
Encontro de Planejamento do Fórum Permanente dos Pontos 
de Cultura do Estado de São Paulo dias 27 e 28 de fevereiro e 
01 março na cidade de Campinas. 
 

 
*Os temas  centrais deliberados estão grifados  com a cor rosa. 

 
DELIBERAÇÕES 

 
 
DECLARAÇÃO DE APOIO 
 

 O Fórum Permanente do Estado de São Paulo decide assinar uma carta de 
apoio a cerca das dificuldades da Casa de Cultura Fazenda da Roseira. 
Alessandra (Jongo Dito Ribeiro) encaminha o texto para o GT de 
Comunicação , endossamos e compartilhamos nas redes. 

 
 

MOBILIZAÇÃO PLANO ESTADUAL DE CULTURA DO ESTADO DE SP 
 

 
Reinvindicações: 

 Confirmar/Garantir cadeira  no Conselho Estadual de Cultura para os 
Pontos de Cultura; 

 Garantia de 3000 pontos de cultura ativos até 2026. 
 
GT de Comunicação e articulação: Mobilizar Pontos para comparecem. 
Filipeta (NINA) com reinvindicações do Fórum Estadual dos PDC. 

 
 
 

REUNIÃO DEVOLUTIVA DO ENCONTRO DE CAMPINAS À SECRETARIA 
DE ESTADO DA CULTURA E AO MINISTÉRIO DA CULTURA 

 
 

 
 

 
 
Pautas levantadas que podem ser discutidas ou reafirmadas, além da devolutiva 
sobre o encontro. 
 
 
 

05/03/2014. 14H às 18H LOCAL : ALESP- Assembléia 

Legislativa de São Paulo 

16/03/2015 10H às 17H LOCAL: Secretaria de Cultura do 
Estado de São Paulo 



  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

MINC 
Apontamentos de Alexandre Santini  em 28/02. 

 Reativar Agenda de encontros intensos; 
 Edital próprios do MINC, retomando o gerenciamento das políticas 

culturais; 
 Política de Bolsas; 
 Edital de Redes. 
 Fazer rodadas de discussão com o MINC, chamar as instituições para 

conversar, FUNARTE, IPHAN etc. 

SEC ESTADO 
Apontamentos em 27/02. 

 Propor o uso dos rendimentos do primeiro Convênio dos Pontos de 
Cultura para a realização do encontro de Ilha Solteira. 

Alessandro 
 Sobre a Lei Cultura Viva estadual; não podemos pela pressa comprometer 

essa regulamentação, precisamos fazer uma conversa com o executivo e 
ver sua visão sobre a lei; 

 Antes do lançamento do edital nos convidar p/ fazer uma discussão, como 
costumamos fazer; 

 No fortalecimento da rede, já pensar em uma nova Teia ( já esta nas regras 
do convenio ,Teca diz), ok, e fortalecer os Fóruns. 

Marcelo  
 Fazer 07 divulgações do edital p/ ter esse tempo de arrumar a papelada, 

pensando na quantidade de Fóruns. 
Alessandro: sugestão,  

 NOTA DE ECLARECIMENTO, da parte da SEC para quem quiser concorrer 
em qualquer concurso do estado fazer esses cadastros e listar. 

Teca:  
Precisamos pensar em dois momentos distintos, já que o edital tem uma 

certa urgência. Então seriam momentos distintos. 
 devolutiva desse encontro de Campinas; 
 leitura aberta da proposta do edital para um outro momento de 

readequação desse texto se for o caso. 
 

* não foram respondidas algumas perguntas a cerca do novo edital de pontos e pontoes de cultura 
do estado, listadas neste mesmo arquivo, apontadas em 27/02/2015, por Antonieta, Natália e 
Teca. 

 



 
ENCONTRO DO FÓRUM PERMANENTE DOS PONTOS DE CULTURA 

 
 
 
 
 

*Grade 
Dia 30 de Abril NOITE Recepção e acolhimento das primeiras caravanas 

Dia 01 de Maio MANHÃ das 09h00 

às 09h30 

Mesa de autoridades 

 MANHÃ das 09h45 

às 10h45 

Reencantamento com os mestres 

 MANHÃ das 11h00 

às 13h00 

Início dos Grupos de Trabalho (GT’s) 

 TARDE das 14h00 

às 17h00 

Continuidade dos Grupos de Trabalho (GT’s) 

 TARDE das 17h15 

às 19h15 

Compartilhamento dos 

Trabalhos Produzidos nos GT’s 

 NOITE das 20h30 

às 01h30 

Confraternização com 

Apresentações Artísticas 

Dia 02 de Maio MANHÃ das 09h00 

às 12h00 

Reconhecendo os Territórios Culturais da 

cidade, incluindo almoço com comida típica. 

 TARDE das 13h00 

às 17h00 

Finalização dos Grupos de Trabalho 

 TARDE das 17h15 

às 19h15 

Compartilhamento dos 

Trabalhos Produzidos nos GT’s 

 NOITE das 20h30 

às 01h30 

Confraternização com 

Apresentações Artísticas 

Dia 03 de Maio MANHÃ das 09h00 

às 12h00 

Plenária Geral – Final 

Encaminhamentos 

 TARDE das 14h00 

às 15h30 

Atividade de Encerramento 
(Coordenada pelos Mestres) 

 
* proposta de grade apresentada pelo o encontro de Mirandópolis, realizado no dia 31/01/2015 na 
Comunidade Yuba, embora intitulada antes como programação este Fórum entendeu como sendo um 
formato/grade a ser completada com a programação ainda em discussão. 

 

SOBRE A PROGRAMAÇÃO  
 Fazer consulta em lista aberta a todos os Pontos de Cultura para 

complementarem esta programação. 
 
 

 
PROPOSTAS DE PAUTAS PARA O ENCONTRO 

DATA: 30/04 à 03/05 LOCAL: ILHA SOLTEIRA 



 Incluir um momento de Cultura Digital,  com facilitadores da Rede 
Mucambos. 
 

[ Marina Rara entregou por escrito a seguinte proposta de pauta 
 O redesenho do plano de trabalho do Cultura Viva de SP, com este eixo 

conceitual, seja o norte do Fórum em Ilha Solteira. Dessa maneira nos dias 
do Fórum, construiríamos um plano de trabalho direcionado não só em 
verbas (editais), mas também conceitualmente, estabelecendo princípios 
ligados a toda  esta extensão da cultura Viva  - Areté; Agente Cultura Viva; 
Escola Viva; Interações; estéticas; mais cultura; pontinhos; mídia livre; 
redes; ponto de cultura e pontoes. Assim neste momento do encontro, que 
sirva para construir a metodologia de como irá se trabalhar e “fazer 
juntos” no Fórum este plano de trabalho/Plano Diretor para Cultura Viva 
do estado de São Paulo .( Marina Rara Mov. Pontos de Cultura do ABC) ] 
 

PROPOSTAS DE PAUTAS POR GT. 
 
GT Gestão e Economia Solidária:  facilitadora Mãe Isabel . 
 

 Durante o primeiro encontro do Fórum Permanente, desenvolver uma 
oficina de contextualização do que é a economia solidária, que precisa ter 
a nossa cara; 

 Fazer um mapeamento dos Pontos que são sensíveis a essa proposta; não 
se trata da mercantilização da cultura, mas o seu fortalecimento; 

 Fortalecer uma rede estadual de comercialização, trocar, escambiar, 
nossos produtos materiais e imateriais, nossa produção, ideias. Que cara 
essa rede pode ter? 
 
GT Legislação:   

 Edson: Demanda para o GT começar a pensar as questões do 
direcionamento de recursos para pessoa física. 
 

NO DOCUMENTO APRESENTADO PELO ENCONTRO DE MIRANDÓPOLIS HÁ O 
DETALHAMENTO DE PROPOSTAS DE PAUTA PARA OS SEGUINTES GTS  

 

 GT Comunicação 
 GT Economia Solidária 

 GT Lei Estadual Cultura Viva 

 GT Editais Pontos de Cultura 

 GT Sistema Estadual de Cultura 

 
 

NOVO EDITAL PONTOS DE CULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

 Direcionamentos para o Edital dos Pontos de Cultura do Estado de São 
Paulo tirados nesse encontro, demais contribuições serão perguntados 
para a Lista de Fóruns, ou havendo tempo hábil, tiradas no encontro de 
Ilha Solteira. 
 

 



PONTÕES: 
 
Os Pontões de Cultura do estado de São Paulo deve atender as demandas do 

Fórum Permanente de Pontos de Cultura de São Paulo.  Entendemos que esse 
edital ser direcionado para ações que não são atendidos suficientemente por 
outras políticas, e que são demandas dos Pontos de Cultura. 

 
Foram definidos 04 temas que os Pontões devem contemplar em seus planos 

de trabalho: 
 Gestão  e Economia Solidária; 
 Comunicação e Cultura Digital ; 
 Formação e Criação; 
 Articulação e Mobilização de Redes. 

 
Critérios para o Pontão concorrer: 

 Os Pontões devem ter carta de anuência do Fórum Permanente. 
Apresentando o seu plano de trabalho e tendo o nosso aval. 

 
CONCEITOS: 

 
O cerne da Cultura Viva precisa ser mantido, não contemplar iniciativas que 

só tenham meramente um produto cultural a ser desenvolvido, e sim essa 
relação de iniciativa cultural com possibilidades de articulação em rede e 
fortalecimento de movimentos culturais, iniciativas que tenham capilaridade.  
Fortalecer o conceito cultura viva, e não penas Pontos e Pontões, então o Fórum 
entende que esse plano de trabalho precisa: 

 Priorizar princípios e não orçamento sendo um EDITAL DE CULTURA 
VIVA, E NÃO PONTOS DE CULTURA. 

 
 
PERGUNTAS DA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO SOBRE O NOVO 
EDITAL DOS PONTOS DE CULTURA. 
 
Teca: 
 

 Qual o Papel do Pontão? Cruzamento entre pontoes temáticos e regionais, 
que possam articular conjuntamente? Ele é um articulador entre o Estado 
e os Pontos? Há demandas especificas que o estado pode delegar ao 
Pontão?  

 OS não vai poder ajudar dessa vez, como pode ser o apoio aos fóruns 
regionais? Pode ser através dos Pontões esse recurso passado pelo 
estado?  

 Fluxo contínuo, é uma possibilidade de edital que não precisa estar 
dentro do plano de trabalho dos Pontos, como as articulações latino 
americano. 

 Será fechado o edital PDC de até para 2 ano. Vale a pena editais só de um 
ano? Melhor dois anos? 

 
Natalia:  
 

 Como gerir essa rede?  



 A universidade pode receber recursos e participar do gerenciamento 
dessa rede.  

 Sobre a articulação é importante pensar na articulação do movimento. 
Como os fóruns podem se organizar e fazer um dialogo com o estado, sem 
prejuízo? Como ter um canal de comunicação?  

 
Antonieta:  

 pauta: discutir valores e quantidades dos pontos. 
 Novos Pontos de Cultura; 
 Pontões; 
 Fluxo Contínuo. 
 se há coisas fundamentais, do que tem e não tem, deve ter, nos tragam. 
 fazer reuniões de GT de articulação e fazer encontros com os fóruns 

regionais, para a elaboração dessa minuta. Ter mais um momento dessa 
construção colaborativa entre Fóruns e SEC. 

 
 

AÇÕES APONTADAS COMO NECESSÁRIAS PARA OS SEGUINTES GTs JÁ 
CONSTITUÍDOS E EM FUNCIONAMENTO 

 
GT de Comunicação e articulação 

 Mobilizar Pontos para comparecem; criar filipeta com as reinvindicações 
(NINA) a cerca do Plano Estadual de Cultura; 

 Soltar consulta para a lista sobre a demanda de construção da 
programação de Ilha Solteira;  

 Fazer um resumo das deliberações do encontro , a ser referendado pela 
lista, até quinta feira, submete para os presentes no encontro de 
Campinas (Poliana); Marcelo encaminha os e-mail dos presentes; 
encaminhar a ATA pra a Lista de todos os Fóruns.  

 Soltar consulta para a lista sobre a programação ( ), Preparar ofício para a 
essa reunião com a SEC (NINA); 

 
GT articulação 

 captação de recursos no encontro do dia 16/03 com SEC e MINC. 
 

GT produção:  
 planilha orçamentária dos gastos previstos para o encontro Ilha Solteira 

(NINA); (já existe uma proposta orçamentária tirada no encontro de 
Mirandópolís, com a presença de representantes de Ilha Solteira). 

 
GT Legislação:  

 Facilitador Alessandro Azevedo; 
 Escrever para a lista de e-mail dos interessados pelo GT levantada no 

encontro. 
 

GT Gestão e Economia Solidária: 
 Facilitadora Mãe Isabel; 
 Escrever para a lista de e-mail dos interessados pelo GT levantada no 

encontro. 


