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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SETORIAL DE 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DA FUNDART 

 

A COORDENADORA DO SETORIAL DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA DA FUNDART , no 

uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 3720 de 

26/12/2013 e pelo Decreto Municipal nº 6061, de 29/12/2014, CONVOCA, todos os 

interessados no setorial para a reunião ordinária, que será realizada por videoconferência 

através do aplicativo gratuito Google Meet em URL específica sendo que o convite para a 

reunião online será encaminhada aos membros do setorial por e-mail e/ou WhatsApp em 

20/15 minutos antes do início previsto para a reunião, no dia, hora e pauta discriminados 

abaixo. 

1. Data: 04 de maio de 2021 (terça-feira) 

2. Horário: 18h00m às 19h00m 

3. Pautas:  

a) Informar aos inscritos no setorial o retorno sobre os questionamentos encaminhados à 

Fundação na última reunião; 

b) Disponibilizar aos inscritos do setorial, e posteriormente ao público em geral, o processo 

digitalizado referente ao tombamento das Ruínas do Engenho da Lagoinha - Processo: 

00554/75_Condephaat – conforme solicitado na última reunião; 

c) Qual o planejamento da Fundação no que tange a continuidade da digitalização do 

Acervo Histórico e Cultural de Ubatuba sob a sua guarda institucional? Há um plano de 

ação, um cronograma que possamos acompanhar e contribuir?  

d)  Retorno da FUNDART sobre e-mail da Biblioteca Nacional Digital sobre os periódicos 

(jornais), como ex.: Echo Ubatubense; 

e) Comunicar o setorial sobre o curso de Gestão Cultural “Patrimônio Material e Imaterial” 

- Grupo de trabalho e proposta de projeto final; 

f) Planejamento de ações e projetos do setorial para o ano de 2021; 

g)  Lista de escritos no setorial e meios de ampliação a participação social. 

h) Outros informes.  

 

Ubatuba, 22 de abril de 2021. 

 

 

 

Luciene Albuquerque de Oliveira 

Coordenadora   


