
  
 

CONVOCAÇÃO 

Aos representantes do poder público e sociedade civil ligados às áreas setoriais de 

Museus, Patrimônio Cultural e Arquitetura e Urbanismo, 

A Secretaria de Estado da Cultura CONVOCA, como parte do processo de preparação 

para a realização da III Conferencia Estadual de Cultura - III CC-GO, os municípios,  os realizadores, 

produtores, técnicos, criadores, conselheiros, gestores, estudiosos, pesquisadores, 

críticos, investidores, ativistas, redes, fóruns, coletivos, empreendedores, entidades 

representativas, instituições e demais protagonistas, para participarem da Conferência 

Setorial de Museus, Patrimônio Cultural e Arquitetura e Urbanismo, a realizar-se dia 19 de 

setembro de 2013, no Auditório do Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga, conforme 

programação em anexo. 

As Conferências Setoriais tem caráter mobilizador, propositivo e eletivo, e terão ainda 

como objetivos principais a discussão das Metas do Plano Estadual de Cultura,  apresentação de 

estratégias para as áreas setoriais de Museus, Patrimônio Cultural e Arquitetura e Urbanismo, e  a 

eleição de delegados setoriais para a III CC-GO. 

Os debates realizados nas Setoriais deverão contemplar o temário da III CC-GO, 

conforme o Regulamento da III CC-GO e terão como subsídios os seguintes documentos, disponíveis 

no site da SECULT – GO (www.secult.go.gov.br/); 

a) Metas do Plano Nacional de Cultura; 
b) Plano Nacional Setoriais de Museus; 
c) Metas do Plano Estadual de Cultura (em elaboração); 
d) Texto base da III Conferencia Nacional de Cultura; 
e) Regimento Interno das Conferencias Setoriais de Cultura-GO. 
 

Para se candidatar como delegados da Conferência Setorial os interessados deverão 

observar o Regulamento das Conferências Setoriais disponível no site da SECULT – GO e ter 

reconhecida atuação na área setorial de interesse. Para maiores esclarecimentos entrar em contato 

com a Gerência de Museus e Galerias, no telefone (62) 3201 9885. 

Goiânia, 28 de agosto de 2013. 

 

Deolinda Taveira 
Superintendente de Patrimônio Histórico e Artístico/SECULT 

Coordenadora Executiva da III CC-GO 
 

Anexos: 
Programação 
Ficha de inscrição 
 
 
 

http://www.secult.go.gov.br/


  
 

CONFERÊNCIAS SETORIAIS DE ARQUITETURA E URBANISMO, 

PATRIMÔNIO CULTURAL E MUSEUS 

Data: 19 de setembro 2013 

Local: Auditório Henrique Silva do Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga, Praça 

Pedro Ludovico Teixeira, nº 13 -  Goiânia - GO 

PROGRAMAÇÃO 

9:00  às 9:25. Credenciamento 

9:30  às 10:30 . Mesa redonda: Patrimônio Cultural, Museus e Arquitetura e Urbanismo: 

diálogos possíveis. 

10:30 às 11:00. Debate. 

11:00 às 12:00.  Aprovação do Regimento Interno das Conferências Setoriais 

12:00. Encerramento 

14:00 às 15:00 – Debate de proposições nos Grupos de Trabalho (GTs), com eleição de 
prioridades para as áreas de Patrimônio Cultural, Museus e Arquitetura e Urbanismo nas 
esferas estadual e federal. Os GTs, dentro de cada área setorial serão organizados em 
torno de quatro temas: 

GT 1. IMPLEMENTAÇÃO DOS SISTEMAS NACIONAL, ESTADUAL E 
MUNICIPAL DE CULTURA 
GT 2. PRODUÇÃO SIMBOLICA E DIVERSIDADE CULTURAL 
GT 3. CIDADANIA E DIREITOS CULTURAIS 
GT 4. CULTURA E DESENVOLVIMENTO  

15:00 às 16:00 – Plenária de eleição de prioridades: apresentação e aprovação das 
propostas dos GTs. 

16:00 às 17:00 – Plenária de eleição dos delegados que representarão o setorial na III 
Conferência de Cultura do Estado de Goiás (11 e 12/10). 
   
Temário e subsídios: 

 A Conferência Setorial irá contemplar o temário da III Conferência de Cultura do 
Estado de Goiás e os debates terão como subsídios:  

 - Plano Nacional de Cultura (PNC), vigente até 2020 
(http://pnc.culturadigital.br); 
 - Plano Nacional Setorial de Museus (www.museus.gov.br) 
 - Plano Estadual de Cultura (PEC-GO), vigente até 2023 (cuja versão reduzida 
contendo os objetivos, prioridades, diretrizes, estratégias, ações e 
metas.(www.secult.go.gov.br ) 
  
 

http://pnc.culturadigital.br/
http://www.museus.gov.br/
http://www.secult.go.gov.br/


  
 

Objetivos e resultados esperados: 
  
- Deliberar sobre a criação do Colegiado Setorial das áreas de e sua conveniência na 
composição do Sistema Estadual de Cultura; 
  
- Discutir a elaboração de um Plano Setorial decenal que proponha estratégias para o 
desenvolvimento das áreas de Patrimônio Cultural, museus e Arquitetura e Urbanismo 
em Goiás e que tenha como ponto de partida propostas já debatidas pelos fóruns (se 
existentes) e entidades; 
  
- Revisar as metas constantes na minuta do Plano Estadual de Cultura (PEC-GO), fazendo 
a proposição de 02 (duas) metas consideradas prioritárias às respectivas áreas; 
  
- Encaminhar à III Conferência de Cultura do Estado de Goiás 02 (duas) propostas que 
contribuam para o alcance das metas do Plano Nacional de Cultura (PNC), também 
relativas às áreas de Patrimônio Cultural, Museus e Arquitetura e Urbanismo. 
  



  
 

CONFERENCIA SETORIAL DE CULTURA-GOIAS 

19 de setembro/2013 

Museus/ Patrimônio Cultural / Arquitetura e urbanismo  

 

Ficha de inscrição 

Nome completo: 
 
 

Tem interesse em se candidatar a delegado:       ⃝SIM                     ⃝NÃO 

 

Área de atuação setorial: 

⃝Artes Visuais ⃝Museus ⃝Cultura Afro-brasileira 

⃝Audiovisual ⃝Patrimônio Cultural ⃝Cultura Cigana 

⃝Circo ⃝Arquitetura e Urbanismo ⃝Culturas Indígenas 

⃝Dança ⃝ Livro e Leitura ⃝Cultura Popular 

⃝Literatura ⃝ Bibliotecas ⃝Culturas Digitais 

⃝Música ⃝Arquivos ⃝Estudos e Formação em Cultura 

⃝Teatro ⃝ Memória e História ⃝Serviços Criativos 

 

Grupos que participa: 
 
 
 
 
 

Endereço completo: 
 
 
 

CEP: Cidade: 

 

E.mail: 
 

Celular: 
 

Telefone fixo: 

 

 

 

 

Essa ficha pode ser enviada para o e-mail: 3conferenciaculturagoias@gmail.com ou 

pelo fax: (62) 3201 -  9888 até o dia 16 de setembro. 


