
Comissão Nacional dos Pontos de Cultura 

Grupo de Trabalho de Patrimônio Material 

 

Objetivo: Incidir no âmbito do Governo Federal em políticas públicas de cultura 

relacionadas ao patrimônio material brasileiro. 

Este GT busca desenvolver e implementar mecanismos e instrumentos de 

gestão voltados para a preservação de bens culturais, a acessibilidade a esses 

bens, o desenvolvimento tecnológico na área de patrimônio e promover a co-

responsabilidade em preservação garantindo a participação social dos Pontos 

de Cultura na administração/gestão dos bens sob responsabilidade do Estado. 

Promover a geração de conhecimento, a sistematização de informações e sua 

difusão, fortalecer a ação fiscalizadora e promover ações integradas voltadas 

para o desenvolvimento social, econômico e cultural. 

 

Regularidade das reuniões: 

- reuniões semestrais via Hangouts, Whatzapp ou Skype. 

 

Estratégias de articulação e comunicação: 

Mapeamento e articulação dos pontos de cultura e pontos de memória que 

trabalhem com patrimônio material. 

Reunião com o IBRAM e a SCDC para demandar o cadastro dos pontos que 

trabalhem com patrimônio material. 

Articulação com organizações que discutam a temática, tais como a 

Associação Nacional de História (ANPUH) em nível nacional e outras nos 

níveis estadual, regional e municipal. 

Articulação com o Ministério da Educação para discutir ações e políticas 

públicas de educação patrimonial. 

Pressionar o Governo para que haja uma maior integração e trabalho conjunto 

das diversas áreas que trabalham com patrimônio material. 

Criação de uma lista de email para os integrantes do GT e demais interessados 

em participar da articulação de pontos em defesa do patrimônio material. 

Nas atividades mais amplas da CNPdC e SCDC, tais como: reunião ampliada 

da CNPDC, Encontros regionais, estaduais, teias, dentre outros, organizar 

espaços específicos para o debate autogestionado dos pontos de cultura e de 

memória entre si e com a gestão pública (federal, estadual ou municipal). 

Cobrar da SCDC que informe com antecedência agendas nos estados para 

que os pontos de cultura e pontos de memória que lidam com patrimônio 



material tenham tempo de se organizar para participar da elaboração da 

programação e mobilização. 

Formato de representação e nomes da gestão: 

Coordenador do GT e representante na CNPdC: Yuri Soares (DF) 

E-mail: eufemismo@gmail.com 

Telefones: (61) 37972290 e (61) 83136145 (com whatzap) 

Facebook: https://www.facebook.com/yurisoaresfranco 

Suplente: Alessandra Ribeiro (SP) 

Demais integrantes do colegiado: 

Angelim de Icó (CE) 

Idoval José da Silva (PE) 

Elisete Bertolo (RS) 

Jesus Paixão (MT) 

Sergio Noronha (RJ) 

Manoel Felipe (PE) 

Os demais representantes de pontos de cultura e pontos de memória que 

quiserem participar do Grupo de Trabalho devem entrar em contato com o 

coordenador. 
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