
presenciais e à distância. As datas de início e encerramento do curso, locais, dias e horários 

http://linktr.ee/rededepatrimonio


estão sinalizados nos formulários. Ao final, os participantes receberão certificado. Dúvidas 
sobre as oficinas podem ser sanadas pelo número: (31) 99655-7046.

Desde junho, a formação já percorreu as cidades de Barão de Cocais, Catas Altas, Araçuaí e 
Itinga. Ao final do curso, as turmas promoveram eventos abertos ao público para compartilhar
suas produções e celebrar referências culturais locais, com programação que incluiu feiras de 
produtores locais, apresentações artísticas e exibição de videodocumentários.

O projeto Rede de Patrimônio Criativo e Colaborativo é realizado pela AIC - Agência de 
iniciativas Cidadãs, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Instituto 
Cultural Vale, por meio de sua chamada aberta anual. A AIC é uma organização sem fins 
lucrativos que soma quase 30 anos de atuação em variados projetos pela cidadania.

Rede de Patrimônio Criativo e Colaborativo

O que? Formação gratuita em educação patrimonial e educomunicação, com duração de três meses
e emissão de certificado.

Quem pode participar? Jovens de 15 a 29 anos das cidades de Santa Bárbara, Rio Piracicaba, Rubim
e Pedra Azul.

Quando são as inscrições? Para Santa Bárbara e Rio Piracicaba, estarão abertas até dia 9 de
outubro; para Rubim e Pedra Azul, até dia 12 de outubro.

Como se inscrever? Pelos formulários disponíveis em: linktr.ee/rededepatrimonio
Ficou com alguma dúvida? Entre em contato pelo número (31) 99655-7046.

Assessoria de imprensa
Beatriz Cordeiro
(31) 97534-9935

beatriz@aic.org.br
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