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Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Política Cultural. Aos vinte e três dias 1 

do mês de março de dois mil e dezessete, às nove horas foi realizada reunião extraordinária do CMPC, 2 

na Casa do Folclore, com as presenças de João Paulo Martins, Ricardo Campolim Moraes, Juliano 3 

Moreira, Flaviano Souza e Silva, Samuel D’Angelo, Maria do Carmo Ferreira de Souza, Marcos Knupp, 4 

Wilson Pereira de Oliveira, Marcelino Luciano Ramos, Sidnéa Santos e Mateus Guimarães. O 5 

presidente João Paulo deu boas vindas a todos e iniciou a reunião esclarecendo que a reunião foi 6 

convocada a pedido da Pró-Reitoria de Extensão da UFOP para discutir assuntos relativos ao Festival de 7 

Inverno de 2017 junto ao CMPC. Assim, passou-se a palavra para os professores Marcos Knupp, pró-8 

reitor de extensão, e Wilson de Oliveira, assessor da Proex na gestão que recentemente assumiu a 9 

reitoria da UFOP. O professor Marcos Knupp iniciou falando sobre a extensão do festival pelas cidades 10 

que possuem campus da UFOP, Ouro Preto, Mariana e João Monlevade. Disse que há uma grande 11 

preocupação em se reaproximar o Festival da cidade, pois há um entendimento geral que nos últimos 12 

anos houve um afastamento do festival em termos de participação e reconhecimento por parte da 13 

população e produtores culturais locais. Marcos continuou dizendo que logo após assumirem a Proex, 14 

encontraram o problema de não haver nenhum projeto de captação para o Festival na Lei Rouanet, o que 15 

já foi elaborado, e demais problemas de captação devido ao contexto econômico brasileiro. Continuando 16 

sua fala, Marco Knupp disse que a princípio o festival de 2017 se estenderia entre os dias 8 e 23 de julho 17 

e que estão cientes das demandas e reflexões feitas pelos “Movimento OFF”, que rediscutiu uma nova 18 

proposta para o Festival de Inverno anos atrás. Sidnéa Santos, diretora de Promoção Cultura e 19 

Patrimônio Imaterial disse que pode ser pensada uma integração entre a programação do Festival de 20 

Inverno e da Semana da Cidade, que este ano deve passar a se chamar Semana de Ouro Preto, para 21 

integrar programações também em distritos do Município. Flaviano defendeu que é importante unir as 22 

programações em um mesmo calendário. Marcos Knupp disse que já existe uma proposta de se fazer o 23 

Festival de Inverno de 2017 em homenagem ao Zé Pereira que esse ano completa 150 anos, trazendo 24 

outros “Zé Pereiras” existentes pelo Brasil; manifestações que tem surgido em Ouro Preto, como o “Zé 25 

Bastião”, do Morro São Sebastião; e realização de oficinas de confecção de bonecos. Sidnéa Santos 26 

informou que a exposição montada pela FAOP em homenagem ao Zé Pereira vai ficar até o final do ano 27 

na sede do Zé Pereira. Sidnéa Santos colocou os espaços culturais como as Casas de Cultura do 28 

Município para realização de atividades do Festival de Inverno, incluindo a Bilblioteca Pública e Casas 29 

de Cultura dos distritos. Ricardo comentou que seria interessante estimular que os oficineiros atuem 30 
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como já ocorreu em outros anos, terminando as oficinas com um espetáculo, seja musical, teatral, etc. 31 

Marcos Knupp comentou que há uma proposta em andamento de voltar a realizar durante o próximo 32 

Festival de Inverno do concerto de sinos que já ocorreu na cidade, entretanto as conversas devem ainda 33 

avançar com os sineiros, que diminuíram desde o último concerto, e com demais envolvidos como 34 

ordens religiosas e comunidade em geral. Flaviano disse que é importante retomar no Festival a ideia de 35 

ser um “Fórum das Artes”, com mais espaços para produção artística, divulgação e capacitação, 36 

acrescentando que em anos anteriores eram comuns as bolsas de oficinas para membros da comunidade 37 

ouropretana em parcerias com instituições como a FAMOP e o CAPS. Outras antigas práticas do 38 

Festival de Inverno foram listadas por Flaviano como interessantes para serem retomadas como a 39 

Caravana do Festival, que passava por distritos de Ouro Preto e o Circuito Festival que tinha temáticas 40 

como gastronomia e ateliês artísticos. Por fim, o professor Marcos Knupp informou que esse ano 41 

completam-se 50 anos de Festival de Inverno de Ouro Preto e será lançado um selo comemorativo, e 42 

encerrou agradecendo a oportunidade de discutir o Festival junto ao Conselho de Política Cultural e 43 

dizendo que esse diálogo será profícuo para o Festival, para a Extensão da UFOP e para as políticas 44 

públicas de cultura do Município. Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a presente 45 

reunião que vai assinada por mim, João Paulo Martins, que a secretariei e por todos os presentes. Ouro 46 

Preto 23 de março de 2017. 47 
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