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ATA da 2ª Reunião  
GRUPO DE TRABALHO DE FORMAÇÃO DO COLEGIADO DE ARTE 

DIGITAL 

 

Data: 29/06/2011 (9h às 18h) 

Local: Sala de Reuniões do 4º Andar, Ministério da Cultura – Brasília-DF 

Aos vinte e nove dias do mês de junho de 2011, na sala de reuniões do 4º 

andar, no Ministério da Cultura, teve início a 2ª reunião do Grupo de 
Trabalho para Formação do Colegiado Setorial de Arte Digital, aberta pelo 

Sr. Fabiano Lima (Coordenador-Geral Substituto do CNPC), na presença 

dos membros do Grupo de Trabalho: Daniel Hora (Sociedade Civil – 
Suplente), Maria Beatriz de Medeiros (Sociedade Civil), Nara Cristina 

Santos (Sociedade Civil), Teresa Cristina Pacheco Rodrigues Velho 
Balthazar (Sociedade Civil), Suzete Venturelli (Sociedade Civil), Ana 

Cláudia Souza (Funarte) e Renato Couto (Ministério da Cultura - Suplente), 
com a participação do Sr. Américo Córdula (SPC/Ministério da Cultura) e 

da Sra. Cláudia Loch (Sociedade Civil – Convidada), destinada a apreciar a 
seguinte pauta: definição das áreas ou eixos que compõem o Fórum de 

Arte Digital; definição do processo de eleição dos membros do Colegiado. 
A reunião foi iniciada pelo Sr. Fabiano Lima, que explicou os objetivos e 

produtos esperados do Grupo. O Sr. Américo Córdula solicitou a definição 
de Arte Digital, ao que o GT informou que tal definição consta na ata da 

primeira reunião do Grupo de Arte Digital, realizada em 15 de outubro de 
2009. Após a abertura e os informes iniciais, os membros do GT passaram 

à elaboração de proposta para realização do Fórum Nacional de Arte 

Digital, com o objetivo de eleger os membros do Colegiado Setorial. O GT 
sugeriu como data para realização do Fórum os dias 7 e 8 de novembro, e, 

como segunda opção, 10 e 11 de novembro de 2011. Foi debatida e 
produzida proposta de programação para o Fórum, que deverá contar com 

a participação de 100 a 150 pessoas. Em seguida, os membros passaram 
à redação de minuta de documento contendo os critérios para participação 

no Fórum, para candidatura ao Colegiado e a metodologia do processo 
eleitoral (documento em anexo). Após a finalização do documento, foi feita 

apresentação sobre a implementação e a metodologia de elaboração das 
metas do Plano Nacional de Cultura, pelo Sr. Pedro Pessoa (SPC/Ministério 

da Cultura). Encaminhamentos: 1) Os membros do GT reivindicam a 
criação de uma Coordenação específica na Funarte para Arte Digital – 

atualmente o setor da Funarte responsável pela área é o Centro de 
Programas Integrados (Cepin); 2) Também foi solicitado pelos membros o 

agendamento de uma reunião do GT com o Presidente da Funarte, Antonio 

Grassi, ficando como encaminhamento a sugestão de uma data por parte 



da Funarte; 3) O documento com as regras para o Fórum produzido pelo 
GT durante a reunião será enviado à totalidade dos membros do Grupo, 

ficando aberto para sugestões de revisão do texto; 4) O GT solicita 
informações sobre o encaminhamento dado à decisão tomada em reunião 

da CNIC realizada em 2009, para a inclusão da Arte Digital como categoria 
para apresentação de projetos. 
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