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Aos dezoito dias de outubro de dois mil e onze, no Edifício Parque 1 

Cidade Corporate, localizado no SCS, Quadra 09, Lote C, Torre B, 2 

12º andar, Sala de Reuniões, em Brasília DF, se deu a 7ª Reunião 3 

Ordinária do Colegiado Setorial de Dança, sob a presidência da 4 

Senhora Coordenadora-Geral do Conselho Nacional de Políticas 5 

Públicas, CNPC, Maria Helena Signorelli, com a participação do 6 

Ilustríssimo Senhor Presidente da FUNARTE, Antônio Grassi; O 7 

Senhor Diretor de Artes Cênicas da FUNARTE, Antônio Gilberto; A 8 

Senhora Representante da Secretaria de Políticas Culturais do 9 

Ministério da Cultura, Ticiana Egg; A Senhora Assessora Técnica do 10 

Conselho Nacional de Política Cultural, Suiá Kafure da Rocha e os 11 

membros do Colegiado Setorial de Dança: Senhora Berenice Fuhro 12 

Souto Cruzeiro, Criação; Senhor Claudir Cardoso Lima Cruz, 13 

Produção; Senhora Denise Acquarone de Sá, Formação; Senhora 14 

Denise Vendrami Parra, Criação; Senhora Dulce Tamara da Rocha 15 

Lamego e Silva, Formação; Senhor Fabiano Carneiro da Silva, 16 

Ministério da Cultura, FUNARTE; Senhora Liana Gesteira da Costa, 17 

Região Nordeste; Senhora Lourdes Braga de Souza Carijo, Região 18 

Sudeste; Senhora Lúcia Helena Alfredi de Matos, Formação; Senhor 19 

Marcos André Durand Pereira, Produção; Senhora Marila Annibelli 20 

Vellozo, Região Sul; Senhora Marise Gomes Siqueira, Produção; 21 

Senhora Rosa Maria Leonardo Coimbra, Região Centro-Oeste; 22 

Senhor Silvestre Antônio Gomes Santos, Região Norte; Senhora 23 

Silvia Jacqueline Moura de Oliveira, Criação; Senhora Sueli Teixeira 24 

Mello, Ministério da Educação. Pauta: Abertura da Sessão; 25 

Aprovação da pauta; Informes MinC/FUNARTE (recomendações e 26 

outros encaminhamentos); Informes da Conselheira Rosa Coimbra; 27 

Aprovação das Atas da 5ª e 6ª Reunião Ordinária do Colegiado; 28 

Apresentação da Consulta Pública sobre as Metas do Plano Nacional 29 

de Cultura – PNC e preparação para oficina dos dias 07 e 08 de 30 

novembro de 2011; Discussão das Metas do Plano Nacional de 31 

Cultura – PNC e Preparação para a Oficina dos dias 07 e 08 de 32 

novembro de 2011; Encerramento. Com quórum suficiente a 33 

Coordenadora- Geral do Conselho Nacional de Política Cultural, 34 

Maria Helena Signorelli deu início a reunião se apresentando para os 35 

que não a conheciam e informou que o Senhor Secretário, João 36 

Roberto Peixe, não poderia presidir a reunião por motivo de uma 37 
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extensa agenda, porque além de Secretário Geral do Conselho era 38 

Secretário da Secretaria de Articulação Institucional do Ministério e 39 

que essa secretaria seria a responsável pela implantação do Sistema 40 

Nacional de Cultura. Informou que na Mesa de reunião estariam 41 

presentes: Senhor Diretor de Artes Cênicas da FUNARTE, Antônio 42 

Gilberto e o Senhor Coordenador-Geral de Dança da FUNARTE, 43 

Fabiano Carneiro. Em seguida fez a apresentação da Senhora Suiá 44 

Kafure da Rocha, que seria a nova Assessora Técnica do Conselho 45 

Nacional de Política Cultural. Fez também a apresentação da 46 

Senhora Sueli Teixeira, do Ministério da Educação, que por 47 

solicitação do colegiado iria fazer parte do Colegiado Setorial de 48 

Dança. A Senhora Sueli Teixeira, Ministério da Educação, 49 

cumprimentou a todos e disse estar honrada em fazer parte do 50 

colegiado e que a seu ver deveria haver essa reaproximação da 51 

Cultura com a Educação, que disse considerar algo indissociável. A 52 

Senhora Coordenadora-Geral, Maria Helena Signorelli deu início à 53 

pauta da reunião começando pela aprovação das atas da 5ª e 6ª 54 

Reunião Ordinária do Colegiado, pois como o Senhor Antônio 55 

Gilberto ainda não estava presente, sugeriu que a aprovação da 56 

pauta da reunião fosse feita com a presença do mesmo. 57 

Continuando perguntou se todos concordavam com a aprovação da 58 

ata da 5ª Reunião Ordinária do Colegiado, em não havendo 59 

concordância para a aprovação devida alegação de alguns 60 

conselheiros de não terem recebido a ata a mesma ficou para ser 61 

aprovada no dia seguinte. Continuando a Senhora Maria Helena 62 

passou a aprovação da Ata da 6ª Reunião Ordinária do Colegiado de 63 

Dança perguntando se havia alguém contrário a aprovação ou que 64 

quisesse fazer alguma correção. A Sra. Marila Annibelli 65 

Vellozo,Região Sul, solicitou que fosse corrigido o seu nome na 66 

página 25, linha 770, de Marilha para Marila. A Senhora 67 

Coordenadora-Geral, Maria Helena Signorelli perguntou se 68 

alguém mais gostaria de fazer alguma correção na ata e em não 69 

havendo correção a Ata da 6ª Reunião Ordinária do Colegiado de 70 

Dança foi aprovada. Em seguida a explicou que a pauta seria 71 

extensa com relação à discussão das Metas para o Plano Nacional 72 

de Cultura e que essa discussão seria uma preparação para a oficina 73 

que iria acontecer dias 07 e o8 de novembro de 2011, onde a 74 
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Secretaria de Políticas Culturais apresentará uma consolidação de 75 

todas as contribuições que foram dadas as metas propostas, 76 

contribuições essas feitas pelos colegiados, pelos grupos de 77 

trabalhos dos colegiados ainda não implantados e pela consulta 78 

pública através do site do MinC. Ressaltou que na oficina a 79 

Secretaria de Políticas Culturais iria apresentar uma proposta 80 

consolidada de todas as contribuições recebidas para uma nova 81 

discussão. Após essa discussão a Secretaria de Políticas Culturais 82 

irá fazer uma versão final que será apresentada ao Conselho 83 

Nacional de Política Cultural na sua última reunião de 2011, nos dias 84 

28 e 29 de novembro onde será aprovada a versão final das Metas 85 

para o Plano Nacional de Cultura. Explicou que por esse motivo essa 86 

discussão tomaria bastante tempo da pauta de reunião, pois seriam 87 

quarenta e oito metas a serem votadas. Em seguida passou a 88 

palavra a Senhora Ticiana Egg da Secretaria de Políticas Culturais 89 

para apresentar a metodologia da discussão das Metas do Plano 90 

Nacional de Cultura. A Senhora Ticiana Egg, Secretaria de Políticas 91 

Culturais cumprimentou a todos. Em seguida explicou o que seria às 92 

metas do Plano Nacional de Cultura e o que seria o Plano Nacional 93 

de Cultura. Explicou que a Lei que aprovou o Plano Nacional de 94 

Cultura foi aprovada em dezembro de 2010 e busca valorizar, 95 

conhecer, promover, e preservar a diversidade cultural existente no 96 

Brasil. Informou que o Plano tem um planejamento de dez anos, que 97 

a princípio se encerraria em 2020, devendo ser reformulado em 2020 98 

e que uma primeira avaliação seria feita daqui a quatro anos. Que o 99 

mesmo possui 275 ações, divididas em cinco eixos. A lei do plano 100 

estabelece que com a aprovação da lei o Ministério da Cultura 101 

deverá elaboras as metas desse plano, baseadas nas suas ações. E 102 

que o Plano Nacional de Cultura tem um enfoque intersetorial e 103 

territorial. Continuando informou que o Plano Nacional de Cultura 104 

tem uma relação bem direta com o Sistema Nacional de Cultura, com 105 

estados e municípios, e também com organizações privadas e da 106 

sociedade civil. Essa relação do plano com os setores, estados e 107 

municípios se daria por meio dos planos setoriais, a relação dos 108 

planos setoriais com o Plano Nacional de Cultura e dos planos 109 

setoriais com o Plano Nacional de Cultura. Que de acordo com a lei, 110 

no que se refere aos planos esses são chamados de planos 111 
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territoriais, estaduais, municipais e do Distrito Federal. E que de 112 

acordo com a lei o Ministério da Cultura, poderá oferecer assistência 113 

técnica para produção de planos municipais e estaduais, então a 114 

Secretaria de Políticas Culturais, em articulação com a Secretaria de 115 

Articulação Institucional, produzirá um guia orientador para 116 

elaboração, monitoramento e avaliação de planos territoriais. E que o 117 

apoio aos planos municipais e estaduais é todo feito em diálogo com 118 

a Secretaria de Articulação Institucional por meio do Sistema 119 

Nacional de Cultura. Que nove planos setoriais já estariam 120 

elaborados e que em 2012 haveria elaboração de mais alguns 121 

planos setoriais. Ressaltou que os planos setoriais necessitariam de 122 

um monitoramento e que esse monitoramento iria ser feito pelo 123 

Sistema Nacional de Cultura e o SNIC, Sistema Nacional de 124 

Informação da Cultura. Informou que seriam 48 metas para serem 125 

apreciadas e as bases de dados utilizadas foram a MUNIC e o IBGE 126 

e que com os estudos feitos se chegou a nove macros temas, onde 127 

em alguns temas a Dança poderia ou não estar presente, assim 128 

como aconteceria com os outros colegiados. Explicou que na 129 

apreciação das metas poderia ser feito comentários, propor 130 

alterações ou sugerir novas metas. Em seguida explicou o 131 

funcionamento da oficina dos dias 07 e 08 de novembro e qual seria 132 

a finalidade da oficina. Em seguida respondeu a algumas perguntas 133 

dos conselheiros com relação às metas, esclareceu dúvidas e se 134 

colocou a disposição na Secretaria de Políticas Culturais para 135 

quaisquer tipos de esclarecimento e dúvidas. Em seguida alguns 136 

conselheiros fizeram leitura das metas. A Senhora Coordenadora-137 

Geral do CNPC, Maria Helena Signorelli encerrou o período da 138 

manhã da reunião com o encaminhamento feito pelos conselheiros 139 

de que na parte da tarde se tirasse meia hora para fazer uma leitura 140 

silenciosa e cada um apontar o seu destaque nas metas. Em seguida 141 

desejou um bom almoço a todos e que todos estivessem de volta em 142 

uma hora. ALMOÇO. Às 15h a Senhora Coordenadora-Geral 143 

Maria Helena Signorelli deu início à reunião, registrou a presença 144 

do Senhor Diretor de Artes Cênicas da FUNARTE, Antônio Gilberto. 145 

O Senhor Diretor de Artes Cênicas da FUNARTE, Antônio 146 

Gilberto cumprimentou a todos, pediu desculpas, justificou o seu 147 

atraso e informou que no dia seguinte estaria presente na reunião. A 148 
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Senhora Coordenadora-Geral Maria Helena Signorelli dando 149 

continuidade à reunião passou para a apreciação das metas. Na 150 

meta nº 1 houve destaque a senhora Lúcia e Silvia. A Sra. Lúcia 151 

Helena Alfredi de Matos, Formação sugeriu uma alteração no texto 152 

da meta nº 1, após a palavra diversidade colocar: ...das expressões 153 

culturais e artísticas no território brasileiro realizada.  E que se 154 

colocasse expressões artísticas e culturais em todo o texto da Meta 155 

nº 1. Em seguida sugeriu que fosse colocado no quarto parágrafo da 156 

Meta nº 1 a palavra transitório: Um dos resultados primordiais do 157 

processo cartográfico é a consolidação de um mapa transitório. 158 

Sugeriu também que fosse incluído o parágrafo: Essa cartografia 159 

deve propiciar dados quantitativos e qualitativos que reflitam as 160 

especificidades de cada expressão cultural e artística. Essa inclusão, 161 

também, modificação e inclusão. Essa cartografia deverá revelar 162 

dados quanti e qualitativos que reflitam as especificidades das 163 

expressões culturais e artísticas. A Sra. Maria Helena Signorelli, 164 

Coordenadora Geral do CNPC sugeriu a Conselheira Lúcia que 165 

colocasse no relatório uma justificativa com relação à inclusão do 166 

parágrafo que havia sido colocado na Meta nº 1 com relação a mapa 167 

e cartografia. Em seguida passou a palavra a Senhora Silvia que lhe 168 

informou já ter sido contemplada com a colocação da Senhora Lúcia. 169 

Continuando a pediu licença aos conselheiros para interromper a 170 

reunião, anunciou à presença do Senhor Presidente da FUNARTE, 171 

Antônio Grassi e em seguida passou-lhe a palavra. Ilustríssimo 172 

Senhor Presidente da FUNARTE, Antônio Grassi cumprimentou a 173 

todos, pediu desculpas por interromper a reunião, mas como estava 174 

tendo uma agenda muito extensa em Brasília resolveu aproveitar a 175 

reunião do colegiado para dar algumas informações da FUNARTE 176 

com relação às ações que estariam ocorrendo principalmente às 177 

ações internacionais. Em seguida falou sobre o Europalia e ressaltou 178 

que uma discussão foi feita sobre as questões curatoriais, para que a 179 

área de dança pudesse ter uma ação mais consistente que 180 

contemplasse a diversidade da dança no Brasil. Ressaltou que o 181 

encontro dos colegiados setoriais era considerado uma questão 182 

prioritária nas ações da FUNARTE. Informou ter visto a pauta da 183 

reunião do colegiado do dia seguinte que se referia ao 184 

PROCULTURA, mas que estaria em dúvida se seria sobre os editais 185 



7 
 

do PROCULTURA ou se sobre a questão da votação do 186 

PROCULTURA no Congresso Nacional. E que como as duas seriam 187 

concomitantes, gostaria de esclarecer a questão dos editais do 188 

PROCULTURA. Informou ter havido um prolongamento no 189 

calendário do PROCULTURA, dos editais do ano passado, porque o 190 

jurídico estava analisando os eventos impedidos pela Lei de Diretriz 191 

Orçamentária e o resultado final dando uma resposta positiva para a 192 

liberação desses editais só saiu em setembro e que nesse sentido 193 

esses editais precisariam ser cumpridos até o final do ano devido à 194 

execução orçamentária. Informou também que a FUNARTE decidiu 195 

realizar o Edital Klauss Vianna concomitantemente também em 196 

função do calendário. E colocou-se à disposição do colegiado para 197 

quaisquer esclarecimentos. A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra, 198 

Região Centro-Oeste manifestou solicitando ao Senhor Antônio 199 

Grassi que fosse dado esclarecimentos sobre o I Encontro 200 

FUNARTE para as Artes, para que todos pudessem passar 201 

informações que fossem solicitadas. Disse não estar recebendo 202 

essas informações e dessa forma não poderia ajudar nem o 203 

ministério e nem a FUNARTE. Ilustríssimo Senhor Presidente da 204 

FUNARTE, Antônio Grassi informou que o encontro era uma 205 

programação do CEPIN, Centro de Programas Integrados da 206 

FUNARTE, que a conselheira Rosa tinha toda razão em fazer essa 207 

solicitação e informou que o Senhor Fabiano, FUNARTE, já entrado 208 

em contato com a Direção do CEPIN para que fossem passadas as 209 

informações necessárias e que fosse feito um convite a todos os 210 

representantes dos colegiados da área em questão para 211 

participarem. Informou também que esse encontro se deu 212 

concomitantemente com a Ordem do Mérito Cultural e com um 213 

Encontro que é realizado no MAN, no Rio de Janeiro para discutir 214 

questões da produção artística. A Sra. Marise Gomes Siqueira, 215 

Produção solicitou que não saísse da pauta da FUNARTE o 216 

mapeamento da dança, junto com o fortalecimento do Centro de 217 

Dança.  Ilustríssimo Senhor Presidente da FUNARTE, Antônio 218 

Grassi informou que isso não seria esquecido, falou sobre o 219 

encontro que iria ter em Montevidéu para avaliação dos projetos e 220 

que os do Brasil já estavam prontos. Que o número recebido do 221 

Uruguai, Costa Rica e Chile eram em números muito pequenos. Que 222 
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no ano de 2012 haveria duas oportunidades com o IBERECENA, em 223 

março e setembro, e que estaria pensando em oferecer o Brasil para 224 

sediar o próximo IBERECENA. Informou que em 2012 seria o ano do 225 

Brasil em Portugal, que o Brasil é o país homenageado na Colômbia 226 

e em 2013 o Brasil seria homenageado na Feira de Frankfurt, numa 227 

feira de livro, mas que havia recebido o convite para que o Brasil não 228 

ficasse restrito, apenas, a feita de livro, mas apresentar uma 229 

programação artística e cultural. E disse que a seu ver seria muito 230 

importante a participação do Brasil não só em levar eventos e 231 

espetáculos, mas aproveitar as oportunidades para discussão do que 232 

estaria acontecendo no mundo nas áreas de atuação de interesse 233 

para o Brasil. A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra, Região 234 

Centro-Oeste manifestou-se solicitando a FUNARTE o envio ao 235 

colegiado dos Editais de Dança antes deles serem colocados na rua. 236 

Ilustríssimo Senhor Presidente da FUNARTE, Antônio Grassi 237 

informou que a conselho do Departamento Jurídico não poderia ser 238 

feito dessa maneira. A Sra. Marila Annibelli Vellozo, Região Sul 239 

manifestou-se solicitando que a FUNARTE fizesse a legitimação dos 240 

Fóruns que não tinham CNPJ. Fóruns esse que não gostariam de 241 

continuar como grupos. Ilustríssimo Senhor Presidente da 242 

FUNARTE, Antônio Grassi concordou com a solicitação da 243 

conselheira, pediu desculpas por ter interrompido a reunião e se 244 

colocou à disposição para o que se fizesse necessário e disse que a 245 

pauta da reunião do dia seguinte sem dúvida seria muito produtiva e 246 

se despediu agradecendo a atenção de todos. A Sra. Maria Helena 247 

Signorelli, Coordenadora Geral do CNPC agradeceu a presença 248 

do Senhor Antônio Grassi. Em seguida retornou para a discussão 249 

das metas e passou a palavra a Conselheira Silvia. A Sra. Silvia 250 

Jacqueline Moura de Oliveira, Criação manifestou-se dizendo que 251 

a seu primeiro destaque já havia sido dito e que o segundo era para 252 

que ficasse mais claro aonde entraria um comentário com relação a 253 

um mapeamento constante, isso na meta de cartografia da 254 

diversidade... . A Sra. Maria Helena Signorelli, Coordenadora 255 

Geral do CNPC perguntou se alguém tinha alguma proposta a 256 

apresentar na meta nº 1 e em não havendo as propostas 257 

apresentadas foram aprovadas. Em seguida passou para o texto 258 

antes da meta nº 4 com pedido de destaque para as conselheiras 259 
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Lúcia e Silvia. A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Matos, Formação 260 

sugeriu que fosse feita uma alteração na terceira linha, do terceiro 261 

parágrafo fosse colocado “expressões culturais e artísticas”, como já 262 

havia sido sugerido. E no quarto parágrafo, na segunda linha colocar 263 

Ações ..... tecnologias de informação e comunicação para 264 

pontencializar... Nessa parte incluir: ...o registro, a memória e a 265 

difusão de conteúdos e informações. E no último parágrafo colocar 266 

onde está: São ações que têm como impacto aumento tanto na 267 

quantidade... Sugeriu que fosse colocado: ...na qualidade e 268 

quantidade de produtos culturais. Artístico e cultural em todos. A Sra. 269 

Maria Helena Signorelli, Coordenadora Geral do CNPC passou a 270 

palavra a Conselheira Silvia que após esclarecimento dia conselheira 271 

Marise disse ter sido contemplada. A Sra. Dulce Tamara da Rocha 272 

Lamego e Silva, Formação sugeriu que a relatoria verificasse bem 273 

na hora de fazer a inclusão de “artístico e cultural” no texto anterior a 274 

Meta nº 4. A Sra. Maria Helena Signorelli, Coordenadora Geral do 275 

CNPC sugeriu que quando se discutisse meta por meta fosse 276 

verificada a questão delas proporcionarem ou não uma avaliação 277 

quantitativa. Após discussão de vários conselheiros ficou decidido 278 

que não se mexeria no texto com relação à questão quantitativa. 279 

Continuando a Sra. Maria Helena Signorelli, Coordenadora Geral do 280 

CNPC passou a Meta nº 4 com destaques das conselheiras: Dulce, 281 

Liana, Lúcia, Marila, Marise, Rosa e do conselheiro André. A 282 

Conselheira Dulce retirou o seu destaque, porque já havia falado 283 

anteriormente. A Sra. Liana Gesteira da Costa, Região Nordeste 284 

sugeriu que fosse incluído na meta os artistas independentes, porque 285 

em toda a meta só estaria se falando em grupos. E que fosse criado 286 

um parágrafo falando em aumentar a meta a mais de 30% e manter 287 

os que já existem atuantes. Porque a meta só estaria falando do 288 

aumento de 30% do número de municípios brasileiros com grupos 289 

em atividades nas áreas tais. A Sra. Marila Annibelli Vellozo, 290 

Região Sul sugeriu que redação fosse: Estimular a criação e 291 

manutenção de grupos e artistas independentes já atuantes. A Sra. 292 

Lúcia Helena Alfredi de Matos, Formação informou que para se 293 

saber a situação atual havia sido feita uma pesquisa em algum lugar. 294 

Que no caso a pesquisa teria sido feita pela MUNIC e que a mesma 295 

não trazia informações sobre artistas individualmente. Somente 296 
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grupos. E que nesse sentido seria complicado colocar, inserir, 297 

porque a meta estaria se referindo a fomento há grupos artísticos 298 

locais e artistas. Questionou se a FUNARTE saberia dizer se havia 299 

outra fonte de aferição. E sugeriu que senão houvesse outra fonte de 300 

aferição que fosse colocado ao SNIC a necessidade de ser ter essa 301 

outra fonte de aferição. Em seguida passou à palavra a conselheira 302 

Lúcia. A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Matos, Formação 303 

manifestou-se dizendo que a sua sugestão, também, no primeiro 304 

parágrafo da Meta nº 4 seria de colocar: ... valorizar a 305 

experimentação... Porque dessa forma pegaria tanto profissional 306 

como amador. Disse que a seu isso não estava claro no texto. A Sra. 307 

Marila Annibelli Vellozo, Região Sul sugeriu que se criasse uma 308 

nova e se fizesse um comentário com relação ao indicador porque a 309 

dança não estaria sendo contemplada. A Sra. Maria Helena 310 

Signorelli, Coordenadora-Geral do CNPC sugeriu que o colegiado 311 

fizesse uma recomendação ao Ministério da Cultura para fazer 312 

gestões junto ao IBGE para alteração dos indicadores da MUNIC ou 313 

para que o aferimento dessa questão na MUNIC fosse alterado para 314 

a próxima revisão do Plano, isso daqui a quatro anos. A Sra. Rosa 315 

Maria Leonardo Coimbra, Região Centro-Oeste sugeriu como 316 

encaminhamento que se fizesse uma nova meta e se colocasse no 317 

comentário que precisaria ser feito uma atualização na pesquisa 318 

porque da forma como ela foi feita não estaria atendendo totalmente 319 

à realidade da dança no Brasil. A Sra. Dulce Tamara da Rocha 320 

Lamego e Silva, Formação concordou com o encaminhamento da 321 

conselheira Rosa. Em seguida disse não concordar com o que 322 

estava escrito na Meta nº 5 e sugeriu que fosse feita uma alteração 323 

na meta dizendo que: ... média de quatro livros lidos fora do 324 

processo de aprendizado formal.  A Sra. Maria Helena Signorelli, 325 

Coordenadora-Geral do CNPC colocou em votação e não havendo 326 

nada contrário a alteração na Meta nº 5 foi aprovada. Em seguida 327 

passou para a Meta nº 6 com destaques das conselheiras Liana e 328 

Lúcia. A Sra. Liana Festeira da Cosa , Região Nordeste sugeriu 329 

que fosse colocado na meta algo para contemplar na televisão a 330 

difusão de outras linguagens que não só a do Audiovisual.  A Sra. 331 

Lúcia Helena Alfredi de Matos, Formação concordou com a 332 

sugestão da conselheira Liana e sugeriu que se colocasse um 333 



11 
 

parágrafo nessa meta algo para se estimular a produção 334 

independente e a memória, o registro da produção das artes. Para 335 

mostrar que não é só o audiovisual. A Sra. Marila Annibelli Vellozo, 336 

Região Sul manifestou-se dizendo que o comentário feito pela 337 

conselheira Lúcia, talvez, não entraria nessa meta e sim na Meta nº 338 

7. Sugeriu que se criasse uma nova meta. A Sra. Silvia Jacqueline 339 

Moura de Oliveira, Criação concordou com a colocação da 340 

conselheira Liana em não mudar a meta e sim colocar um 341 

comentário para ficar registrada a necessidade de mudança na 342 

programação de televisão. Após incessantes discussões dos 343 

conselheiros foi aprovada que se colocasse na meta, apenas, 344 

cultural e artística como modificação e à relatoria ficou encarregada 345 

de fazer uma nota referente ao assunto da programação de TV. A 346 

Sra. Suiá Rocha, Assessora Técnica do CNPC manifestou-se 347 

colocando em apreciação a Meta nº 7 com destaque das 348 

conselheiras Rosa, Marila e Dulce. A Sra. Rosa Maria Leonardo 349 

Coimbra, Região Centro-Oeste ressaltou que estava muito 350 

específico a presença só de cineclubes nos municípios e sugeriu que 351 

esses espaços abrangessem outras atividades artísticas. A Sra. 352 

Marila Annibelli Vellozo, Região Sul sugeriu que fosse incluído na 353 

meta no segundo parágrafo, na terceira linha depois da (Instrução 354 

Normativa...: Podendo exibir outros formatos como vídeodança, 355 

vídeoarte e outras mídias. Ainda relacionada ao formato audiovisual, 356 

mas com os outros nomes. A Sra. Liana Gesteira da Costa, Região 357 

Nordeste continuou insistindo na questão da programação de 358 

televisão e sugeriu que fossem criadas metas específicas para 359 

atender a área de dança. A Sra. Suiá Rocha, Assessora Técnica 360 

do CNPC após alguns comentários com relação a meta colocou em 361 

votação e não havendo manifestação contrária a sugestão de 362 

inclusão da conselheira Marila foi aprovada. Continuando passou 363 

para a Meta nº 8 que teve destaques das conselheiras Lúcia, Marila 364 

e Dulce. A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Matos, Formação sugeriu 365 

que fosse incluído na meta e no primeiro parágrafo e no indicador no 366 

lugar de “exposições artísticas” colocar “atividades artísticas.”A Sra. 367 

Marila Annibelli Vellozo, Região Sul retirou o seu destaque. A Sra. 368 

Dulce Tamara da Rocha Lamego e Silva, Formação sugeriu que 369 

ao invés de colocar “atividades artísticas” fosse colocado “atividades 370 
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e instalações artísticas.” A Sra. Maria Helena Signorelli, 371 

Coordenadora-Geral do CNPC manifestou-se dizendo que na fonte 372 

de aferição SALIC WEB, MinC não constava instalação e nem 373 

atividades. Mas, sugeriu que deixassem e se fosse o caso 374 

colocassem uma nota. A Sra. Suiá Rocha, Assessora Técnica do 375 

CNPC após comentários dos conselheiros colocou em votação e a 376 

Meta 08 foi aprovada trocando o termo “exposições por atividades 377 

artísticas e no primeiro parágrafo, na segunda linha incluir: ... tais 378 

como instalações, mostras, espetáculos e etc. Em seguida passou 379 

para a Meta nº 12 com destaques dos conselheiros Marila e André. A 380 

Sra. Marila Annibelli Vellozo, Região Sul sugeriu que fosse 381 

incluída na meta o CEDOC da FUANRTE como banco de dados na 382 

internet. O Sr. Antônio Gilberto, Diretor de Artes Cênicas, 383 

FUNARTE ressaltou que o sonho seria a digitalização total do acervo 384 

e a mudança de prédio pelo mesmo está precário. Informou que essa 385 

era uma batalha que vinha sendo travada. O Sr. Marcos André 386 

Durand Pereira, Produção manifestou-se pedindo um 387 

esclarecimento a Mesa com relação às obras do seu bisavô, já 388 

falecido, que estariam sob domínio público. Ressaltou que as obras 389 

estariam sendo republicas pelo Secretario de Cultura de Manaus e 390 

que tanto ele como os outros familiares não estariam tendo direito 391 

aos direitos patrimoniais dessas obras. O Sr. Antônio Gilberto, 392 

Diretor de Artes Cênicas, FUNARTE informou que ao se publicar 393 

uma obra que não se sabe se existe parente ou não primeiro se faz a 394 

publicação no jornal em três etapas para ver se algum familiar 395 

aparece. E sugeriu que o conselheiro André procurasse a 396 

Presidência da Fundação Biblioteca. A Sra. Liana Gesteira da 397 

Costa, Região Nordeste disse estar em dúvida se poderia colocar a 398 

Fundação Joaquim Nabuco na Meta nº 12, porque a mesma seria 399 

ligada ao Ministério da Cultura. A Sra. Maria Helena Signorelli, 400 

Coordenadora-Geral do CNPC sugeriu que se fizesse um 401 

comentário porque o Ministério da Cultura não teria como fazer 402 

gestão com a fundação. Mas, poderia ser feito um comentário 403 

recomendando ao Ministério da Cultura a fazer gestão com o 404 

Ministério da Educação já que existe essa parceria do Ministério da 405 

Cultura com o Ministério da Educação. A Sra. Liana Gesteira da 406 

Costa, Região Nordeste manifestou-se sugerindo que se criasse 407 
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uma meta para o fomento e estímulo da memória das artes em geral, 408 

por ser isso um ponto muito crítico no país que a ser ver teria que 409 

entrar como meta no Plano Nacional de Cultura. Ressaltou não saber 410 

em que área do Plano poderia ser colocada essa meta. A Sra. 411 

Marise Gomes Siqueira, Produção informou que na Meta nº 27 412 

teria algo em relação ao assunto e que, talvez, pudesse ser 413 

complementado com a sugestão da conselheira Liana.  A Sra. Maria 414 

Helena Signorelli, Coordenadora-Geral do CNPC manifestou-se 415 

dizendo que quanto a Meta nº 12 ficaria anotada e registrada a 416 

questão levantada pela conselheira Liana e que retornaria a questão  417 

ao final dos trabalhos em relação às metas dos planos. Em seguida 418 

passou para a Meta nº 13 com destaques das conselheiras Rosa e 419 

Lúcia. A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Matos, Formação sugeriu 420 

que fosse incluído no segundo parágrafo, na quarta linha após ... 421 

aprimoramento de técnicos e realizadores... incluir artistas e outras 422 

linguagens que usem dessa interface.A Sra. Rosa Maria Leonardo 423 

Coimbra, Região Centro-Oeste informou já ter sido contemplada 424 

com o texto colocado pela conselheira Lúcia. A Sra. Maria Helena 425 

Signorelli, Coordenadora-Geral do CNPC dando continuidade 426 

passou para Meta nº 14 com destaque da conselheira Marila. A Sra. 427 

Marila Annibelli Vellozo, Região Sul retirou o destaque por já se 428 

sentir contemplada. A Sra. Maria Helena Signorelli, 429 

Coordenadora-Geral do CNPC passou para a Meta nº 15 com 430 

destaques das conselheiras e conselheiro Rosa, Ana, Dulce, 431 

Fabiano, Lúcia, Marila e Silvia. Passou a palavra ao Conselheiro 432 

Fabiano. O Sr. Fabiano Carneiro da Silva, Ministério da Cultura, 433 

FUNARTE sugeriu que no primeiro parágrafo, linha três, ao invés de 434 

... representação em feiras e eventos... colocasse ... feiras, festivais 435 

e eventos... . A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra, Região 436 

Centro-Oeste sugeriu que, talvez, fosse o caso de se colocar 437 

alguma questão relativa à residência, pesquisa. O Sr. Fabiano 438 

Carneiro da Silva, Ministério da Cultura, FUNARTE sugeriu 439 

residências artísticas. A Sra. Liana Gesteira da Costa, Região 440 

Nordeste sugeriu que se incluísse em algum lugar no texto a 441 

necessidade de centralizar que tipo de linguagens participavam 442 

desse tipo de evento. O Sr. Fabiano Carneiro da Silva, Ministério 443 

da Cultura, FUNARTE ressaltou que intercâmbio artístico falado no 444 
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texto já estaria contemplando diretamente. A Sra. Lúcia Helena 445 

Alfredi de Matos, Formação sugeriu que a proposta feita pela 446 

conselheira Liana poderia ser incluída no indicador, média anual de 447 

atividade de intercâmbio nacional e internacional pelas linguagens 448 

artísticas, porque assim haveria a obrigação de fazer o levantamento 449 

de quantas linguagens artísticas estão e qual seria a porcentagem 450 

por área que estaria conseguindo fazer intercâmbios. E aí se teria 451 

um panorama mais claro disso. A Sra. Dulce Tamara da Rocha 452 

Lamego e Silva, Formação manifestou-se sugerindo a inclusão de 453 

difusão artístico cultural. E no caput Aumento de 65% das atividades 454 

de difusão artístico e cultural. A Sra. Marila Annibelli Vellozo, 455 

Região Sul concordou com a sugestão da conselheira Dulce e que 456 

se colocasse também na primeira linha do primeiro parágrafo: 457 

...artístico e cultural. A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Matos, 458 

Formação sugeriu que fosse incluído como comentário a 459 

responsabilidade das instâncias estaduais e municipais para o 460 

fomento ao intercâmbio. Porque todos os indicadores estariam 461 

relacionados ao ente federativo. A Sra. Marise Gomes Siqueira, 462 

Produção sugeriu que se colocasse estimular, porque o Plano 463 

Nacional não teria como interferir nas esferas municipal e estadual. A 464 

Sra. Suiá Rocha, Assessora Técnica do CNPC perguntou se todos 465 

estavam de acordo e não havendo manifestação contrária passou 466 

para a Meta nº 16 com destaques das conselheiras Silvia, Lúcia, 467 

Dulce e André. A Sra. Silvia Jacqueline Moura de Oliveira, 468 

Criação sugeriu que fosse retirado do texto “show de dança” e fosse 469 

colocado “espetáculos e atividades de dança” ou alguma coisa 470 

parecida. A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Matos, Formação 471 

informou que já havia sido contemplada. A Sra. Dulce Tamara da 472 

Rocha Lamego e Silva, Formação manifestou-se dizendo já ter 473 

sido contemplada, mas sugeriu que fosse tirado a palavra show, 474 

porque não se falar show de dança. O Sr. Fabiano Carneiro da 475 

Silva, Ministério da Cultura, FUNARTE propôs que colocasse 476 

espetáculos de dança e de música. A Sra. Dulce Tamara da Rocha 477 

Lamego e Silva, Formação sugeriu que se colocasse: Nas práticas 478 

culturais especificamente museus, centros culturais, teatro, cinema, 479 

circo, dança e música. A Sra. Maria Helena Signorelli, 480 

Coordenadora-Geral do CNPC sugeriu que fosse feito um 481 
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comentário porque a fonte de aferição teria sido o IPEA e na 482 

pesquisa feita pelo mesmo teria se perguntado sobre a freqüência 483 

das pessoas irem a shows de música, de dança, ao teatro, circo. E 484 

que nesse caso seria melhor o colegiado sugerir que a pesquisa do 485 

IPEA devesse substituir o termo da pesquisa por não ser adequado. 486 

A Sra. Marila Annibelli Vellozo, Região Sul sugeriu que se 487 

colocasse apresentações em dança no lugar de show de dança. A 488 

Sra. Maria Helena Signorelli, Coordenadora-Geral do CNPC 489 

perguntou se todos concordavam e em não havendo manifestação 490 

contrária passo ao texto inicial do tema Educação e Produção do 491 

Conhecimento com destaques das conselheiras Lúcia, Marila, Marise 492 

e do conselheiro André. A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Matos, 493 

Formação propôs a inclusão na quinta linha após .... a cultura que 494 

se incluísse ... a cultura e arte... E no segundo parágrafo na linha 495 

onze ao invés de: ... de novos cursos técnicos e superiores de 496 

atualização e gestão cultural, colocar: ... de novos cursos técnicos e 497 

superiores de formação específica... A Sra. Dulce Tamara da 498 

Rocha Lamego e Silva, Formação sugeriu que se colocasse que 499 

teria que se trabalhar com linguagens artísticas. Curso de linguagem, 500 

formação, linguagens artísticas, técnicos. A Sra. Marise Gomes 501 

Siqueira, Produção sugeriu que houvesse uma inclusão: da 502 

inserção das artes no sistema de ensino regular ... Informou que 503 

estaria faltando um de antes de ensino regular. A Sra. Marila 504 

Annibelli Vellozo, Região Sul sugeriu que na primeira linha ao 505 

invés de colocar As relações de complementaridade.... colocasse ... 506 

às inter-relações entre Educação e Cultura, porque na segunda linha 507 

do segundo parágrafo usou-se o termo inter-relação. Continuando 508 

fez duas sugestões na segunda frase da quinta linha do primeiro 509 

parágrafo onde estaria escrito: A cultura deve ser vista como um 510 

elemento. Disse não achar que a cultura seja um elemento. E que a 511 

cultura é área de conhecimento. Sugeriu que fosse colocado: A 512 

cultura deve ser tratada como conhecimento na educação formal. E a 513 

segunda sugestão seria que se colocasse: A educação cultural deve 514 

ser entendida como fundamental na educação formal. Quanto à 515 

sugestão da conselheira Lúcia sugeriu que fosse trocado o verbo que 516 

melhor se adequasse ao texto e que sua sugestão seria: ... 517 

...potencializando aspectos cognitivos do indivíduo. Alguma coisa já 518 
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direta na relação com a cognição, usar um verbo mais próximo disso. 519 

E na outra sugestão da conselheira Lúcia, na sétima linha do 520 

primeiro parágrafo sugeriu que se colocasse: ...a formação de 521 

pesquisadores e capacitação de profissionais no campo cultural e 522 

das diversas linguagens artísticas e finalizar o que estivesse faltando 523 

da redação. O Sr. Marcos André Durand Pereira, Produção 524 

informou que já havia passado a conselheira Marise a sua sugestão 525 

para o texto da Meta nº 16. E no primeiro parágrafo, na oitava linha  526 

do texto Educação e Produção de conhecimento disse ter sentido 527 

falta e sugeriu a inclusão de ...É fundamental em outros espaços 528 

como escolas, praças e ruas... A Sra. Maria Helena Signorelli, 529 

Coordenadora-Geral do CNPC manifestou-se perguntando se havia 530 

alguém contrário as sugestões do conselheiro André e em não 531 

havendo a Meta nº 16 foi aprovada. Em seguida passou para a Meta 532 

nº 17 com destaques das conselheiras Lúcia e Dulce. A Sra. Lúcia 533 

Helena Alfredi de Matos, Formação sugeriu que no final do 534 

segundo parágrafo fizesse a inclusão de: ... para tanto se faz 535 

necessário a ampliação dos cursos de licenciatura nas diversas 536 

linguagens artísticas. A Sra. Dulce Tamara da Rocha Lamego e 537 

Silva, Formação sugeriu que ficasse registrado em ata que a 538 

História da disciplina de Arte no currículo escolar regular não seria da 539 

maneira como estava colocada. Isso seria só para fins históricos. A 540 

Sra. Maria Helena Signorelli, Coordenadora-Geral do CNPC 541 

colocou em votação a Meta nº 17 com as sugestões da conselheira 542 

Lúcia e a mesma foi aprovada. Em seguida passou para a Meta nº 543 

18 com destaques da conselheira Lúcia. A Sra. Lúcia Helena 544 

Alfredi de Matos, Formação sugeriu que se fizesse a inclusão no 545 

título da meta: : ... com formação continuada na área da cultura e 546 

arte. E na fonte de aferição se colocasse o INEP, por ele ter todos os 547 

dados estatísticos sobre os professores. A Sra. Maria Helena 548 

Signorelli, Coordenadora-Geral do CNPC após incessantes 549 

posições e esclarecimentos colocados pelos conselheiros perguntou 550 

a conselheira Lúcia se a sua proposta seria: 10 mil professores de 551 

Arte de escolas públicas com formação continuada na área da 552 

cultura e Arte. A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Matos, Formação 553 

respondeu que sim e que no indicador tirasse Ensino Médio e 554 

colocasse Educação Básica e na fonte de aferição colocasse o INEP. 555 
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E como nota colocar: Especificar melhor os indicadores do INEP 556 

para área da Arte para incluir a dança. A Sra. Maria Helena 557 

Signorelli, Coordenadora-Geral do CNPC após a aprovação da 558 

meta pela plenária passou para a Meta nº 19 com destaques das 559 

conselheiras Lúcia, Marila e Silvia. A Sra. Lúcia Helena Alfredi de 560 

Matos, Formação informou estar em dúvida quanto ao texto da meta 561 

porque ele estaria mais direcionada ao Mais Educação, mas que no 562 

entanto o Mais Educação não entraria na meta, porque o Mais 563 

Educação era um projeto para pessoas leigas, sem informação com 564 

pagamento de bolsa de R$ 200 reais. Mas, ao mesmo tempo disse 565 

considerar a meta importantíssima porque irá fazer a aproximação do 566 

artista com a escola e com os alunos. Ressaltou a necessidade de 567 

ter projetos específicos dentro das escolas para melhor aproximação 568 

de escola, alunos e comunidade. Informou que no Mais não havia a 569 

necessidade de ser licenciado por se tratar de atividade 570 

extracurricular. Informou também que havia um equívoco e que 571 

deveria se tomar cuidado com relação a não confundir o Mais 572 

Educação com o Amigos na Escola. Dando continuidade os 573 

conselheiros fizeram algumas observações e perguntas com relação 574 

ao Mais Educação. A Sra. Marise Gomes Siqueira, Produção 575 

sugeriu que a Meta nº 19 fosse revista no dia seguinte após 576 

conversa com o pessoal com o pessoal do Mais Educação no dia 577 

seguinte. A Sra. Maria Helena Signorelli, Coordenadora-Geral do 578 

CNPC dando continuação passou para a Meta nº 20 com destaque 579 

das conselheiras Silvia e Dulce. A Sra. Silvia Jacqueline Moura de 580 

Oliveira, Criação sugeriu a plenária que pensasse numa forma de 581 

incluir na meta os cursos técnicos de dança não necessariamente 582 

ligados ao Ministério da Educação. A Sra. Lúcia Helena Alfredi de 583 

Matos, Formação informou que qualquer curso técnico profissional 584 

que não fosse ligado ao Ministério da Educação teria que seguir a 585 

regimentação do Ministério da Educação. A Sra. Silvia Jacqueline 586 

Moura de Oliveira, Criação ressaltou que a questão seria a de 587 

como fortalecer os CETECs, o próprio IFICE que é de Ensino 588 

Tecnológico, porque os cursos tecnológicos teriam uma demanda 589 

forte, pegando o Ensino de 2º grau. A Sra. Marise Gomes Siqueira, 590 

Produção ressaltou que o assunto colocado pela conselheira Silvia 591 

não dizia respeito à meta em questão e que o assunto estaria no 592 
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Plano Setorial de Dança. A Sra. Dulce Tamara da Rocha Lamego e 593 

Silva, Formação ressaltou que gostaria de deixar registrada a 594 

necessidade, realmente, de ter o aumento de 100% de curso técnico 595 

habilitado no Ministério da Educação no Plano das Artes e Cultura. E 596 

que deveria haver uma conscientização com relação à formação dos 597 

cursos e dos técnicos. A Sra. Maria Helena Signorelli, 598 

Coordenadora-Geral do CNPC ressaltou que não havia sido feita 599 

nenhuma proposta, apenas as falas das conselheiras Lúcia e Dulce 600 

para ficar registrado em ata. Em seguida passou para a Meta nº 21 601 

com destaque da conselheira Dulce. A Sra. Dulce Tamara da 602 

Rocha Lamego e Silva, Formação disse não ter visto a questão 603 

com relação a 10 mil trabalhadores da cultura com saberes 604 

reconhecidos e certificados pelo Ministério da Educação. Fez alguns 605 

comentários sobre a Rede Certifique. Ressaltou que no caso da 606 

Cultura seriam tantos saberes e mestres que o certificado não 607 

poderia ser dado por gabinetes ou escritórios de registro. E só os 608 

conselheiros, doutores e mestres poderiam dar essa certificação e 609 

que o Ministério da Educação não teria poderia nunca dar esse 610 

certificado. Em seguida usou como exemplo os capoeiristas. A Sra. 611 

Marise Gomes Siqueira, Produção manifestou-se dizendo que 612 

essa meta serviria para a área de dança correr atrás da própria 613 

regulamentação e criação de critérios. Sugeriu que houvesse uma 614 

pesquisa sobre o Certifique e a resposta fosse dada no dia seguinte. 615 

A Sra. Maria Helena Signorelli, Coordenadora-Geral do CNPC 616 

deu continuidade e passou para a Meta nº 22 com destaques das 617 

conselheiras Lúcia, Liana, Dulce e Silvia. A Sra. Lúcia Helena 618 

Alfredi de Matos, Formação sugeriu que se mudasse a 619 

classificação usando a classificação do CAPS e CNPQ e que fosse 620 

incluído na fonte de aferição o CAPS e o CNPQ.  A Sra. Marise 621 

Gomes Siqueira, Produção sugeriu a inclusão de Dança, Teatro, 622 

Música, Gestão Cultural. Que fosse verificado se na classificação do 623 

INEP se a História estaria catalogada, pois poderia ter sido um 624 

equívoco. E que fosse incluso na fonte de aferição CAPS e CNPQ 625 

mantendo Artes Cênicas. A Sra. Maria Helena Signorelli, 626 

Coordenadora-Geral do CNPC após aprovação da Meta nº 22 627 

passou para a Meta nº 23 com destaque da conselheira Lúcia e na 628 

Meta nº 24 destaque também da conselheira Lúcia. A Sra. Lúcia 629 
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Helena Alfredi de Matos, Formação manifestou-se dizendo que na 630 

Meta nº 23, no quarto parágrafo, na segunda linha fizesse a inclusão 631 

de conhecimentos teóricos e práticos.  A Sra. Dulce Tamara da 632 

Rocha Lamego e Silva, Formação se mostrou preocupada com o 633 

termo “...capacitar com fóruns, cursos... .” Sugeriu que o termo usado 634 

fosse “...atualizar com fóruns, cursos... .” O Sr. Antônio Gilberto, 635 

Diretor de Artes Cênicas, FUNARTE informou que apesar do 636 

Ministério da Educação usar o termo “capacitar” a FUNARTE 637 

encarava esse termo como um treinamento. A Sra. Maria Helena 638 

Signorelli, Coordenadora-Geral do CNPC após diversas opiniões e 639 

sugestões da plenária informou que ficaria a sugestão de trocar 640 

capacitar por qualificar. Em seguida passou para a Meta nº 24 com 641 

destaque da conselheira Lúcia. A Sra. Lúcia Helena Alfredi de 642 

Matos, Formação sugeriu que fosse incluído no texto da meta 643 

eventos artísticos, residências, permanecendo eventos científicos. E 644 

na fonte de aferição colocar as parcerias com o Ministério da Ciência 645 

e Tecnologia, Ministério da Educação, as agências de fomento e 646 

outros. A Sra. Maria Helena Signorelli, Coordenadora-Geral do 647 

CNPC ressaltou que como fonte de aferição não poderia ser incluída 648 

nenhuma fonte, teria que permanecer a mesma. O que poderia ser 649 

feito seria um comentário de recomendação com relação às outras 650 

fontes indicadas. A Sra. Marise Gomes Siqueira, Produção 651 

manifestou-se dizendo que à inclusão dessas fontes deveriam ser 652 

feitas, também, no segundo parágrafo do texto da meta. A Sra. 653 

Maria Helena Signorelli, Coordenadora-Geral do CNPC fez mais 654 

alguns esclarecimentos com relação ao plano, solicitou que todos 655 

estivessem presentes no dia seguinte ás 9h e encerrou a reunião.   656 

                          657 


