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1ª REUNIÃO DO COLEGIADO SETORIAL  

DE ARTE DIGITAL DO CNPC 

 

A 1ª reunião do Colegiado Setorial de Arte Digital do Conselho Nacional de Políticas 

Culturais aconteceu nos dias 22, terça-feira, e 23, quarta-feira, de novembro de 2016, 

das 9h30 às 18h00, no edifício Parque da Cidade (sala de reuniões - 9º andar). As 

reuniões dos colegiados setoriais foram organizadas pela Secretaria de Articulação e 

Desenvolvimento Institucional do Ministério da Cultura (Sadi/MinC). A coordenação 

do colegiado de Arte Digital está sob responsabilidade da Secretaria do Audiovisual do 

Ministério da Cultura (SAv/MinC). 

 

PRESENTES: 

 

1. Caio Cesaro, Coordenador-Geral de Novas Mídias da Secretaria do 

Audiovisual (CGNM/SAv/MinC) e Coordenador do Colegiado Setorial de Arte 

Digital/CNPC; 

2. Lina Rocha Fernandes Távora, Coordenadora das Políticas de Cultura Digital 

(CPCD/SAv/MinC) e Coordenadora suplente do Colegiado Setorial de Arte 

Digital/CNPC; 

3. Patrízia Veloso Rodrigues, servidora da Secretaria do Audiovisual 

(CPCD/SAv/MinC); 

4. Juliana Nepomusceno Pinto, coordenadora de conferências nacionais da 

Secretaria de Articulação e Desenvolvimento Institucional (SADI/MinC); 

5. Rosângela Sodré, servidora do Centro Técnico Audiovisual 

(CTAv/SAv/MinC); 

6. Suely Bálo, servidora do Centro Técnico Audiovisual (CTAv/SAv/MinC); 

 

Representantes da sociedade civil: 

7. Gabriela Silveira Barbosa; 

8. Philipe Michel Silva Soares; 

9. Márcia Regina Battistella; 

10. Dercio Damasceno Santa Brigida; 

11. Glauber Machado Santana; 

12. Gisele Neves Riker; 

13. Maria Stela Cabral; 

14. Paulo Rômulo Gomes Ramos; 

15. André de Jesus e; 

16. Anderson Clayton Passos (Hot Black). 

 

 

 



 
 

 

 

PAUTA: 

 

1. Apresentação dos representantes do colegiado e da estrutura da Secretaria do 

Audiovisual 

2. Rede LATI (Laboratórios de Arte Tecnologia e Inovação) e NPDs (Núcleos 

de produção Digital) 

3. Acesso ao portal do CNPC 

4. Visibilidade e apoio ao setor de Arte Digital 

5. Discussão sobre a proposta dos eixos temáticos para a IV Conferência 

Nacional de Cultura 

 

ITEM 1 DA PAUTA 

22/11/2016 – 10h30 

 

A) RESUMO 

 

A reunião foi iniciada com a apresentação dos presentes, os representantes do poder 

público e da sociedade civil do Colegiado Setorial de Arte Digital e a estrutura da 

Secretaria do Audiovisual, que passa a ser a unidade coordenadora do Colegiado 

Setorial de Arte Digital.  

 

Houve um entendimento de que a SAv já tem uma certa visibilidade no mercado por 

meio dos seus projetos. Com isso, foi considerada pelos presentes como um espaço de 

apoio importante para o setor das Artes Digitais, devendo caminhar juntos, mas cada um 

com o seu espaço, para conquistar os avanços desejados. Foi relatada, ainda, uma 

grande preocupação pela continuidade dos trabalhos já desenvolvidos, devido ao 

contexto político e às constantes alterações de composição da estrutura do colegiado, no 

que diz respeito à representação pelo poder público. 

 

B) SUGESTÕES 

 

b.1) O colegiado solicitou que os suplentes não fossem específicos de um titular, mas 

que pudessem substituir qualquer integrante do setorial. 

 

C) ENCAMINHAMENTOS 

 

c.1) Retificação da Portaria nº 41 de 06 de maio de 2016, que trata da nomeação dos 

representantes da sociedade civil para composição do Colegiado Setorial de Arte Digital 

– pois foram relatados erros na referida portaria. Os representantes presentes ficaram de 

encaminhar ao CNPC os nomes corretos do Colegiado; 

 

c.2) Divulgação dos nomes dos membros representantes do governo federal no 

Colegiado aos delegados eleitos; 



 
 

 

 

c.3) Criação de grupo de e-mail com todos os representantes do Colegiado Setorial de 

Arte Digital (sociedade civil e poder público). 

 

ITEM 2 DA PAUTA 

22/11/2016 – 11h30 

 

A) RESUMO 

 

A Meta 43 do Plano Nacional de Cultura (PNC) está diretamente ligada à área da arte 

digital e ao audiovisual. Em sua descrição está previsto em cada unidade da federação 

ao menos um núcleo de produção digital audiovisual (NPD) e um núcleo de arte 

tecnologia e inovação, a denominada Rede LATI. Houve concordância no discurso de 

que os dois projetos, respeitadas as peculiaridades, precisam ser aproximados e 

trabalhados juntos e, embora audiovisual e arte digital sejam áreas distintas, deve ser 

buscada uma sinergia em busca dos melhores resultados. Destacou-se que o setorial está 

sendo representado apenas por essa meta do PNC, especialmente nas atividades dos 

cinco laboratórios criados em universidades das cinco regiões do Brasil. Os 

representantes relataram a dificuldade de acesso aos laboratórios pela comunidade e foi 

discutida a efetividade desses espaços em universidades. Outra fragilidade relatada é a 

subutilização dos equipamentos recebidos para a execução dos projetos nos 

laboratórios, muito devido à escassez de orçamento para manutenção, acompanhamento, 

continuidade e atualização dos projetos. 

 

B) SUGESTÕES 

 

b.1) Incentivar e promover a inclusão de laboratórios de arte, tecnologia e inovação em 

pontos de cultura, pela possibilidade de um impacto mais direto e positivo para a 

comunidade, levando-se em consideração os espaços em pontos que já possuem 

estrutura, porém encontram-se ociosos. 

 

C) ENCAMINHAMENTOS 

 

c.1) Realizar uma análise dos Laboratórios de Arte, Tecnologia e Inovação – Rede 

LATI – fazendo um diagnóstico com a situação de cada um dos cinco laboratórios 

envolvidos. 

 

ITEM 3 DA PAUTA 

22/11/2016- 12h 

 

A) RESUMO 

 

Foram feitos questionamentos quanto à solicitação do colegiado obter acesso ao portal 

do CNPC, com a possibilidade de inclusão e edição dos conteúdos. Foi esclarecido que 



 
 

 

 

a plataforma ainda está sendo desenvolvida e o material dos setoriais já está sendo 

recebido pelo CNPC/MinC.  

 

Foi informado a todos os presentes que após o desenvolvimento será oferecida 

capacitação para operacionalização da plataforma.  

 

 

B) SUGESTÕES 

 

Recomendou-se que fosse feita solicitação ao e-mail do CNPC a fim de que seja 

realizada uma nova atualização para acesso dos representantes do setorial na plataforma. 

 

C) ENCAMINHAMENTOS 

 

c.1) Atualização da nova plataforma online do colegiado de Arte Digital e a liberação de 

logins e senhas para que os representantes da sociedade civil possa alterar seus 

conteúdos; 

 

c.2) Realizar a transferência do conteúdo do culturadigital.br/artedigital para a nova 

plataforma. 

 

ITEM 4 DA PAUTA 

22/11/2016 – 14:30h 

 

A) RESUMO 

 

Foram levantadas diversas questões em busca de ações para dar uma maior visibilidade 

e apoio ao setor de Arte Digital. O colegiado setorial entende que não sente amparado 

pelo poder público em ações concretas para o fortalecimento do setor. 

 

Foi destacado a solicitação do colegiado para que a Arte Digital seja entendida como 

uma linguagem da Funarte, dentro das Artes Visuais.  

 

B) SUGESTÕES 

 

b.1) Inclusão da “Arte Digital” como uma linguagem artística na Funarte, dentro de 

Artes Visuais; 

 

b.2) Análise de como o colegiado pode se articular em cada estado;  

 

b.3) Realização de uma Chamada Pública para mapeamento dos eventos de arte digital; 

 



 
 

 

 

b.4) Pensar em um escopo para um possível edital a ser lançado pela SAv voltado para 

artes digitais; 

 

b.5) Lançamento de editais para pequenas iniciativas que contemplem startups e 

incubadoras; 

 

b.5) Inclusão nos editais da SAv dos termos e conceitos de Arte Digital, ampliando o 

escopo de atuação; 

 

b.6) Criação de colegiados estaduais e municipais de Arte Digital, bem como 

representação de todos os colegiados já existentes em nível nacional; 

 

b.7) Articulação junto a empresas para a aprovação de projetos da Lei Rouanet; 

 

b.8) Realização de um evento sobre Arte Digital – fórum, seminário ou workshop; 

 

C) ENCAMINHAMENTOS 

 

c.1) Carta de apresentação do Colegiado Setorial de Artes Digitais, com a chancela do 

Ministério da Cultura, por meio da Secretaria do Audiovisual, para encaminhamento aos 

secretários de cultura estaduais, bem como a eventos relacionados com o setor de Arte 

Digital; 

 

c.2) Formulação de proposta pelo colegiado de um escopo de edital a ser encaminhado à 

SAv; 

 

c.3) Formação de grupo de trabalho entre os representantes colegiados para discussões 

acerca da elaboração do plano setorial. 

 

ITEM 5 DA PAUTA 

Dia/Horário 

 

A) RESUMO 

 

Discussão sobre a proposta dos eixos temáticos para a IV Conferência Nacional de 

Cultura com o tema “Cultura como vetor de desenvolvimento social e econômico no 

Brasil”, com a discussão de cada eixo proposto, analisando a necessidade de alteração, 

supressão ou complementação do texto, a partir da leitura por todo o colegiado. 

 

B) SUGESTÕES 

 

b.1) Que o MinC faça relato dos resultados alcançados pelas Conferências Nacionais de 

Cultura anteriores para a construção da próxima edição. 



 
 

 

 

 

C) ENCAMINHAMENTOS 

 

c.1) Apresentação do documento de proposição dos eixos temáticos para a IV 

Conferência Nacional de Cultura a ser realizada em 2017. 

 

 

Brasília, 05 de dezembro de 2016. 

 

COORDENAÇÃO DO COLEGIADO SETORIAL DE ARTE DIGITAL  

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL - CNPC 

SECRETARIA DO AUDIOVISUAL 

MINISTÉRIO DA CULTURA 


