
 
MINISTÉRIO DA CULTURA  

SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 

CNPC - COLEGIADOS SETORIAIS 

CS ARTE DIGITAL 

 

Relatório Executivo da Reunião Ordinária do 
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DATA: 11 e 12 de novembro de 2014 

LOCAL: Sala de Reunião, 12º andar do Ed. Parque Cidade Corporate, Brasília-DF 

 

DIA 11/11/2014 – 3ª feira 

 

10h – ABERTURA 
 
ITEM I – ABERTURA DA SESSÃO  

Bernardo cumprimentou os presentes e convidou os Coordenadores Maria Ester (Arte Digital) e Thiago 
Arraes (Arquitetura e Urbanismo) para compor a mesa diretora para iniciar a reunião. Assuntos discutidos: 

 Esta será última reunião ordinária e a importância dos membros do Colegiado deixarem uma avaliação 
do mandato; 

 o MinC tem assumido a coordenação das reuniões dos Colegiados por meio das secretarias e vinculadas, 
já que a execução das políticas é responsabilidade dessas áreas que tem feito seu papel junto aos 
colegiados. O CNPC dá apoio técnico e administrativo, mobiliza, convoca, prepara a logística, organiza e 
dá o encaminhamento das deliberações mas a coordenação dos Colegiados cabe as áreas finalísticas do 
MinC. 

 breve relato sobre a reunião do GT do processo eleitoral que está trabalhando na elaboração da portaria 
de renovação dos colegiados nesses dias 10 e 11/11 para apresentar ao Plenário do CNPC na próxima 
reunião; 

 Agradecimento feito pelo Rafael, membro do Colegiado Setorial de Arquitetura e Urbanismo, pela 
dedicação dos membros da mesa, Secretário-Geral, Coordenadora-Geral e Coordenadores da Funarte e 
SEC. 

 
ITEM II – APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DA PAUTA  
 
Pauta alterada por solicitação dos membros do Colegiado incluindo elaboração e aprovação do regimento 
interno do Colegiado Setorial de Arte Digital. 
 
 
ITEM III - INFORMES SOBRE AÇÕES RELATIVAS AO SETOR 
 
Pontos de discussão: 
- Realização de reunião na Funarte, a ata será encaminhada aos membros do Colegiado pela Andrea Oliveira 
que agradeceu à Ester por estarem dialogando com a Funarte e fez um relato sobre a reunião onde 
solicitaram espaço para arte digital, uma coordenação do Colegiado dentro da Funarte. A Funarte está 
passando por uma reestruturação e concluíram que não era o momento para esse encaminhamento, que 
ficou pendente. Tiveram dificuldades com as demais coordenações das outras áreas já existentes na 
Funarte, talvez por não terem muito conhecimento da linguagem de arte digital, e solicitaram também a 
possibilidade de organização de um seminário; 
- Ester: o diretor do centro de artes visuais tem uma percepção de que precisa aumentar o diálogo com a 
Funarte mas acreditam que no conceito de arte contemporânea a linguagem arte digital está contemplada 
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no setor de artes visuais. A perspectiva da Funarte é que nessa reestruturação não sejam criadas novas 
diretorias, mas que as coordenações dentro da Fundação representem cada uma das linguagens; 
- a importância da presença de representantes dos colegiados em seminários; 
- a intenção da instituição do colegiado em 2010 já se estabeleceu com a concepção do que seria arte 
digital, embora tenha avançado, ainda não é o suficiente.  
- fortalecimento do colegiado ao aprovar um regimento interno; 
- existe uma visão de que a arte digital está inclusa no conceito de arte contemporânea com a qual o centro 
de artes visuais da Funarte trabalha e que não se restringe ao conceito de artes visuais, ainda que a 
nomenclatura do centro não tenha sido alterada. (Ester) 
- Pensar num fórum mais abrangente por meio do MinC/ Funarte e colegiado para trazer para a comunidade 
e retorno para o poder público sobre o que é feito. Reunir os 5 laboratórios (das cinco regiões) que 
mostrariam o trabalho que vem sendo feito na área de arte digital para fortalecimento da linguagem, 
inclusive junto ao poder público como um processo de criação artística; 
- há um programa que está previsto no orçamento 2015 e o viável é propor ao Cepin uma pauta do fórum 
dentro do Seminário de Políticas Públicas.  Devido ao orçamento já previsto para o seminário é mais 
estratégico, mais viável; 
- sugestão de participação do colegiado no blog do Seminário de Residências Artísticas, participando das 
discussões e colocando suas perspectivas; 
- importante falar da situação do colegiado, que em 2010 teve representação significativa na II CNC, mas já 
em 2012 não houve grande mobilização e contou com numero pequeno de membros eleitos para compor o 
Colegiado, inclusive sem eleição de suplentes; 
- José Murilo lembrou da atuação e parceria da Patrícia Canetti para criação do Colegiado de Arte Digital. No 
processo, com relação ao colegiado, houve a intenção de criar dois colegiados: cultura digital e arte digital já 
que existem visões diferentes entre as duas linguagens. Mas o MinC não se mostrou pronto para abrir todas 
as frentes que estavam sendo solicitadas. Murilo fez relatos sobre o histórico dessas linguagens dentro do 
MinC e as dificuldades. A ideia era a cultura digital ter apoio político do colegiado para mobilização junto as 
Universidades para implantação do projeto dos Laboratórios e hoje conseguiram esse apoio.   
- sobre a coordenação da cultura digital, os campos são próximos mas tem consciência que existem 
diferenças. O colegiado poderia estar tratando dos dois assuntos, mas entende a necessidade de definição 
da arte digital. Teria que abrir mais para aproximação da cultura digital como co-coordenação da cultura 
digital no colegiado, inclusive, sabendo que os dois campos em alguns momentos terão posições diferentes 
dentro do mesmo colegiado. 
- sugestão: no regimento interno colocar pontos que englobe a cultura digital, inclusão digital e, 
futuramente até mudar o nome do colegiado abrangendo as duas áreas. 
- os membros do Colegiado se manifestaram dizendo que a cultura digital pode se fortalecer por meio da 
arte digital e vice versa. Ressaltaram que apesar de uma estar ligada a outra a abrangência da cultura digital 
é bem maior que o da arte digital. É uma parceria importante a coordenação de cultura digital no Colegiado 
de Arte Digital, unir os dois campos fortalece e por meio do regimento interno pode-se definir como se dará 
isso. 
- ressaltaram que a proximidade com a cultura digital é fundamental por estar dentro da Secretaria de 
Políticas Culturais. Que quanto maior a aproximação mais potente fica a política, mas que há uma tendência 
da distinção entre os campos e existe uma confusão entre as “frentes de batalha” e convida o colegiado a 
ser mais proativo nas decisões.  
- solicitaram sugestões para intensificar a proximidade dos dois campos e como objetivar isso já que em 
todas as reuniões há essa discussão e não se chega a uma definição. Observou-se que as pautas de arte 
digital são ligadas ao campo como linguagem, mas que deve ser pensada também politicamente.  
- Foram expostas ideias e preocupações sobre a questão da unificação dos campos e da possibilidade de 
alteração da nomenclatura do colegiado. Na elaboração do regimento interno serão definidas posições 
quanto aos dois campos. 
 
Intervalo almoço. 
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ITEM IV – AVALIAÇÃO DO MANDATO PELOS MEMBROS DO COLEGIADO SETORIAL DE ARTE DIGITAL 
 
 Os membros eleitos da sociedade civil para mandato durante os anos de 2013 e 2014 ao Colegiado 
Setorial de Arte Digital realizam uma avaliação do período que estiveram em exercício, indicando pontos 
positivos e negativos nos dois anos, tanto para as ações realizadas pelos representantes da sociedade civil 
no Colegiado quanto para o poder público. 
 
Avaliação do Poder Púbico  
São pontos positivos considerados pelo colegiado: 

1. As Parcerias com a Secretaria de Política Cultural (SPC), a Coordenação de Cultura Digital e Rede 
Nacional de Pesquisa (RNP), como por exemplo, a implementação em andamento do REDELABS 
(Laboratórios de Arte Tecnologia e Inovação); 

2. O espaço aberto para diálogo com a sociedade civil; 
3. O cumprimento da agenda das reuniões do Colegiado. 

 
São pontos negativos: 

1. Não participação ativa de todos os membros do Colegiado, representantes do governo, nas reuniões 
ordinárias deste Setorial; 

2. Falta de disponibilização dos registros em áudio das reuniões;  
3. Falta de disponibilização dos documentos e atas no site do CNPC para consulta pública; 
4. Falta de continuidade nos diálogos entre representantes do governo e a sociedade civil no 

colegiado, inviabilizando a concretização das ações pontuadas; 
5. Falta de apoio do CEPIN a ações que promovam o fomento da Arte Digital, bem como o próprio 

reconhecimento da área como linguagem artística; 
6. Falta de resposta aos seguintes documentos: 

 Oficio nº 01/2013: À Secretaria de Audiovisual - SAV, referente à solicitação de inserção de uma 
vaga representativa no Conselho Consultivo da Secretaria de Audiovisual - SAV; 

 Oficio nº 02/2013: À Presidencia do Conselho Nacional de Políticas Culturais - CNPC, referente à 
solicitação de Apoio para Estruturação de Articulações da Setorial de Arte Digital, devido a falta 
de apoio do governo a eventos e seminários, e a falta de representatividade do Colegiado de 
Arte Digital em eventos e projetos da área; 

 Ofício nº 03/2013: Às Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura - SEFIC e Secretaria de 
Articulação Institucional - SAI, referente à solicitação de alterações no Programa Amazônia 
Cultural - Edital de Seleção Pública para Apoio a Projetos Culturais da Região Norte do Brasil no 
ano de 2013; 

 Oficio nº 04/2013: À Funarte, referente à solicitação de criação do Centro de Arte Digital - CEAD 
na estrutura de composição da Funarte. 

 Recomendação nº 01/2013: Recomenda à ampliação da comissão de Educação de Cultura do 
Conselho Nacional de Política Cultural - CNPC e criação de calendário de reuniões para essa 
comissão.  

 Recomendação nº 02/2013 - Recomenda a criação de uma comissão de membros do CNPC para 
colaborar na construção da feira de cultura entre os países do Cone Sul, o MICSUR (Mercado das 
Indústrias Culturais da América do Sul). 

 
Avaliação da Sociedade Civil 
São pontos positivos a serem considerados: 

 Diálogo de aproximação com a comunidade através da participação dos membros do Colegiado 
Setorial de Arte Digital em eventos de Arte e Cultura e especialmente em eventos na área de Arte 
Digital nas cinco regiões:  
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 III Conferência Nacional de Politica Cultural. 2013 - Brasília-DF 

 SBGames. 2013 (Simpósio Brasileiro de Games e Entretenimento Digital) - São Paulo-SP 

 Forum Arte Digital RS. 2013 - Santa Maria-RS  

 III Forum da Internet no Brasil. 2013 - Belém-PA  

 #12.Art (12° Encontro Internacional de Arte e Tecnologia). 2013 - Brasília-DF 

 4ª Edição do Hiperorgânicos (Simpósio Internacional de Pesquisa em Arte, Hibridação e 
Bio-telemática). 2013 - Rio de Janeiro - RJ 

 Global Game Jam. 2014 - Fortaleza-CE 

 SIIMI (III Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativas). 2014 - Goiânia-GO  

 CAC.4 (4⁰ Congresso Internacional de Arte Computacional). 2014 - RJ 

 TEIA Nacional da Diversidade. 2014 - Natal - RN  

 Forum Arte Digital RS. 2014 - Santa Maria-RS  

 REDELABS (Laboratórios de Arte Tecnologia e Inovação). 2014 - UFBA, UFC, UFG, UFSM, 
UFPA e UFRJ (em processo de inclusão); 

 

 Aproximação com a Secretaria de Política Cultural (SPC), a Coordenação de Cultura Digital e Rede 
Nacional de Pesquisa (RNP); 

 Início da parceria de implementação da Meta 43 – PNC; 

 Finalização e aprovação do Regimento Interno do Colegiado Setorial de Arte Digital; 

 A finalização da minuta do Plano Nacional Setorial de Arte Digital (PNSAD) e o acordo de 
encaminhamento do PNSAD até 13 dezembro de 2014; 

 Votação da minuta do Plano Nacional Setorial de Arte Digital. 
 
São pontos negativos: 

 A falta da presença de todos os membros representantes da sociedade civil nas reuniões ordinárias 
e extraordinárias do Colegiado; 

 A ausência em algumas reuniões do CNPC do representante titular ou suplente do Colegiado; 

 Falta de agilidade para finalização do Plano Nacional Setorial de Arte Digital até a última reunião 
ordinária do colegiado. 
 

Demandas 

 Representatividade do colegiado de Arte Digital em eventos e projetos do setor; 

 Apoio para um mapeamento da Arte Digital no Brasil; 

 

 
ITEM V – REGIMENTO INTERNO 
 
A minuta do Regimento (em anexo) foi aprovada e será encaminha para aprovação do Plenário do CNPC. 

 

18h30 - Encerramento do primeiro dia de reunião. 

 

DIA 11/11/2014 – 3ª feira 

 

10h às 12h30 – ABERTURA 

 

ITEM VI – REVISÃO E APROVAÇÃO DO DOCUMENTO DE AVALIAÇÃO DO MANDATO 2012-2014 
 
ITEM VII – DEBATE SOBRE O PLANO SETORIAL 
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12h30 às 13h30 -  Intervalo almoço 

 
ITEM VIII – APROVAÇÃO DE MOÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO SETORIAL 

 

ITEM IX - APROVAÇÃO E ASSINATURA DO RELATÓRIO EXECUTIVO 

 

 

Encerramento do primeiro dia de reunião às 18h. 

Brasília, 12 de novembro de 2014. 

 


