
Fórum Nacional Setorial Culturas Afro-Brasileiras
Colegiado Setorial de Culturas Afro-
brasileiras
Os Colegiados Setoriais são órgãos integrantes da estrutura do Conselho Nacional de 
Política Cultural – CNPC, nos termos do art. 6º e do art. 9º do Decreto nº 5.520, de 24 
de agosto de 2005, alterado pelo Decreto nº 6.973, de 07 de outubro de 2009.
 Os  Colegiados  são  instâncias  de  formulação  das  políticas  setoriais  e  têm  como 
competência debater, analisar, acompanhar, solicitar informações e fornecer subsídios 
ao CNPC para a definição de políticas, diretrizes e estratégias dos respectivos setores 
culturais.
 De  acordo  com  o  artigo  12  do  Decreto  5.520/2005,  integram  o  CNPC  sete 
representantes  da  área  do  patrimônio  cultural  –  entre  as  quais  está  o  segmento  de 
Culturas Afro-brasileiras – indicados pelos membros da sociedade civil, nos colegiados 
setoriais afins ou, na ausência destes, por escolha do Ministro de Estado da Cultura, a 
partir de lista tríplice organizada pelas associações das áreas de patrimônio cultural, de 
acordo com as normas definidas pelo Ministério da Cultura.
 Como ainda não havia sido instalado o colegiado setorial, os atuais representantes do 
setor no Plenário do CNPC foram designados pelo Ministro da Cultura, a partir de uma 
lista tríplice indicada pelos participantes da Pré-Conferência Setorial de Culturas Afro-
brasileiras, realizada em 2010, por meio da Portaria nº 79 de 23 de julho de 2010. A Pré-
Conferência  definiu  também  as  estratégias  Setoriais  Prioritárias  aprovadas  pela  II 
Conferência Nacional de Cultura.
 Em cumprimento  ao  Decreto  5.520/2005,  que institui  os  colegiados  setoriais  como 
instâncias do CNPC, foi aprovada pelo plenário do Conselho a criação de um Grupo de 
Trabalho com o objetivo de elaborar estudos para definição da composição e para o 
processo de eleição dos membros do Colegiado Setorial de Culturas Afro-brasileiras 
(Resolução nº 13 do CNPC).
 O Colegiado de Culturas Afro-brasileiras será composto por cinco representantes do 
poder  público  e  quinze  representantes  da  sociedade  civil.  Os  representantes  da 
sociedade  civil  para  o  primeiro  mandato  do  Colegiado  Setorial  de  Culturas  Afro-
brasileiras  serão  eleitos  no  Fórum  Nacional  Setorial  de  Culturas  Afro-brasileiras, 
conforme processo eleitoral  publicado pela  Portaria  nº  51 da Ministra  de Estado da 
Cultura.  O Fórum terá também o objetivo de discutir  as  diretrizes  para as  Políticas 
Públicas do Setor visando à elaboração do Plano Setorial de Culturas Afro-brasileiras.

http://www.cultura.gov.br/setoriais/afro


Esse fórum elegerá os representantes da sociedade civil para o Colegiado de Culturas 
Afro-Brasileiras e discutirá suas políticas setoriais.


