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MINISTÉRIO DA CULTURA
SECRETARIA DA CIDADANIA E DA DIVERSIDADE CULTURAL
Edi cio Parque Cidade Corporate, Torre B, 9º andar
CEP 70308‐200 ‐ Brasília/DF
Tel.:61‐20242780
O cio‐Circular nº 3/2016/SCDC/MINC
Brasília, 21 de outubro de 2016.
À Comissão Nacional de Pontos de Cultura ‐ CNPdC

Prezados membros da Comissão Nacional de Pontos de Cultura,
Com muita alegria enviamos a todos os membros da Comissão, um convite para o diálogo. A par r do
pedido expresso no O cio 04/2016/CNPdC, que convergiu com nosso planejamento de agendamento de
uma reunião, que entendemos fundamental para a nossa interlocução, propomos a realização do
encontro pleno da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura nos dias 06, 07 e 08/12 em Brasília – DF. As
datas propostas respeitam o calendário de reuniões dos colegiados que ocorrerão entre 22/11 e 02/12.
Um dos focos a ser tratado durante o encontro será a realização da TEIA em 2017, além dos temas
elencados pela Comissão no documento enviado.
Teremos prazo bastante exíguo na tramitação dos documentos necessários para emissão das passagens
dos representantes do CNPdC. Solicitamos que os GTs Estaduais e Temá cos indiquem os nomes de seus
representantes até 31/10. Pedimos ainda que a Comissão Execu va, na medida em que os nomes forem
sendo deﬁnidos, ﬁque encarregada de sistema zar esses dados e nos enviar a relação. Precisamos desse
esforço cole vo para garan r a par cipação de todos e com isso obtermos o melhor resultado do
encontro.
Organizamos a agenda da seguinte forma:

Datas

A vidades

Períodos/Horários

05/10

Chegada da Execu va do CNPdC em Brasília‐DF

Tarde e Noite

06/10

Reunião da Execu va da CNPdC com a SCDC

9h às 18h

06/10

Chegada dos demais par cipantes do encontro – CNPdC

Manhã e Tarde

07 e 08/10

Reunião com o pleno da CNPdC

09h às 18h

08 /10

Retorno às cidades de origem*

Noite
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*Dependendo da disponibilidade de passagens esse retorno poderá ocorrer no dia 09/10, no período da
manhã ou tarde.
Atenciosamente,
(assinado eletronicamente)
Renata Bi��encourt
Secretária da Cidadania e Diversidade Cultural
Ministério da Cultura

Documento assinado eletronicamente por Renata Bi��encourt, Secretário(a), em 21/10/2016, às
17:31, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 30, inciso II, da Portaria nº
26/2016, de 01/04/2016, do Ministério da Cultura,Publicada no Diário Oﬁcial da União de
04/04/2016.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h��p://sei.cultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0143804 e
o código CRC 0E6D9B64.
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