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CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

RESOLUÇÃO NORMATIVA No- 45, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013

O Presidente Substituto do CONSELHO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - CNPq,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto aprovado
pelo Decreto nº 7.899, de 04/02/2013, nos termos da Portaria nº
516/2013 de 19/12/2013, resolve:

Restabelecer o Protocolo de Cooperação Técnica - que passa
a denominar-se Acordo de Cooperação Técnica - que tem por objeto
propiciar a atuação conjunta do CNPq e de Instituição, de qualquer
natureza jurídica, na aplicação de políticas estratégicas de governo
para a consecução de programas e projetos de capacitação de recursos
humanos e/ou de programas e projetos de pesquisa científica, tec-
nológica ou de inovação.

Esta Resolução Normativa entra em vigor a partir da data da
sua publicação.
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ERNESTO COSTA DE PAULA

Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovação
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SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE DIREITOS INTELECTUAIS

PORTARIA Nº 2, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2013

O DIRETOR DE DIREITOS INTELECTUAIS do Ministério
da Cultura, no uso da atribuição conferida pelo art. 4º da Portaria 106,
de 25 de julho de 2012, e tendo em vista o disposto no item 10.1 do
Edital nº 1/2012/DDI/SE/MinC, resolve:

Art. 1º: Divulgar o resultado da fase de julgamento e a
classificação das monografias referentes ao Edital nº 1, de 26 de
junho de 2012, qual seja, Concurso Público Anual de Monografias
sobre Direitos Autorais "Prêmio Otávio Afonso" - Edição 2012, de
acordo com o item 8.7 deste certame, publicado neste Diário em 30
de julho de 2012, conforme Anexo a esta Portaria.

Art.2º: Abrir prazo para pedido de reconsideração de 02
(dois) dias, contados a partir da publicação desta portaria, exclu-
sivamente mediante envio para o endereço eletrônico: 1premio.ota-
v i o a f o n s o @ c u l t u r a . g o v. b r.

Art. 3º: Tornar sem efeito a Portaria nº 1, de 2 de outubro de
2013, publicada no D.O.U, seção 1, pág. 31, em 3 de outubro de
2013.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MARCOS ALVES DE SOUZA

ANEXO

PROPOSTAS SELECIONADAS

Pronac Monografia Proponen-
te

Cidade UF Classifi
cação
/nota

Valor do prê-
mio

13-0332 Os Direitos Autorais e
as Culturas Populares

Saulo Pe-
queno

Nogueira
Florencio

Brasília DF 1º / 338
pontos

R$ 20.000,00
(vinte mil
reais)

13-0329 Um estudo econômico
dos direitos autorais:
contribuições, limita-
ções e alternativas à le-
gislação em vigor

João Ma-
teus de
Freitas

Ve n e r o s o

Belo Ho-
rizonte

MG 2º /
327,4
pontos

R$ 12.000,00
(doze mil
reais)

13-0327 Um Panorama atual so-
bre o Direito Autoral
na Internet e as Licen-
ças Autorais Alternati-
vas

Douglas
Cohen

Moreira

São Pau-
lo

SP 3º /
302,5
pontos

R$ 6.000,00
(seis mil
reais)

PROPOSTAS NÃO SELECIONADAS

Pronac Monografia Proponente Cidade UF Motivo
da não
seleção

13-0331 Direito Autoral e Regulação
Econômica: a possibilidade pe-
rante o processo descri- mina-
lizatório da pirataria de Cds

Larissa La-
cerda de Oli-
veira e Sou-
za

Salvador BA Item 8.5,
b

13-0330 Direito Autoral e Acesso Livre
ao Conhecimento

Maria de Fá-
tima Santos
de Lima

Salvador BA Item 8.5,
a, b

13-0328 A sucessão de Direitos de Au-
tor nas Músicas Advinda de
Conhecimentos Tradicionais,
com Estudo de Caso

Paloma Elai-
ne Santos
Goulart

Belo Hori-
zonte

MG Item 8.5,
a, b

Ministério da Cultura
.

AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA

INSTRUÇÃO NORMATIVA No- 113, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013

Altera a redação do artigo 10, inciso II da
Instrução Normativa nº 88, de 02 de março
de 2010.

A DIRETORIA COLEGIADA DA AGÊNCIA NACIONAL
DO CINEMA - ANCINE, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso IV do art. 6° do Anexo I do Decreto n° 4.121, de 07 de
fevereiro de 2002, e tendo em vista o disposto no art. 55 da Medida
Provisória n° 2.228-1, de 06 de setembro de 2001, bem como pre-
ceituado no Decreto que regulamenta o referido artigo, em 508ª Reu-
nião Extraordinária, realizada em 18 de dezembro de 2013, resolve:

Art. 1º. O artigo 10, inciso II da Instrução Normativa nº 88,
de 02 de março de 2010 passa a vigorar com a seguinte redação:

"II - Para sessões em número ímpar, quando a quantidade de
obras válidas exibidas superar em pelo menos uma sessão a quan-
tidade de obras não válidas exibidas."

Art. 2º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.

MANOEL RANGEL
Diretora-Presidente

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA
C U LT U R A L

MOÇÃO No- 4, DE 16 DE OUTUBRO DE 2013

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL -
CNPC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 7º

Decreto nº 5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo Decreto nº
6.973 de 7 de outubro de 2009, combinado com o inciso IV, do art.
21 do Regimento Interno do CNPC, publicado pela Portaria nº 28 de
19 de março de 2010, resolve:

Art. 1º Em nome da comunidade profissional e acadêmica
manifestar pesar pelo falecimento do designer André Stolarski, em
31/8/2013. O Colegiado Setorial de Design reconhece seu trabalho
profícuo e sua importância e contribuição para a comunidade de
design. André Stolarski atuou e dedicou sua vocação traçando um
forte paralelo entre o design e a cultura brasileira. Essa justa ho-
menagem deve ser saudada e transmitida à família enlutada.

BERNARDO NOVAIS DA MATA MACHADO
Secretário-Geral

MOÇÃO No- 6, DE 16 DE OUTUBRO DE 2013

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL -
CNPC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 7º

Decreto nº 5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo Decreto nº
6.973 de 7 de outubro de 2009, combinado com o inciso IV, do art.
21 do Regimento Interno do CNPC, publicado pela Portaria nº 28 de
19 de março de 2010, resolve:

Art. 1º Moção de aplauso à RBTR - Rede Brasileira de
Teatro de Rua, criada em março de 2007, em Salvador/BA, pela
realização do seu XIII Encontro, no período de 24 a 31 de Agosto de
2013, na Cidade de Rio Branco no Estado do Acre. Juntamente com
a I Mostra Área Viva de Teatro de Rua e de Floresta, realizado pelo
Grupo Vivarte - Teatro de Rua e de Floresta. O XIII Encontro da
RBTR, assim como as edições anteriores, está voltado para a troca,
socialização, reflexão, debate e construção de políticas públicas cul-
turais mais democráticas e inclusivas para as artes públicas, con-
tribuindo de forma significativa para o reconhecimento dos traba-
lhadores, pesquisadores e pensadores envolvidos com o fazer artístico
de rua. Aplaudimos e apoiamos a RBTR e seus articuladores que de
forma aguerrida em suas ações também contemplam e valorizam as
diversidades e diferentes contextos culturais de todas as regiões do
país.

BERNARDO NOVAIS DA MATA MACHADO
Secretário-Geral

MOÇÃO No- 5, DE 16 DE OUTUBRO DE 2013

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL -
CNPC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 7º

Decreto nº 5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo Decreto nº
6.973 de 7 de outubro de 2009, combinado com o inciso IV, do art.
21 do Regimento Interno do CNPC, publicado pela Portaria nº 28 de
19 de março de 2010, resolve:

Art. 1º Moção de apoio ao PL 1.371 de 2007, da Deputada
Alice Portugal (apenso ao Projeto de Lei nº 1.607/2007, do Deputado
Rodrigo Rollemberg), que dispõe que os "Profissionais de Dança,
Capoeira, Artes Marciais, Ioga e Método Pilates, seus instrutores,
professores e academias não estão sujeitos à fiscalização do Conselho
Federal e dos Conselhos Regionais de Educação Física, criados pela
Lei nº 9.696, de 1998".

BERNARDO NOVAIS DA MATA MACHADO
Secretário-Geral

MOÇÃO No- 7, DE 16 DE OUTUBRO DE 2013

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL -
CNPC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 7º

Decreto nº 5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo Decreto nº
6.973 de 7 de outubro de 2009, combinado com o inciso IV, do art.
21 do Regimento Interno do CNPC, publicado pela Portaria nº 28 de
19 de março de 2010, resolve:

Art. 1º Moção de aplauso e apoio aos artistas e ao mo-
vimento #OcuParque que tem lutado pela restauração e reforma do
Teatro do Parque no Recife, deste Cine/Teatro de grande importância
para as artes de Pernambuco e que no dia 24 de agosto comemorou
98 anos de fundação, sendo que este encontra-se fechado e se de-
teriorando por mais de 3 (três) anos, à espera de reforma e res-
tauração, correndo o risco de passar seu centenário fechado.

BERNARDO NOVAIS DA MATA MACHADO
Secretário-Geral

RECOMENDAÇÃO Nº 7, DE 31 DE JULHO DE 2013

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL -
CNPC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 7º

Decreto nº 5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo Decreto nº
6.973 de 7 de outubro de 2009, combinado com o inciso II, do art. 21
do Regimento Interno do CNPC:

Art.1º Recomendar ao Governo Brasileiro que seja imple-
mentado, de acordo com o disposto no art. 216 da Constituição
Federal, e no art. 17 da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, em
todo território nacional a Orquestra do Primeiro Emprego, de modo a
assegurar aos músicos recém formados o amparo profissional.

BERNARDO NOVAIS DA MATA MACHADO
Secretário-Geral

RECOMENDAÇÃO Nº 8, DE 18 DE SETEMBRO DE 2013

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL -
CNPC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 7º

Decreto nº 5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo Decreto nº
6.973 de 7 de outubro de 2009, combinado com o inciso II, do art. 21
do Regimento Interno do CNPC:

Art.1º Recomendar ao Ministério da Educação que possa
apresentar suas ações e projetos, desenvolvidos e em desenvolvi-
mento com vistas ao fomento, fortalecimento, acesso e promoção na
área do livro, leitura e literatura de modo a dar conhecimento ao
Colegiado Setorial de Literatura, Livro e Leitura e respaldá-lo a dar
respostas às bases representativas e melhor contribuir nesta impor-
tante política pública.

BERNARDO NOVAIS DA MATA MACHADO
Secretário-Geral

RECOMENDAÇÃO No- 9, DE 16 DE OUTUBRO DE 2013

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL -
CNPC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 7º

Decreto nº 5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo Decreto nº
6.973 de 7 de outubro de 2009, combinado com o inciso II, do art. 21
do Regimento Interno do CNPC:

Art. 1º Recomenda ao Ministério da Justiça que se posicione
formalmente sobre o conjunto de propostas, recomendações e moções
aprovadas na Iª CNARQ, inclusive esclarecendo porque ainda não
foram iniciados os preparativos para a IIª CNARQ.

Art. 2º Recomenda ao Ministério da Justiça que envide es-
forços para a realização da IIª Conferência Nacional de Arquivos,
bem como garanta a realização periódica de conferências posterio-
res.

BERNARDO NOVAIS DA MATA MACHADO
Secretário-Geral

RECOMENDAÇÃO No- 10, DE 31 DE JULHO DE 2013

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL -
CNPC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 7º

Decreto nº 5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo Decreto nº
6.973 de 7 de outubro de 2009, combinado com o inciso II, do art. 21
do Regimento Interno do CNPC:

Art.1º Recomendar ao Ministério da Cultura ações para for-
talecer a infra-estrutura da FUNARTE como o quadro funcional, o
apoio político para aprovação do novo organograma na Câmara dos
Deputados e no Senado, bem como para o atendimento aos programas
de fomento dessa instituição com previsão orçamentária que con-
temple a ampliação da demanda e diretrizes e ações dos Planos
Setoriais visando estruturar uma Política efetiva para as Artes.

MARILA ANNIBELLI VELLOSO
Conselheira

RECOMENDAÇÃO Nº 11, DE 18 DE SETEMBRO DE 2013

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 7º do Decreto
nº 5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo Decreto nº 6.973 de
7 de outubro de 2009, combinado com o inciso II, do art. 21 do
Regimento Interno do CNPC, publicado pela Portaria nº 28 de 19 de
março de 2010, resolve:
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