
Fórum Nacional Setorial Culturas Populares
Colegiado Setorial de Culturas Populares
O Colegiado Setorial de Culturas Populares é órgão integrante da estrutura do Conselho 
Nacional de Política Cultural – CNPC, nos termos do Decreto 5.520, de 24 de agosto de 
2005, alterado pelo Decreto 6.973, de 7 de outubro de 2009 e tem como competência 
debater,  acompanhar  e  fornecer  subsídios  para  a  definição  de  políticas,  diretrizes  e 
estratégias relacionadas ao setor de culturas populares
O Colegiado Setorial de Culturas Populares foi instituído a partir do Grupo de Trabalho 
de  Culturas  Populares  e  sua  primeira  reunião  foi  realizada  em 6  de  abril  de  2010, 
durante Reunião Conjunta dos Colegiados Setoriais, realizada em Brasília-DF.
 De acordo com o seu Regimento Interno, o Plenário do Colegiado Setorial de Culturas 
Populares é composto por cinco representantes do poder público e quinze representantes 
da  sociedade  civil.  A representação  da  sociedade  civil  deve  contemplar  as  cinco 
macrorregiões  administrativas  e  os  diversos  segmentos  que  compõem  o  setor  das 
Culturas Populares: mestres, fazedores de cultura, pesquisadores e mediadores.
 Dentre os representantes do Poder público, é membro nato o representante da entidade 
finalística integrante do sistema MinC cujas atribuições correspondam ao campo setorial 
do Colegiado. No caso do Setorial de Culturas Populares, essa entidade é a Secretaria da 
Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura (em estruturação).
 Foram assuntos de pauta das reuniões do Colegiado: implementação do Plano Nacional 
de Cultura; priorizações do PNC sob a ótica das culturas populares para o PPA 2012-
2015;  discussão  e  priorização  das  ações  dos  macroprogramas  do  Plano  Setorial  de 
Culturas  Populares;  proposta  de  Lei  dos  Mestres;  proposta  de  benefício  por  mérito 
cultural;  Lei  Griô;  políticas  públicas  para  o  patrimônio  imaterial  da  Cultura;  o 
patrimônio imaterial da cultura nas Constituições Brasileira e Paulista; Convenção da 
Diversidade: UNESCO e Plano Nacional de Cultura; Seminário Nacional de Políticas 
Públicas para as Culturas Populares; Plano Setorial de Culturas Populares; Metas do 
Plano  Nacional  de  Cultura;  discussão  sobre  a  continuidade  e  encaminhamento  do 
processo de implementação do Plano Setorial de Culturas Populares; participação dos 
Colegiados Setoriais na definição das diretrizes de aplicação dos recursos do FNC e da 
renúncia  fiscal  para  2011  e  2012;  situação  do  pagamento  dos  prêmios  Culturas 
Populares 2009; roda de conversa entre os membros do Colegiado sobre as atividades e 
atuação de cada integrante e renovação dos colegiados setoriais em 2012.
 A participação do colegiado foi fundamental na definição das metas do Plano Nacional 
de Cultura – PNC, publicadas em dezembro de 2011.
 Os representantes da sociedade civil para o próximo mandato do Colegiado Setorial de 
Culturas Populares  serão eleitos no Fórum Nacional  Setorial  de Culturas  Populares, 
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 revisão e definição das metas decenais do Plano Setorial de 
Culturas Populares.

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


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


