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Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE DE EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL
EXTRATO DE PARECER N o- 22/2015

O Coordenador do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal - CONCEA, no uso de suas atribuições e de acordo com
o Art. 5°, inc. II, da Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008, Arts. 34 e 35 do Decreto nº 6.899, de 15 de julho de 2009, e na Resolução
Normativa nº 16, de 30 de abril de 2014, torna público que o CONCEA apreciou e emitiu Parecer Técnico para o seguinte pedido de
credenciamento:
Processo nº: 01200.000547/2015-14 (410)
CNPJ: 88.648.761/0001-03 - MATRIZ
Razão Social: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL
Nome da Instituição: UCS
Endereço da Instituição: Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130 - Petrópolis - Caxias do Sul - RS - CEP 95.070-560
Modalidade de solicitação: requerimento de credenciamento da instituição.
Decisão: DEFERIDO
CIAEP: 01.0375.2015
O CONCEA, após análise do pedido de credenciamento da instituição, concluiu pelo DEFERIMENTO, conforme o Parecer nº
034/2015- CONCEA/MCTI.
A instituição apresentou todos os documentos conforme disposto na Resolução Normativa nº 16, de 30 de abril de 2014, além de
comprovar constituição de CEUA nos termos do Art. 8° da Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008.
O CONCEA esclarece que este extrato não exime a requerente do cumprimento das demais legislações vigentes no país e das normas
estabelecidas pelo CONCEA, aplicáveis ao objeto do requerimento.
JOSÉ MAURO GRANJEIRO

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
DIRETORIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR
Em 7 de abril de 2015
581ª RELAÇÃO DE REVALIDAÇÃO DE CREDENCIAMENTO - LEI 8.010/90
ENTIDADE
CREDENCIAMENTO
Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Ma- 900.0873/2002
to Grosso - UNISELVA

CNPJ
04.845.150/0001-57

LUIZ ALBERTO HORTA BARBOSA

Ministério da Cultura
.

GABINETE DO MINISTRO
INSTRUÇÃO NORMATIVA N o- 1, DE 7 DE ABRIL DE 2015
Regulamenta a Lei nº 13.018, de 22 de
julho de 2014, que institui a PNCV e dá
outras providências.
O MINISTRO DE ESTADO DA CULTURA, no uso da
atribuição prevista no inciso II do parágrafo único do art. 87 da
Constituição, e com base nas disposições do art. 4º, § 5º, do art. 7º,
§ 2º, do art. 8º, § 2º, e do art. 9º, § 3º, da Lei nº 13.018, de 22 de
julho de 2014, resolve:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Instrução Normativa regula os procedimentos de
que trata a Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014, que institui a
Política Nacional de Cultura Viva - PNCV - em conformidade com os
artigos 215, 216 e 216-A da Constituição, visando o estabelecimento
de parceria da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com a sociedade civil no campo da cultura, com o objetivo
de ampliar o acesso da população brasileira aos meios e condições de
exercício dos direitos culturais.
Parágrafo único. A implementação da PNCV contribui para
o cumprimento:
I - das metas do Plano Nacional de Cultura - PNC, estabelecido pela Lei nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010; e
II - da Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 6.177, de 1º de agosto de 2007.
Art. 2º Para os efeitos da Lei nº 13.018, de 2014, e desta
Instrução Normativa, considera-se:
I - entidade cultural: pessoa jurídica de direito privado sem
fins lucrativos, de natureza ou finalidade cultural, que desenvolva e
articule atividades culturais em suas comunidades;
II - coletivo cultural: povo, comunidade, grupo e núcleo
social comunitário sem constituição jurídica, de natureza ou finalidade cultural, rede e movimento sociocultural, que desenvolvam e
articulem atividades culturais em suas comunidades;
III - Ponto de Cultura: entidade cultural ou coletivo cultural
certificado como tal pelo Ministério da Cultura;

IV - Pontão de Cultura: entidade certificada como tal pelo
Ministério da Cultura, de natureza ou finalidade cultural ou educativa
que desenvolva, acompanhe e articule atividades culturais em parceria
com as redes regionais, identitárias e temáticas de Pontos de Cultura
e outras redes temáticas que se destinam à mobilização, à troca de
experiências, ao desenvolvimento de ações conjuntas com governos
locais e à articulação entre os diferentes Pontos de Cultura que poderão se agrupar em nível estadual, regional ou por áreas temáticas de
interesse comum, visando à capacitação, ao mapeamento e a ações
conjuntas;
V - Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura: base
de dados integrada por entidades culturais e coletivos culturais que
possuam certificação simplificada concedida pelo Ministério da Cultura;
VI - Comissão Nacional de Pontos de Cultura: colegiado
autônomo, de caráter representativo de Pontos e Pontões de Cultura,
instituído por iniciativa destes, e integrada por representantes eleitos
em Fórum Nacional de Pontos de Cultura;
VII - Fórum Nacional de Pontos de Cultura: instância colegiada e representativa da rede de Pontos e Pontões de Cultura, de
caráter deliberativo, instituída por iniciativa destes e realizada com
apoio do poder público, com o objetivo de propor diretrizes e recomendações à gestão pública compartilhada da PNCV, bem como
eleger representantes dos Pontos e Pontões de Cultura junto às instâncias de participação e representação da PNCV;
VIII - rede de gestores da PNCV: grupo articulado e integrado por gestores públicos em nível estadual, do Distrito Federal e
municipal, partícipes da gestão compartilhada da PNCV;
IX - administração pública: União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e
sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, e suas
subsidiárias;
X - Rede Cultura Viva: conjunto de todos os Pontos e Pontões de Cultura, órgãos públicos envolvidos na política, instâncias de
participação, em âmbito federal, estadual, do Distrito Federal, e municipal, instituições parceiras, gestores públicos, lideranças, grupos,
coletivos e redes, em âmbito nacional e internacional, com atuação
solidária e de cooperação em rede de bens, serviços, tecnologias e
conhecimentos, que atuam em prol da cidadania e da diversidade
cultural e tenham sido contemplados por ações vinculadas à PNCV,
ou que sejam parceiros na execução dessas ações;
XI - Teia: reunião periódica de Pontos, Pontões, gestores
públicos, representações dos segmentos beneficiários da PNCV e instituições e entidades parceiras, podendo contemplar etapas de caráter
territorial - em âmbito nacional, estadual, do Distrito Federal, municipal ou regional -, de caráter temático ou identitário;

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012015040800010

Nº 66, quarta-feira, 8 de abril de 2015
XII - certificação simplificada: titulação concedida pelo Ministério da Cultura, nos termos desta Instrução Normativa, a entidades
culturais, coletivos culturais e instituições públicas de ensino, com o
objetivo de reconhecê-las como Pontos ou Pontões de Cultura;
XIII - projeto cultural: planos, iniciativas, atividades, ações,
ou conjunto de ações culturais inter-relacionadas, para alcançar objetivos específicos, dentro dos limites de um orçamento e tempo
delimitados;
XIV - parceria: ações de interesse recíproco em regime de
mútua cooperação que envolvam ou não transferências voluntárias de
recursos financeiros;
XV - Termo de Compromisso Cultural (TCC): instrumento
jurídico que estabelece parceria, com apoio financeiro, entre a União,
os Estados, o Distrito Federal ou Municípios, e as entidades culturais
integrantes do Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura,
com objetivo de executar ações da PNCV;
XVI - unidades da federação integrantes do Sistema Nacional de Cultura: Estados, Distrito Federal e Municípios, que celebraram Acordo de Cooperação Federativa com o Ministério da
Cultura visando o desenvolvimento do Sistema Nacional de Cultura SNC;
XVII - Acordo de Cooperação Federativa: instrumento jurídico celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Cultura, e os entes federados, que tem por objeto estabelecer as condições e orientar a instrumentalização necessária para o desenvolvimento do SNC com implementação coordenada ou conjunta de
programas, projetos e ações, no âmbito da competência dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios;
XVIII - ente federado parceiro: unidades da federação integrantes do SNC que celebraram parceria com o Ministério da Cultura, por meio de convênio ou outro instrumento de cooperação,
visando a efetivação da PNCV;
XIX - instituições parceiras: instituições públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, certificadas ou não como Pontos
ou Pontões de Cultura, integradas como parceiras na execução da
PNCV; e
XX - Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (SNIIC): plataforma colaborativa de gestão de informações e
indicadores culturais, de responsabilidade do Ministério da Cultura,
criada pela Lei nº 12.343, de 2010.
CAPÍTULO II
DA GESTÃO COMPARTILHADA E PARTICIPATIVA
Art. 3º A PNCV é de responsabilidade do Ministério da
Cultura, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios integrantes
do SNC, em gestão pública compartilhada e participativa, amparada
em mecanismos democráticos de diálogo com a sociedade civil, e
tendo os Pontos e Pontões de Cultura como instrumentos da política,
atuando como elos entre a sociedade e o Estado, com o objetivo de
desenvolver ações culturais sustentadas pelos princípios da autonomia, do protagonismo, da interculturalidade, da capacitação social das
comunidades locais, e da atuação em rede, visando ampliar o acesso
da população brasileira aos meios e condições de exercício dos direitos culturais.
§ 1º A gestão compartilhada e participativa da PNCV será
coordenada:
I - no âmbito do Ministério da Cultura, pela Secretaria da
Cidadania e da Diversidade Cultural - SCDC; e
II - no âmbito estadual, do Distrito Federal e municipal, pela
secretaria de cultura, órgão ou entidade pública responsável pela
execução da parceria.
§ 2º No âmbito da sociedade civil, a gestão compartilhada
com o poder público se dará por meio das instâncias de participação
social da PNCV, em consonância com as instâncias afins do SNC.
§ 3º Para efetivação da PNCV, o Ministério da Cultura poderá celebrar parceria com as unidades da federação integrantes do
SNC por meio de convênio ou outro instrumento de cooperação.
§ 4º As parcerias citadas no § 3º deverão observar as obrigações previstas na legislação vigente, nesta Instrução Normativa e,
ainda as seguintes responsabilidades:
I - coordenar a gestão da PNCV, no âmbito de sua esfera de
atuação;
II - atuar em parceria federativa junto ao governo federal,
governos estaduais, do Distrito Federal e municipais, e outras instituições, para efetivação dos objetivos da PNCV previstos em lei;
III - realizar planejamento estratégico de desenvolvimento da
PNCV, observando o PNC e planos de cultura;
IV - garantir recursos humanos, orçamentários, financeiros,
logísticos e tecnológicos para implementação da PNCV e efetividade
de seus resultados;
V - desenvolver uma gestão pública compartilhada e participativa, por meio da organização e institucionalização das instâncias, fóruns e espaços de diálogos institucionais entre os partícipes
da PNCV, em sua área de abrangência territorial;
VI - desenvolver as ações estruturantes da PNCV por meio
de políticas públicas integradas visando a promoção em uma cultura
de direitos humanos e de valorização da cidadania e da diversidade
artística e cultural;
VII - disponibilizar e manter em funcionamento o Cadastro
Nacional dos Pontos e Pontões de Cultura, no âmbito de sua esfera de
atuação;
VIII - fomentar ações para qualificação e formação de gestores, dirigentes de entidades culturais e outros agentes envolvidos no
âmbito da PNCV;
IX - dar ciência da celebração de parcerias federativas, no
que couber, aos conselhos de cultura, assembleias legislativas e câmaras municipais de vereadores para efeitos de acompanhamento e
fiscalização;
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