
1.Nome da unidade curricular 

Tendências e Gestão da Cultura 

Trends and Culture Management  

  

2.Ciclo de estudos 
2º Ciclo 
 

3.Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome 

completo) 

Nelson Pinheiro Gomes, S:52 horas 

 

4.Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular 

 

5.Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes) 

» Familiarizar os alunos com a temática emergente dos Estudos de Tendências, numa perspetiva de 
análise cultural aplicada, através da revisão de textos e de casos de estudo.  
» Desenvolver competências intelectuais e profissionais ao nível de ferramentas de inspiração 
etnográfica, como o coolhunting, e de outras de análise cultural. 
» Familiarizar os alunos com temáticas da Gestão da Cultura, especialmente ao nível das Indústrias 
Culturais e Criativas, como um espaço de ação profissional e de investigação. 
» Desenvolver um espírito e uma estrutura críticos, com métodos interpretativos, sobre objetos, 
sistemas e processos socioculturais. 
» Desenvolver competências de análise cultural e usar os resultados de modo estratégico, 
segmentando públicos e realizando análises contextuais que permitem desenvolver estratégias para a 
comunicação e gestão da cultura. 
» Familiarizar os alunos com alguns dos principais modelos e ferramentas para a conceção de 
projectos com base em análise cultural.  
  

5.Learning outcomes of the curricular unit 

»Familiarize students with the emerging Trend Studies topic, from a cultural analysis perspective, 
through the review and discussion of texts and case studies. 
» Develop important intellectual and professional skills at the level of ethnographic inspired tools, like 
coolhunting, and others of cultural analysis. 
»Familiarize students with the themes of Culture Management, mainly at the level of Cultural and 
Creative Industries, as a space for professional action and research. 
»Develop a critical spirit, through interpretive methods, about objects/artifacts, systems and 
sociocultural processes. 
»Develop skills to analyze culture and apply the resulting insights at a strategic level, segmenting 
audiences and carrying out solid contextual and environmental analyzes that allow the development 
of strategies for communication and culture management. 
»Familiarize students with some of the major models and tools for designing cultural projects.  
 

 
6.Conteúdos programáticos 

Este seminário centra‐se em dois grandes tópicos, nomeadamente os Estudos de Tendências e a sua 
articulação com a Gestão da Cultura. Neste sentido, o estudante toma contacto com a prática da 
análise crítica de manifestações e objetos culturais, desenvolvendo competências na identificação de 
padrões/tendências socioculturais que produzem dados importantes para a componente estratégica 



seguinte. São abordadas perspetivas e metodologias de cariz crítico, interpretativo, de recepção e de 
inspiração etnográfica.  
Com base nestes conhecimentos de análise de padrões culturais são introduzidos modelos e 
ferramentas para a criação estratégica e criativa de projetos de gestão e de comunicação cultural no 
sector da cultura e na economia criativa. A par desta abordagem à gestão cultural, também é dada 
atenção a uma nova abordagem ao nível da gestão da cultura onde a análise cultural é aplicada num 
âmbito estratégico, institucional e empresarial.  
 

6.Syllabus 

This seminar focuses on two main topics: Trend Studies and their connections with Culture 
Management. In this sense, students make contact with the practice of critical analysis of cultural 
manifestations and objects, developing skills in the identification of sociocultural patterns/trends that 
produce important data for the next strategic component. The approach is based on critical, 
interpretative, reception and ethnographic-inspired perspectives and methodologies.  
Taking advantage of this knowledge on cultural patterns analysis, the seminar introduces models and 
tools for the strategic and creative generation of cultural management and communication projects in 
the cultural sector and within the creative economy. Alongside this approach to cultural management, 
attention is also given to a new approach to culture management where cultural analysis is applied at 
the strategic, institutional and business levels. 
  

7.Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da 

unidade curricular 

Importa explorar a pertinência e as potenciais articulações das perspetivas de Raymond Williams e 
Theodor Adorno, bem como de Els Dragt e de Henrik Vejlgaard (entre outros) ao nível do primeiro 
módulo, de modo a introduzir os conceitos e abordagens presentes em autores como Grant 
McCracken, Derrick Chong, Francçois Colbert e Douglas Holt. 
Ao analisar os conceitos e as metodologias propostas pelos autores associados ao estudo de 

tendências socioculturais, os alunos desenvolvem uma nova visão crítica sobre as mutações nos 

padrões de comportamento, nos hábitos de consumo e no imaginário coletivo. A exploração destes 

conceitos e das práticas inerentes à identificação de tendências permite identificar oportunidades no 

desenvolvimento de projetos de natureza cultural. O aluno articula estes conhecimentos com o 

desenho de um projeto cultural, nas suas várias vertentes, de modo a que possa atuar ao nível da 

gestão e da comunicação no sector da cultura e da economia criativa. 

 

7.Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives 

It is important to focus the pertinence and the potential connections between the perspectives of 
Raymond Williams and Theodor Adorno, as well as Els Dragt and Henrik Vejlgaard (among others) in 
the first module, in order to introduce the concepts and approaches present in authors such as Grant 
McCracken, Derrick Chong, François Colbert and Douglas Holt. 
When analyzing the concepts and methodologies proposed by the authors associated to the study of 
sociocultural trends, students develop a new critical view about the mutations in behavior patterns, 
consumption habits and the collective imaginary. The exploration of these concepts and the practices 
inherent to the identification of trends allows for the identification of opportunities for the 
development of cultural projects. The student connects this knowledge in the design of a cultural 
project, in its various aspects, to act at the level of management and communication in the cultural 
sector and the creative economy. 

 
 
8.Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

Cada sessão do seminário será dividida em três momentos. O primeiro momento será dedicado à 
discussão de textos previamente preparados, proporcionando um debate e o confronto de ideias, 
bem como o aprofundamento de questões fundamentais. No segundo momento terá lugar a 



exposição e o enquadramento teórico dos conceitos e modelos para aplicação no desenvolvimento da 
investigação e dos projetos, bem como a discussão de casos de estudo que ilustram a aplicação dos 
conceitos e das ferramentas. Por último, no terceiro momento, os alunos desenvolvem em grupo e 
com orientação os seus projetos, beneficiando de uma articulação próxima com o docente e com os 
restantes colegas.  
 
Será considerada a seguinte ponderação dos elementos de avaliação: 
1) Um teste de conhecimentos. (25%) 
2) Projetos aplicados associados aos estudos de tendências e à gestão da cultura, desenvolvidos em 
grupo. (40%) 
3) Artigo de Investigação. (25%) 
4) Participação nas atividades das aulas e na discussão de conteúdos. (10%) 
 

8.Teaching methodologies (including evaluation) 

Each session of the seminar will be divided into three moments. The first moment will be devoted to 
the discussion of texts previously prepared on Trend Studies and the Management of Culture, 
providing a debate and the confrontation of ideas, as well as the deepening of fundamental 
questions. In the second moment, the theoretical framework of the concepts and models for 
application for the development of research and the projects will be presented, as well as the 
discussion of case studies that illustrate the application of said concepts and tools. Finally, in the third 
moment, students develop their projects in group, benefiting from a close articulation with the 
professor and the other colleagues. 

 
The following weighting of the evaluation elements will be considered: 
1) A knowledge test. (25%) 
2) Applied projects associated with trend studies and cultural management, developed in groups. 
(40%) 
3) Research Paper. (25%) 
4) Participation in class activities and content discussion. (10%) 
 

9.Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 

unidade curricular 

A discussão em seminário de várias perspetivas de autores permite explorar práticas de debate 
científico e de problematização técnico-conceptual dos vários conceitos e modelos, desenvolvendo 
nos estudantes um espírito crítico e uma base conceptual e metodológica de trabalho. Estas 
competências são aprofundadas e desenvolvidas tanto ao nível do trabalho de aula, em articulação 
com as discussões e a exploração de ferramentas metodológicas; como ao nível do trabalho 
autónomo de práticas de investigação e do desenvolvimento de projetos aplicados, com um 
acompanhamento tutorial docente e a apresentação das melhores práticas de escrita académica e do 
trabalho de investigação envolvido.  
Tanto os conceitos como as práticas são contextualizados e aplicados durante o seminário. Desta 
forma, através da aplicação de exercícios de reflexão e de discussão, a par com o desenvolvimento de 
exercícios práticos, torna-se possível o desenvolvimento das competências enunciadas. 
De modo a obter os doze ECTS, cada aluno deve ser aprovado num teste de conhecimentos - perto do 
final do semestre, os alunos têm a oportunidade de mostrar o essencial da aprendizagem que fizeram 
de questões fundamentais da análise de tendências socioculturais e da gestão da cultura - e num 
breve artigo de investigação; bem como desenvolver e apresentar em grupo projetos na área dos 
Estudos de Tendências e da Gestão da Cultura. Neste âmbito, a participação é importante e a 
presença nas sessões é obrigatória; O estudante deve sempre rever o(s) texto(s) selecionado(s) para 
casa sessão, anotando‐o(s) e introduzindo na aula algumas ideias para discussão. Deve também 
formular questões e participar na discussão iniciada por colegas.  
 
 
 



9.Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 

The discussion in seminar of several authors' perspectives allows the exploration of practices of 
scientific debate and technical-conceptual problematization of the various concepts and models, 
developing in the students a critical spirit and a conceptual and methodological basis of work. These 
skills are developed both at the level of class work, in articulation with the discussions and the 
exploration of methodological tools; as in the autonomous work regarding research practices and the 
development of applied projects, with a tutorial support and the presentation of the best academic 
writing practices and the research work involved. 
Both concepts and practices are contextualized and applied during the seminar. In this way, through 
the application of exercises of reflection and discussion, along with the development of practical 
exercises, it becomes possible to develop the stated skills. 
In order to obtain the twelve ECTS, each student must pass a knowledge test - towards the end of the 
semester, students have the opportunity to show the essentials of their learning regarding 
fundamental questions on the analysis of sociocultural trends and the management of culture-, 
present a brief research paper, as well as develop in group a project in the area of Trends Studies and 
Culture Management. In this sense, student participation is important and attendance at sessions is 
mandatory; students must always review the selected text(s), write down and introduce some ideas 
to the class. They should ask questions and participate in the discussion started by colleagues.  
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