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1ª REUNIÃO ACADÊMICA DO GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DIREITOS
CULTURAIS – GEPDC/PPGD/UNIFOR PARA O PERÍODO 2019.1 OCORRE EM FORMATO
TELEPRESENCIAL

Ocorreu ontem, dia 06/02/2019, a primeira reunião do
Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais
(GEPDC) do ano de 2019, em formato telepresencial,
por meio de live no Instagram.
A transmissão ao vivo foi conduzida pelo professor
Humberto Cunha, na página @humbertocunhafilho, às
19h, e contou com o debate dos professores Mário
Pragmácio e Cecília Rabelo. Além disso, a live teve
continuação, em um segundo momento, para
apresentar o livro “Direito à Integração Democrática
na América do Sul”, de autoria de André Brayner.

Professor Humberto Cunha e o advogado André
Brayner.

Professores Humberto Cunha, Mário Pragmácio e
Cecília Rabelo.

O grupo debateu a Lei nº 13.800, de 04 de janeiro de
2019 (lei dos Endowments), que autoriza a
administração pública a firmar instrumentos de
parceria e termos de execução de programas, projetos
e demais finalidades de interesse público com
organizações gestoras de fundos patrimoniais. Além
disso, a nova lei aponta para um tipo de incentivo
fiscal que permite que doações sejam realizadas via
Lei Rouanet.

A obra “Direito à Integração Democrática na América
do Sul” foi resultado da dissertação de mestrado de
André Brayner, ex-aluno do mestrado em Direito da
Universidade de Fortaleza (Unifor), e possui uma
abordagem histórica com elementos políticos e
jurídicos do processo de integração da União de Nações
Sul-Americanas (Unasul). No livro, também são
abordados temas atuais sobre as relações do Brasil dos
pontos de vista econômico, cultural e humanitário.
Como resultado final da live, houve bastante
participação dos internautas na ferramenta de
comentários do Instagram, e os professores puderam
interagir respondendo aos questionamentos ao vivo. A
legislação de fomento à cultura está sofrendo
modificações, e o modo de condução das políticas
públicas culturais também. É necessário que mais
momentos como este ocorram no sentido de viabilizar
discussões e esclarecimentos.

Siga!
@gepdc.unifor,
@ibdcult,
@humbertocunhafilho,
@mariopragmacio,
@profceciliarabelo e
@vitorinobrayner!

