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Resumo 
 

O texto tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre a ênfase em produção cultural na 

área de Relações Públicas no Brasil além de apresentar as perspectivas e a proposta 

inovadora da criação do Curso de Relações Públicas - Ênfase em Produção Cultural na 

Universidade Federal do Pampa (Unipampa), Câmpus São Borja–RS. O método utilizado 

foi a pesquisa bibliográfica e documental. Tendo em vista que o mercado cultural da 

fronteira oeste do Rio Grande do Sul, ainda é pouco desenvolvido, apresentando, nesse 

aspecto, grande potencial e perspectiva de atuação para os egressos do curso. 
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Introdução 

Autores de comunicação
4
, marketing e cultura se referem à área de Relações 

Públicas como a mais adequada para a atuação no mercado da produção cultural no Brasil. 

Os aspectos que envolvem o fazer Relações Públicas são os grandes diferenciais, 

englobando o planejamento, assessoria (divulgação), execução e controle (avaliação).  

Grunig (2003) destaca que a profissão de Relações Públicas está embasando-se cada 

vez mais em conhecimentos acadêmicos, fundamentando a sua prática, revelando novas 

perspectivas teóricas e demarcando novos caminhos na contemporaneidade. 

Levando-se em consideração as resoluções fixadas pelo MEC no decorrer dos 45 

anos de existência da Lei Nº 5.377, que instituiu o curso superior de Relações Públicas, 

observa-se que inclusões e inovações têm sido estimuladas com o objetivo de tornar o 

currículo mais adequado diante das mudanças da sociedade. Observa-se aí a importância de 

                                                 
1Trabalho apresentado no GP Relações Públicas e Comunicação Organizacional, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas 

em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Professora Assistente do curso de Relações Públicas - Ênfase em Produção Cultural da Universidade Federal do Pampa – 

UNIPAMPA Campus São Borja. E-mail: elisaterra@unipampa.edu.br  
3 Relações Públicas, doutorando em comunicação pela PUC/RS e professor assistente do curso de Relações Públicas com 

ênfase em Produção Cultural da UNIPAMPA – Campus São Borja-RS. E-mail: valmor@unipampa.edu.br  
4 Reis ( 2009), Neto ( 2005), Cunha ( 2008).  
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um curso de Relações Públicas com ênfase em Produção Cultural, no sentido de estimular o 

mercado da cultura em diversas regiões do país onde a atividade ainda não é consolidada. 

A Fronteira Oeste é composta por 13 municípios, são eles: Alegrete, Barra do 

Quaraí, Itacurubi, Itaqui, Maçambará, Manoel Viana, Quaraí, Rosário do Sul, Santa 

Margarida do Sul, Santana do Livramento, São Borja, São Gabriel e Uruguaiana e uma 

população total de 549.331 habitantes (5,39 % do total do Rio Grande do Sul), dos quais 

89,28 % (490.424 habitantes) residem nas áreas urbanas e 10,72 % (58.907 habitantes) nas 

áreas rurais.  

Na estrutura fundiária da região da Fronteira Oeste predominam em área (72,35 %) 

as grandes propriedades, que representam um número pequeno de estabelecimentos 

(10,22%). As propriedades que possuem área entre 50 e 500 hectares (39,59 %) ocupam 

25,14% da área total agropecuária e as pequenas propriedades possuem uma participação 

significativa com 44,19% dos estabelecimentos ocupando uma pequena área rural. 

Segundo Flávio Schneider e Elisa Lübeck (2003) o novo modelo de 

desenvolvimento local para a mesorregião metade sul do Brasil também incorpora o esforço 

crescente de inclusão social, através da ação integrada de políticas voltadas à formação de 

capital humano e o estímulo à participação e à capacidade de organização social como fator 

endógeno do desenvolvimento regional por meio da mobilização e articulação de 

organizações e atores locais. Dessa forma, as novas premissas de integração nacional e de 

desenvolvimento regional defrontam-se com a necessidade, inadiável, de que o país seja 

competitivo localmente e mundialmente, inserindo-se no contexto do domínio das novas 

tecnologias, na prática de novas relações de trabalho e na implementação de novos modelos 

de gestão. Os novos modelos devem basear-se na parceria, articulação e participação, 

fundamentais para a condução apropriada e representativa de ações públicas de 

responsabilidade do Estado.  

A região da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, em especial, carece de atividades 

que fomentem a cultura regional, resgatando a história e a cultura da região e divulgando a 

mesma para as demais regiões do Brasil, incrementando a movimentação turística e o 

desenvolvimento econômico.  

 

A formação do profissional da cultura no Brasil 

Para Rubim (2010), o campo cultural exige crescentemente que sejam formados 

indivíduos para as novas profissões associadas às instituições que funda. 
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O mercado da área da cultura é complexo e exige profissionais preparados. Rubim 

destaca que a culturalização da mercadoria, processo tão bem assinalado em estudos 

recentes acerca das chamadas “economia e indústrias criativas” (2010, p. 39) e argumenta 

ainda que:  

A cultura necessita de ter profissionais qualificados. Nesta perspectiva, a 

formação de pessoal para o campo cultural torna-se essencial.  Sem uma 

formação adequada de pessoal – profissional ou não – a esfera cultural 

fica bastante fragilizada. Um sistema cultural não pode prescindir de 

pessoal competentemente formado ( 2010, p. 41).  

 

As Relações Públicas e a produção (gestão) cultural 

Sabe-se que o currículo mínimo (foram quatro ao todo) do ensino de comunicação 

social na graduação foi homologado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) em 

1962. Segundo Kunsch: 

A graduação determinava as características dos profissionais de acordo 

com o currículo implantado na época de realização do curso. Como 

ocorreram várias mudanças que reestruturam o ensino, houve 

qualificações diferenciadas em determinados períodos de tempo, conforme 

os pareceres e as resoluções que estabeleceram os currículos mínimos. A 

área de comunicação social foi normatizada por cinco currículos mínimos 

implantados. No caso de relações públicas, os documentos do MEC que 

determinaram seus currículos referem-se aos anos de 1969, 1978 e 1984 

(2009, p.78).  

 

Ainda segundo a autora a década de 60 foi muito importante para a profissão de 

Relações Públicas, pois foi regulamentado o exercício profissional da área pelo Decreto 

n.63.283 de 1968.  

Desde 2001, o que rege o ensino são as Diretrizes Curriculares
5
. O que se observa 

atualmente é que a busca pela qualidade do ensino de Relações Públicas está diretamente 

ligada às competências e habilidades desejadas para o futuro profissional e a qualificação 

do corpo docente. Cada instituição de ensino tem a oportunidade de criar novos projetos 

curriculares adequados às necessidades e experiências regionais. 

Sabe-se que os profissionais da comunicação são os que têm na sua formação 

superior as principais habilidades e competências para atuar neste mercado cultural, com a 

                                                 
5 Parecer CNE/CES N.º 492, de 3 de abril de 2001. 
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missão de democratizar
6
 a cultura, um dos grandes desafios nacionais que se apresenta 

atualmente, já que a comunicação é uma das ferramentas essenciais na produção e gestão 

cultural.  

Cabe aqui, uma definição do que se considera democratizar a cultura. Coelho (2009) 

afirma que a democratização cultural só poderá se dar quando todas as partes do fenômeno 

cultural, e suas relações, forem igualmente tocadas pelas iniciativas pertinentes. O autor 

destaca ainda que a dinâmica cultural atual, de acordo com o tipo de organização social, 

apresenta quatro fases básicas: a produção do bem cultural; sua distribuição aos 

destinatários;  a troca do bem;  e a fase do consumo efetivo desse bem. 

 Para Rubim (2010), as denominações mais utilizadas aos profissionais que atuam 

com cultura são: nos Estados Unidos e França (gerentes e administradores culturais), 

animadores e promotores culturais na Espanha e em muitos países da América Latina 

trabalhadores culturais ou mediadores culturais e, em Portugal, programadores culturais. O 

autor complementa que, atualmente, a noção de gestão cultural vem ganhando grande 

aceitação. No Brasil, o predomínio tem sido para a terminologia produção cultural. Cunha 

(2007) afirma que ainda é uma “profissão em formação”, em livro publicado sobre gestão 

cultural. 

Duarte (2010), por sua vez, demonstrou que, a partir de uma  análise da Resolução 

Normativa Nº 43 do CONFERP
7
, dos resultados dos Anais do 1° Seminário Internacional 

de Gestão Cultural e referencial teórico da área que o profissional de Relações Públicas é o 

mais preparado para o perfil que se exige na Produção Cultural. As cinco funções mais 

importantes – neste contexto, apontadas pela autora são: relacionamento, eventos, 

informação, relacionamento com a imprensa e planejamento. Áreas nas quais o egresso de 

Relações Públicas sai com conhecimento para atuação e são fundamentais no processo da 

gestão/produção cultural. 

 É neste contexto que surge a criação do curso de Relações Públicas - Ênfase em 

Produção Cultural da Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA. Um curso inédito no 

país numa área que apresenta promissoras perspectivas de mercado de trabalho
8
. Criado 

com o objetivo de reforçar a área de Comunicação Social do campus de São Borja e atender 

                                                 
6 Plano Nacional da Cultura (2006) do Ministério da Cultura - Minc. Disponível em: <www.minc.gov.br>.  Acesso em: 12 

mar. 2012. 
7 Regula as atividades específicas de Relações Públicas no Brasil. 
8 Na Lei Rouanet foram apoiados em 2010 mais de três mil projetos e mais de R$ 1,3 bilhão de reais e para 2012 a 

previsão é que ultrapasse os R$ 2 bilhões. Disponível em: < http://sistemas.cultura.gov.br/salicnet/Salicnet/Salicnet.php>.  

Acesso em: 06 jun. de 2011.  Na LICRS os valores aprovados em 2011 foram de R$ 36.238.745,10, tendo captados R$ 

22.661.639,5. Fonte: Sedac.  

http://www.minc.gov.br/
http://sistemas.cultura.gov.br/salicnet/Salicnet/Salicnet.php
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às questões sociais e culturais da região. A proposta de implantação do novo curso data de 

28 de outubro de 2008, quando se reuniram os docentes que fizeram parte da comissão 

proponente e traçaram as linhas mestras do curso. 

 O curso propicia ao egresso conhecimento teórico e metodológico da comunicação, 

relacionando-os com as especificidades teóricas e práticas das Relações Públicas, em 

especial, as próprias da Produção Cultural. Para isso, o currículo do curso oferece 

disciplinas que capacitem o aluno a desenvolver projetos de valorização da diversidade 

sociocultural, capazes de atuar no campo cultural de modo consciente, compreendendo a 

cultura como uma construção coletiva. 

           A área de atuação do Profissional de Relações Públicas com ênfase em Produção 

Cultural é muito ampla. Em linhas gerais este profissional, a partir do desenvolvimento de 

habilidades e competências e de uma capacitação crítica, se encaminhará para a criação de 

projetos e produtos artístico-culturais, trabalhando com todas as etapas implicadas neste 

processo.  

O profissional de Relações Públicas com ênfase em Produção Cultural cria e 

organiza projetos artísticos e culturais, como espetáculos de teatro; dança e música, 

produções televisivas, festivais, mostras e eventos. Ele faz o planejamento, a elaboração e a 

execução de projetos e produtos culturais, considerando critérios artísticos, sociais, políticos 

e econômicos.           

A preocupação do Ministério da Cultura com a formação na área cultural é apontada 

através do Plano Nacional de Cultura, no qual isto aparece em 23 citações nas 85 páginas, 

segundo Rubim (2010, p. 45). 

Rubim apresenta alguns conteúdos considerados importantes, acredita-se que os 

temas a serem tratados na formação podem ser os seguintes:  

1.Teoria Geral da cultura; 2. Cultura e sociedade; 3. 

Contemporaneidade e dinâmicas “globais” da cultura; 4. 

Manifestações das culturas locais, regionais, nacionais e globais; 5. 

Culturas e identidades; 6. Diversidade cultural; 7. Estudos da cultura; 

8. Leitura e crítica dos bens culturais; 9. Políticas culturais (Inclusive 

legislação e direitos culturais); 10. Cultura e desenvolvimento 

(sustentável); 11. Gestão e administração da cultura; 12. Economia da 

cultura; 13. Orçamento e finanças em cultura; 14. Elaboração de 

projetos em cultura; 15. Produção cultural; 16. Divulgação e 

marketing culturais; 17. Cooperação e intercâmbio culturais; 18. 

Redes culturais; 19. Consumo, públicos e mercados culturais; 20. 

Criatividade e cultura; 21. Pesquisa em cultura; 22. Seminários de 
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temas atuais em cultura e 23. Oficinas temáticas em cultura (2010, p. 

47-8). 

 Em suma, uma formação global e local. O autor ressalta que deve haver uma forte 

sensibilidade para a diversidade cultural, um ativo compromisso com a justiça e equidades 

sociais, além de uma predisposição para a criatividade, iniciativa e inovação, uma atitude  

proativa  e uma boa capacidade organizativa. 

 O autor ainda destaca que deve ser dada no curso uma atenção a aspectos 

acadêmico-pedagógicos, tais como:  

1. Interação freqüente entre teorias, análises, informações, práticas e 

experimentos; 2. Adequação entre os conteúdos, formatos e 

procedimentos pedagógicos; 3. Modalidades de avaliação pertinentes; e 4. 

Abertura para o intenso e rico intercâmbio com as circunstâncias sociais e 

culturais e com a contemporaneidade ( 2010, p. 48). 

 

Porém, ao refletirmos o ensino da produção cultural enquanto curso superior, 

depara-se com questionamentos como: de que forma o curso de Relações Públicas vem 

trabalhando a formação dos futuros profissionais? Qual a prioridade da produção cultural na 

grade curricular?  

A partir dessa reflexão destaca-se uma constante preocupação do curso de Relações 

Públicas da Unipampa, Campus São Borja, em trabalhar a formação multidisciplinar de um 

profissional da área com ênfase em produção cultural. Destaca-se aí, a existência de 

disciplinas de Marketing Cultural, Produção Cultural I e II, Economia Criativa, Política da 

Cultura, Fundamentos das Relações Públicas e Produção Cultural.  

O curso de Relações Públicas da Unipampa trabalha a cultura como uma 

oportunidade de integração na vida comunitária, resultante de um processo de fruição por 

todos, não se tratando apenas de acesso à cultura, mas de experiência, com possibilidades 

concretas de intervenção individual e envolvimento amplificado de todos nos fazeres 

culturais. 

Sendo assim, o desdobramento dos conteúdos das diretrizes curriculares é feito 

através de núcleos temáticos a serem cumpridos pelo aluno no decorrer do curso. Os 

conteúdos são desenvolvidos através de três Núcleos Temáticos: Núcleo de Estruturação, 

Núcleo de Formação e Núcleo Complementar, 

O núcleo de estruturação é constituído por conteúdos básicos e essenciais para a 

formação dos profissionais da área de Comunicação, tendo como objetivo alcançar o perfil 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 7 

determinado pelas diretrizes curriculares da área, tendo como contribuição de formação a 

comunicação integrada, unindo teorias e práticas do Jornalismo e da Publicidade e 

Propaganda aos conhecimentos acerca de Relações Públicas. A carga horária é de 720 horas 

O núcleo de formação é composto pelas disciplinas fundamentais para a formação 

profissional em Relações Públicas ênfase em Produção Cultural, tendo como objetivo 

alcançar um perfil profissional que contemple o Projeto Pedagógico de Curso de 

Comunicação Social/ Habilitação em Relações Públicas, o Projeto Político-Pedagógico da 

Unipampa e as Diretrizes Curriculares do Conselho Nacional de Educação/Ministério da 

Educação. Este núcleo tem uma carga horária de 1.320 horas distribuídas nas disciplinas de: 

Fundamentos de Relações Públicas e de Produção Cultural, Marketing Cultural, Pesquisa de 

Opinião Pública, Planejamento Estratégico da Comunicação, Teoria e Técnica de Relações 

Públicas, Fotografia Aplicada a Relações Públicas, Assessoria de Comunicação I e II,  

Economia da Cultura,  Política da Cultural,  Produção Cultural I e II,   e o Trabalho de 

Conclusão de Curso I e II.  

O núcleo complementar engloba conteúdos interdisciplinares da área de 

comunicação e das ciências humanas, sociais e aplicadas, propiciando a complementação da 

formação profissional através da conexão entre diferentes disciplinas e áreas de 

conhecimento. Seus conteúdos são provenientes de Disciplinas Complementares de 

Graduação (DCGs) ou Atividades Complementares de Graduação (ACGs). As disciplinas 

do núcleo complementar incluem um espaço avançado de estudos que permitem aprimorar 

a formação profissional aprofundando-se em conteúdos específicos, bem como iniciar o 

processo de convivência e integração entre a graduação e pós-graduação. São ao todo 660 

horas, sendo 360 em forma de DCGs e 300 em ACGs.  

 

Realidade regional da criação do curso de Relações Públicas com ênfase em produção 

cultural 

O município de São Borja
9
 está localizado no oeste do Rio Grande do Sul, com uma 

população de 61.662 habitantes, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, censo 2010, distribuídos em uma área de 3.616 Km
2
 e 

                                                 
9
 Dados do PPC do curso.  
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densidade populacional de 19,22 hab/Km
2
. A população urbana é de 55.139 habitantes e a 

rural é de 6.523 habitantes.  

Limita-se ao Norte com as cidades de Garruchos e Santo Antônio das Missões 

(Brasil), ao Sul, faz fronteira com as cidades de Maçambará e Itaqui; à Leste com as 

cidades de Itacurubi e Unistalda e, a Oeste, com a cidade de Santo Tomé na Argentina - 

divisa pelo Rio Uruguai. 

Tem acessos pelas BRs 472; 287 e 285, distante 595 km da capital do Estado, Porto 

Alegre. Os primeiros habitantes deste território foram os indígenas, que deixaram um 

legado na cultura e na formação étnica. São Borja foi o primeiro dos chamados Sete Povos 

na segunda fase das Missões Orientais do Rio Uruguai, historicamente pertence à região das 

Missões, porém geograficamente tem elementos que a identificam com outros municípios 

da Fronteira-Oeste.  

Um levantamento estimativo revela a grande participação do setor primário na 

cadeia produtiva de São Borja. Destaca-se o beneficiamento de grãos de arroz, trigo e soja 

e, a produção de bovinos de corte.  

Atividades turísticas que atualmente estão sendo desenvolvidas no município: 

turismo cultural; desportivo; náutico; pesca amadora; rural e ecoturismo, ainda de maneira 

muito incipiente. Já no Comércio e Porto Internacional, São Borja dispõe do primeiro 

Centro Unificado de Fronteira da América do Sul, tido como modelo para passos de 

fronteira no Mercosul e na Comunidade Andina das Nações. Dispõe de toda a estrutura 

privada e governamental para agilizar todo e qualquer processo de importação e exportação.  

A criação da Universidade Federal do Pampa vem preencher um espaço na região 

pertencente à metade sul do Rio Grande do Sul, sendo um projeto audacioso no sentido de 

estimular o desenvolvimento da região contribuindo para a capacitação profissional, 

produção de conhecimento e fomentar o desenvolvimento de uma esfera pública capaz de 

mediar, articular, potencializar os interesses locais
10

 e regionais. 

As condições regionais e a necessidade de ampliar a oferta de ensino superior 

gratuito e de qualidade nesta região motivaram a proposição de criação da Unipampa, 

abrindo um momento de retomada da discussão a respeito do futuro da região, onde as 

                                                 
10 Estima-se que girem na economia local de São Borja  cerca de R$ 6milhões em função da renda de docentes, técnicos e 

alunos.  
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perspectivas de desenvolvimento e o papel da Universidade podem ocupar um espaço 

importante no cenário de debates.  

Neste contexto organizacional, um Curso de Relações Públicas ênfase em Produção 

Cultural torna-se necessário de modo a estabelecer uma melhor e maior interação entre 

sociedade e organizações não governamentais, privadas e públicas, propiciando o 

gerenciamento das políticas de comunicação entre estas instituições e seus públicos de 

interesse.  

A expansão da área cultural como atividade econômica organizada vem se 

consolidando em nosso tempo, em um ritmo constante aumenta a participação de 

organizações privadas, públicas e do terceiro setor na criação do bem público cultural. Cada 

vez mais ocorrem ações e investimentos, criam-se ONGs, fundações e institutos, 

empreendem-se recursos humanos no setor, o que implica positivamente em um aumento da 

geração de emprego e renda. 

A existência de um profissional da área da comunicação habilitado a promover os 

processos entre as organizações e os seus públicos, com uma formação sensível à realidade 

da região, com suas demandas e características específicas, representa um importante 

diferencial para o impulso no desenvolvimento regional. Vale ressaltar também, que as 

competências do profissional de RP estimulam toda uma cadeia de processos e relações 

intra e interinstitucionais propiciando uma maior interação da instituição/organização-

cliente; ampliando as parcerias e projetos com a sociedade e com a esfera da administração 

pública através da promoção da cultura.  

Assim, justifica-se o surgimento de novos cursos que venham a dar corpo ao 

Câmpus, fortalecendo os já existentes com o acréscimo de professores e técnico 

administrativos que entrem na defesa da interiorização do ensino superior. Entende-se que o 

Curso deva contribuir para o cumprimento do compromisso público da Universidade 

vinculado ao interesse coletivo, em constante diálogo com a sociedade e contato com o 

mercado de trabalho, alavancando o desenvolvimento econômico, social e cultural da 

região. O objetivo geral do curso deixa isto claro. 

Objetivo Geral
11

  

                                                 
11 Dados obtidos a partir do PPC do Curso. 
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- Estimular o desenvolvimento de competências comunicacionais próprias das Relações 

Públicas, associando-as a projetos e práticas no âmbito da produção cultural. 

 Objetivos Específicos 

Proporcionar o envolvimento do aluno em práticas de ensino, pesquisa e extensão 

que possibilitem: 

- Preparar o profissional de Relações Públicas para realizar suas atividades de pesquisa, o 

planejamento, o assessoramento e a execução de atividades e de programas, projetos e 

planos de avaliação, com o fim de gerenciar e facilitar o processo de comunicação 

organizacional, estabelecendo a compreensão mútua e promovendo a integração entre as 

organizações e seus públicos; 

- Capacitar o profissional para a análise, planejamento, implementação e controle de 

estratégias na alocação de recursos públicos e privados para a produção e gestão de ações e 

bens culturais; 

- Compreender a natureza das linguagens e dos fenômenos culturais envolvidos nos 

sistemas contemporâneos de comunicação e, em particular, no processo de comunicação 

das instituições com seus públicos; 

- Entender o papel dos sistemas e processos de comunicação na contemporaneidade, bem 

como da evolução histórica destes e suas relações com a cultura, a política e a economia; 

- Proporcionar iniciação à pesquisa científica, contribuindo para a formação de profissionais 

críticos e atualizados sobre suas práticas; 

 - Estimular o contato com a realidade social e profissional, com vistas a formar 

profissionais adequados às necessidades sociais e cientes do mercado de trabalho no qual 

serão inseridos. 

 

Perfil do egresso em Relações Públicas - ênfase em Produção Cultural 

O perfil do egresso em Relações Públicas com Ênfase em Produção Cultural se 

caracteriza: 

- Pela gestão da relação comunicacional das organizações com seus diversos públicos, tanto 

externos como internos: pela elaboração de diagnósticos, prognósticos, estratégias e 
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políticas voltadas para o aperfeiçoamento das relações entre instituições, grupos humanos 

organizados, setores de atividades públicas ou privadas, e a sociedade em geral; 

- Pelo cumprimento de atividades que objetivem a visibilidade e à legitimidade dos 

assessorados perante a opinião pública, tais como o estabelecimento de relações com a 

mídia e o gerenciamento de crises de imagem; 

- Pelo exercício de atividades que visem a construção da imagem pública  de seus 

assessorados, incluindo as instâncias de planejamento, execução e circulação e sua recepção 

pelos públicos; 

- Pelo exercício de interlocução entre as funções de relações públicas e as demais funções 

profissionais ou empresariais existentes na área da comunicação, e ainda com outras áreas 

sociais, culturais e econômicas com as quais as relações públicas exerçam interface; 

- Por uma atuação marcada pela postura ética e o compromisso com a cidadania; 

- Criação e organização de projetos artísticos e culturais, cuidando desde a captação de 

recursos à realização final, realizando orçamento do projeto, definindo cronogramas e 

buscando recursos para a montagem da obra.  

Destes seis descritores, dois deles fazem referência ao contexto cultural, com perfis 

de atuação na produção cultural esperadas do egresso do curso.  

 

Competências e Habilidades do egresso em Relações Públicas – ênfase em Produção 

Cultural 

- Orientar instituições das esferas pública, privada e do terceiro setor na formulação de 

políticas de Relações Públicas voltadas à comunicação por intermédio da cultura; 

- Planejar, implementar e avaliar projetos artísticos e culturais criados como instrumento 

das Relações Públicas para a comunicação com os públicos institucionais; 

- Desenvolver pesquisas e auditorias de opinião e imagem; 

- Realizar diagnósticos com base em pesquisas e auditorias de opinião e imagem; 

- Elaborar planejamentos estratégicos de comunicação institucional; 

- Estabelecer programas de comunicação estratégica para criação e manutenção do 

relacionamento das instituições com seus públicos de interesse; 
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- Coordenar o desenvolvimento de materiais de comunicação, em diferentes meios e 

suportes, voltados para a realização dos objetivos estratégicos do exercício da função de 

Relações Públicas; 

- Dominar as linguagens verbais e audiovisuais para seu uso efetivo a serviço dos 

programas de comunicação que desenvolve; 

- Identificar a responsabilidade social da profissão, mantendo os compromissos éticos 

estabelecidos; 

- Assimilar criticamente conceitos que permitam a compreensão das práticas e teorias 

referentes às estratégias e processos de Relações Públicas. 

 Dos dez itens que compõem este aspecto no documento do curso (PPC), em dois, o 

que representa cerca de 20% das habilidades e competências direcionadas ao contexto 

cultural.  

 

Análise deste perfil profissional proposto 

 Considerando o perfil, as competências e habilidades do egresso em Relações 

Públicas, os objetivos do curso e a realidade regional em que o curso está inserido, observa-

se a importância de formar um profissional de Comunicação Social – Relações Públicas e 

que tenha habilidades e competências para atuar como produtor cultural. Propiciando o 

desenvolvimento de um perfil híbrido, capaz de compreender as variáveis que giram em 

torno do artista e de sua produção artístico-cultural; o ambiente; o mercado; a distribuição, a 

circulação e a logística; viabilização econômico-financeira; estratégias de divulgação; 

necessidades dos públicos de interesse; entre outras tantas variáveis indispensáveis para o 

exercício da profissão de Relações Públicas.  

 Sendo assim, o Curso de Relações Públicas – Ênfase em Produção Cultural buscou 

um perfil de profissional capaz de atuar em toda a gama de atividades aplicadas ao fazer da 

arte e ao produto artístico, na perspectiva da utilização da comunicação para as artes. 

Dotado de um currículo abrangente, passando por conteúdos das demais habilitações da 

Comunicação Social (Jornalismo e Publicidade e Propaganda), o egresso do curso, será 

capaz de desenvolver habilidades e competências em muitas das atividades que compõem 

as diversas etapas da produção artístico-cultural, tais como: assessoria de imprensa, 

administração de projetos, produção gráfica, produção de eventos e produção cultural, 
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pesquisa de opinião pública e mercadológica, comunicação por ação cultural e 

planejamento de comunicação. É uma proposta inovadora que propõem preparar para o 

egresso, através da ênfase para o mundo do trabalho promissor no país.  

 

Considerações Finais 

A motivação da criação do Curso de Relações Públicas – Ênfase em Produção 

Cultural da Unipampa encontra-se em fomentar a cultura como um meio de integração e 

desenvolvimento regional, aspecto bastante importante para a região da Fronteira Oeste do 

Rio Grande do Sul. 

Portanto, a preocupação de preparar profissionais para atender as demandas 

apontadas para a área foi um dos grandes motivos da criação do curso de Relações Públicas 

com ênfase em produção cultural. O Curso abre uma nova possibilidade de atuação ao 

profissional de Relações Públicas, porém, considera-se essencial uma preparação para sua 

atuação de forma que possa atender as especificidades da profissão. 

Pensando em todos esses aspectos é que o Curso de Relações Públicas – Ênfase em 

Produção Cultural da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) foi criado  com o 

objetivo de fortalecer os cursos já existentes na Universidade, priorizando a interiorização 

do ensino superior no Brasil
12

. Dessa foram, o Curso deve contribuir para o cumprimento 

do compromisso público da Universidade vinculado ao interesse coletivo, em constante 

diálogo com a sociedade e contato com o mercado de trabalho, alavancando o 

desenvolvimento econômico, social e cultural da região. 

Espera-se, que a partir da atuação profissional dos egressos do curso a região da 

Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul estes desenvolvam um trabalho profissional que vise 

valorização da sua cultura, desenvolvimento da região e fortalecimento  da  identidade do 

povo.  

 

                                                 
12 O Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) tem como principal objetivo ampliar o 

acesso e a permanência na educação superior. 
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