
 

 

 
Ata da Reunião: Arte Digital no âmbito da Funarte 
Data: 29 de setembro de 2011, às 15h, na Sala Deolindo Couto, 5º andar, Palácio Gustavo 
Capanema 
 

Presentes:  
Antônio Grassi – Presidente da Funarte; Ana Claudia Souza – Diretora do Centro de Programas 
Integrados; André Bezerra – Centro de Programas Integrados; Maria Beatriz de Medeiros – GT-
Arte Digital/CNPC e Universidade de Brasília; Tina Velho – GT-Arte Digital/CNPC e EAV-Parque 
Lage; Nara Cristina Santos – GT-Arte Digital/CNPC e Universidade de Santa Maria; Suzete 
Venturelli - GT-Arte Digital/CNPC e Universidade de Brasília; Malu Fragoso – Anpap e UFRJ 
João Francisco Neto , Fraciele Filipini, Manuela Freitas Vares, Anelise Witt – Pesquisadores 
convidados; Patrícia Caneti – GT-Arte Digital/CNPC (Participação via webconferência)

Pauta: Apresentação conceitual do campo de arte digital e políticas públicas para o setor 
 
A reunião se iniciou com a apresentação conceitual e histórica sobre o campo da arte digital, 
elaborado pelas representantes do GT de Arte Digital no CNPC e apresentado pela Prof. Nara 
Cristina Santos. 

Em seguida, foi discutido o Fórum de Arte Digital no âmbito do CNPC e solicitado o apoio da 
Funarte para sua realização. O Presidente da Funarte solicitou ao GT os seguintes materiais:  
1) o projeto do evento com programação e 2) o orçamento completo; e, afirmou que durante a 
próxima semana reforçará o pleito junto ao Ministério da Cultura e ao CNPC. Ainda, ofereceu o 
espaço da representação da Funarte em São Paulo para a realização do evento, nas datas 28 e 
29 de novembro.

A diretora do Cepin ressaltou a importância de aliar a discussão sobre a parceria da RNP 
e os esforços para a elaboração e implementação da política para os Laboratórios de 
Experimentação em Arte, Cultura e Tecnologia. Nesse sentido, foi solicitada a inclusão do eixo 
Conectividade e Infra-Estrutura na programação.

Foi questionado sobre a implementação de uma coordenação de Arte Digital na Funarte. O 
presidente respondeu que precisa de subsídios técnicos para a defesa da criação da mesma 
junto ao Ministério do Planejamento, que analisa o impacto e custos da implementação, e 
informou que por motivo de portaria do Governo Federal, neste e no próximo exercício estão 
vedadas a criação de novos postos no serviço público federal. Contudo, foram encaminhados 
dois itens: o GT irá discutir a questão no Fórum e levantar subsídios para a elaboração do 
pedido, enquanto a Funarte irá levantar subsídios técnicos sobre os trâmites necessários.

Patrícia Caneti encaminhou a sugestão de incluir esse pleito como meta do Plano Nacional de 
Cultura, neste momento, durante a consulta pública das metas.

Por fim, a Presidência da Funarte e a diretoria do Cepin sinalizaram a possibilidade de 
implementação de políticas para a arte digital no âmbito deste Centro, e, de acordo com as 
definições orçamentárias para o próximo exercício, realizar programas de fomento via edital 
público. A Funarte solicita o apoio do GT para sugerir diretrizes deste programa inicial, de 
forma que ele dê visibilidade ao campo de arte digital e contribua para sua institucionalização.



Redigiu esta ata André Bezerra, servidor do Centro de Programas Integrados.


