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SEMINÁRIO GEPDC / SECULT-CE
Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais, Especialistas em Direitos Culturais e Colaboradores da
Secretaria de Cultura do Estado do Ceará discutem atualização da legislação cultural do Ceará.
A Lei Estadual nº 16.026, de 01 de junho de 2016, instituiu o Plano Estadual de Cultura do Ceará. O Plano é a principal
diretriz dos gestores das politicas públicas culturais e determina, entre suas metas e ações previstas, a atualização das
legislações que regem o Sistema Estadual de Cultura – SIEC e o Patrimônio Cultural. Com o fito de dar suporte acadêmico
à concretização desta meta, firmou-se avença entre o Estado do Ceará, por meio da Secretaria de Cultura – Secult/CE, e a
Fundação Edson Queiroz, mantenedora da Universidade de Fortaleza - UNIFOR.
Pelo referido pacto institucional, o Grupo de Estudo e
Pesquisas de Direitos Culturais - GEPDC (vinculado
ao Programa de Pós Graduação em Direito – Unifor)
foi responsável pela realização de pesquisa científica
condensada em dois relatórios preliminares, um sobre
o SIEC e outro sobre o Patrimônio Cultural. Os
relatórios, desenvolvidos sob a coordenação
executiva dos doutorandos e membros do GEPDC:
Allan Carlos Moreira Magalhães (GT Patrimônio) e
Nathalie Carvalho Cândido (GT SIEC) e supervisão
acadêmica do Prof. Humberto Cunha Filho,
ofertaram respostas a questões apresentadas pela
Secult/CE ao Grupo.
Prof. Humberto Cunha abre o seminário que contou com a presença de
membros da Secult/CE e do GEPDC

Após a

realização e divulgação dos relatórios, em 16 de novembro de 2018, realizouse o Seminário previsto no plano de trabalho. O evento ocorreu na sala B49
da UNIFOR, com apresentação via webconferência dos Professores Carlos
Magno de Souza Paiva – UFOP e Rodrigo Vieira Costa – UFERSA, bem
como a apresentação presencial do Prof. Mário Ferreira de Pragmácio
Telles – IBDCult/PUC-RIO. Entre os presentes, estavam os pesquisadores
dos GEPDC – UNIFOR; alunos dos Programas de Graduação e de PósGraduação em Direito da UNIFOR e convidados da Secretaria de Cultura do
Estado. Destaca-se a presença do Secretário de Cultura do Estado do Ceará,
o Sr. Fabiano Piúba e de todo o alto escalão da referida Pasta..
No telão, o Prof. Rodrigo Vieira conversa com o

Os especialistas convidados fizeram suas considerações sobre os relatórios
Secretário de Cultura do Estado, Fabiano Piúba.
preliminares elaborados pelo GEPDC e após foi aberto o debate entre estes
e os presentes, com escopo de sanar dúvidas, aprofundar temas e
possibilitar a redação final dos relatórios que serão entregues à Secult/CE dentro do cronograma estabelecido no projeto.

Prof. Carlos Magno (no telão), Prof. Mário Pragmácio (primeiro à esquerda superior), membros do GEPDC e colaboradores da
Secult/CE ao final do seminário que teve duração de 6 horas.

