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Submissão #3214

  Informações da submissão   

  Formulário: Formulário Padrão - Divulgação de Ações
Enviado por Stephany Cardoso
Terça-feira, 19 Janeiro, 2016 - 23:05
179.181.104.156  
    Título:  <p>CURSO DE GESTÃO COLABORATIVA E PRODUÇÃO MULTMIDIA</p>

<p>FORMAÇÃO EM ECONOMIA SOLIDÁRIA E PRODUÇÃO MULTMIDIA</p>

<p>FORMAÇÃO EM ECONOMIA CRIATIVA</p>

<p>CURSO DE ECONOMIA CRIATIVA E PRODUÇÃO MULTMIDIA</p>

<p>(o 1o é o nome atual e os outros são sugestões. em reunião foi colocada a necessidade de
repensar e fazer atrativo o nome da formação)</p>

 
  Subtítulo:  <p>Formação em gestão colaborativa e economia solidária, encadeada a módulos de
produção em vídeo, áudio, design e jornalismo digital</p>

 
  Realização:  <p align="justify">Produtora Colabor@tiva.PE e Instituto Intercidadania</p>

 
  Apoio:  <p>Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) - Pró-Reitoria de Extensão ; Centro de
Recondicionamentos de Computadores (CRC Marista) ; Gestos - Soro Positividade, Comunicação e
Gênero</p>

 
  Logos:     
  Cores:  <p>cinza, azul</p>

<p>laranja, verde</p>

 
  Formatos:  <p><font face="Verdana, sans-serif"><span>- Flyer/ Cartaz </span><span>A3
3500x4888</span></font></p>

<p><font face="Verdana, sans-serif"><span>- Banner 2833x1050 </span></font></p>

<p><font face="Verdana, sans-serif"><span>- </span><span>Capa e </span><span>Testeira
para Evento Facebook</span></font></p>

<p><font face="Verdana, sans-serif">Capa: 851x315 em computadores e 640x360 de altura em
smartphones</font></p>

<p><font face="Verdana, sans-serif"><span>- </span></font><font face="Verdana, sans-
serif"><span>C</span></font><font face="Verdana, sans-serif"><span>apa para
Twitter</span></font></p>

<p><font face="Verdana, sans-serif">Dimensão Capa: 1.500 x 1.500</font></p>
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<p><font face="Verdana, sans-serif">- Avatar e arte base para Diáspora</font></p>

 
  Referências:     
  Links:  <p>*<em>não há canal específico da formação no Iteia nem projeto geral no Corais. a
sugestão é que criemos um projeto próprio e um canal no Iteia para reunir materiais anteriores e
passemos a alimentar com divulgação e cobertura das atividades das formações</em></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Projetos dos módulos no Corais:</p>

<p>www.corais.org/colabor</p>

<p>www.corais.org/audiolivre</p>

<p>www.corais.org/video</p>

<p>www.corais.org/jornalismo</p>

<p><strong>*tem projeto do módulo de design?</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

 
  Público Alvo:  <p>As oficinas são direcionadas a artistas, comunicadores, produtores<br />
culturais, estudantes universitários e empreendedores criativos, além do público em
geralinteressados em conhecer e qualificar-se para o mercado artístico cultural, nas áreas de
produção cultural, audiovisual e gestão de informação em meios digitais.</p>

 
  Resumo:  <p>O curso propõe a capacitação em tecnologias e softwares livres para produção
multimídia, conectando as áreas de audiovisual e comunicação digital. Além das ferramentas, a
formação abrange conhecimentos e práticas colaborativas para gestão de empreendimentos
artísticos, culturais e criativos</p>

 
  Objetivos:  <p>O curso Gestao Colaborativa e Produção Multimidia oferece a possibilidade de um
olhar diferenciado em relação ao registro multimídia, à preservação da memória cultural e ao uso de
novas ferramentas e dos softwares livres. Capacitando, dessa forma, as pessoas para empreender
nos setores criativos ligados à produção cultural,&nbsp; sensibilizando-as a utilizar os princípios da
economia solidária e criativa nestas iniciativas.</p>

 
  Local :  <p>Concha Acústica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)</p>

<div class="_eFb">
<div class="_mr kno-fb-ctx" data-
ved="0ahUKEwi4i7_I5LbKAhWDTJAKHZmZD6kQghwIbygAMA4"><span class="_xdb">Endereço:
</span><span class="_Xbe">Av. Professor Morais Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife -
PE</span></div>

<div class="_mr kno-fb-ctx" data-
ved="0ahUKEwi4i7_I5LbKAhWDTJAKHZmZD6kQghwIbygAMA4">&nbsp;</div>

<div class="_mr kno-fb-ctx" data-
ved="0ahUKEwi4i7_I5LbKAhWDTJAKHZmZD6kQghwIbygAMA4">----------</div>
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<div class="_mr kno-fb-ctx" data-
ved="0ahUKEwi4i7_I5LbKAhWDTJAKHZmZD6kQghwIbygAMA4">Sede da ONG Gestos - Soro
Positividade, Comunicação e Gênero</div>

<div class="_mr kno-fb-ctx" data-
ved="0ahUKEwi4i7_I5LbKAhWDTJAKHZmZD6kQghwIbygAMA4">Endereço: <span class="_Xbe">R.
dos Médicis, 68 - Boa Vista, Recife - PE</span></div>
</div>

 
  Data:  07/03/2016  
  Carga Horária:  <p>30h Aula (15h presenciais e 15h à distância)</p>
  
Tipo De Ação   
Tipo de ação. Cultural, Educativa, Militante, Levantamento de recursos
 
  Palavras Chave:  <p>&nbsp;economia criativa, produtora colaborativape, gestão colaborativa,
concha acústica, audio livre, formação multimidia, 2016.1, jornalismo digital e colaborativo,
produção multimidia, gestos</p>

 
  Gênero:  <p>educativo</p>
  
  Atrações:  <p>&nbsp; ↵<br />
Cronograma do Curso<br />
http://corais.org/colaborativape/node/89875 atualizado 2016<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Conteúdos Programáticos de cada Módulo<br />
&nbsp;</p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Captação e Edição de Áudio</p>

<p>&nbsp;<br />
- Nome do curso: Audio Livre – captura e processamento de som usando software livre.<br />
- Descrição curta: Captação, produção, processamento, mixagem e finalização de som usando
softwares livres. O curso tem objetivo de instalar, configurar e utilizar plataformas livres para
manipulação de som permitindo a realização de trabalhos satisfatórios mesmo em<br />
ambientes com limitações de infra estrutura permitindo produção de vinhetas e spot.<br />
&nbsp;<br />
Plano de Aula<br />
http://bit.ly/1E35f2E<br />
&nbsp;<br />
+ Infor: http://corais.org/audiolivre<br />
&nbsp;<br />
Facilitador: Leo Guedes<br />
http://www.iteia.org.br/leoguedes<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Design Gráfico</p>

<p>O curso de Design Livre se propõe a apresentar uma introdução de conceitos de design
aplicados a produção de peças graficas desenvolvidas em Sofware Livre. Utilizando ferramentas
livres de editoração eletrônica: Inkscape, GIMP; Editando imagens; Criando marcas; foldes; Capas de
Cds e DVDs;<br />
&nbsp;<br />
Plano de Aula:&nbsp; http://migre.me/rIUlm<br />
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&nbsp;<br />
Facilitadores<br />
&nbsp;<br />
www.iteia.org.br/eduardo-lima<br />
&nbsp;<br />
http://www.iteia.org.br/leoguedes<br />
&nbsp;</p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Filmagem, Edição e Finalização de Vídeo</p>

<p>Este módulo pretende apresentar para os participantes diversas possibilidades em produção
audiovisual, passando desde a captação, edição até chegar na finalização dos vídeos utilizando
programas e softwares livres. Você pode acessar os portfólios on-line a baixo:<br />
&nbsp;<br />
Plano de Aula<br />
http://bit.ly/1FQitHF<br />
&nbsp;<br />
+Infor: www.corais.org/video<br />
&nbsp;<br />
Facilitador: Eduardo Lima<br />
iTEIA - www.iteia.org.br/eduardo-lima<br />
Pernambuco Nação Cultural&nbsp; www.nacaocultural.org.br/eduardolmultimidia<br />
&nbsp;</p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gestão Colaborativa e Economia Solidária</p>

<p>Aprender os conceitos e práticas que envolvem o funcionamento de empreendimentos
autogestionários, metodologias para gestão e tomada de decisão coletiva destes
empreeendimentos. Como organizar e gerir um banco comunitário com uma moeda social digital.
Práticas de mapeamento cultural e cálculo de preço aberto de produtos, serviços e saberes que
podem ser ofertados pelos participantes. O módulo consiste em aprofundar com os participantes
conhecimentos ligados a tecnologia social das Produtoras Culturais Colaborativas.</p>

<p>Serão trabalhados em quatro encontros presenciais e quatro encontros a distância intercalados.
Cada temática envolve 1 encontros presencial e 1 exercício a distância. Serão abordados:
Metodologias de tomada de decisão (Voto, Consenso, Sociocracia); Modelo CANVAS (Conceitos e
aplicações práticas); Planilhas de Preço Aberto; Mapeamento Territorial; Acervos Multímida na
Internet; Plataformas Livres de Gestão de<br />
Projetos.<br />
&nbsp;<br />
Plano de Aula<br />
http://e.eita.org.br/2015-3<br />
&nbsp;<br />
+Infor: www.corais.org/colabor<br />
&nbsp;<br />
Facilitador: Pedro Jatobá<br />
http://www.iteia.org.br/jatoba<br />
&nbsp;</p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jornalismo Digital e Colaborativo</p>

<p>Este módulo tem como objetivo promover a difusão e utilização de canais e ferramentas de
comunicação colaborativa. Incentiva a apropriação de profissionais que atuam com comunicação,
estudantes e de interessados em entender o universo do Jornalismo Digital e Colabor@tivo. O curso
é um convite à busca de reflexões e perspectivas sobre a forma de fazer jornalístico no meio digital,
utilizando a internet e ações em rede como principais meios de atuação.<br />
&nbsp;<br />
Este módulo tem como objetivo promover a difusão e utilização de canais e ferramentas de
comunicação colaborativa. Incentiva a apropriação de profissionais que atuam com comunicação,
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estudantes e de interessados em entender o universo do Jornalismo Digital e Colabor@tivo. O curso
é um convite à busca de reflexões e perspectivas sobre a forma de fazer jornalístico no meio digital,
utilizando a internet e ações em rede como principais meios de atuação.<br />
&nbsp;<br />
Plano de Aula<br />
http://bit.ly/1Pfyysr<br />
&nbsp;<br />
+ Infor: http://corais.org/jornalismo<br />
&nbsp;<br />
Facilitador<br />
http://br.linkedin.com/in/stephanycardoso<br />
&nbsp;</p>

 
  Sequência e Horários:  <p>http://corais.org/colaborativape/node/89875</p>
  
  Preço/Investimento:     
  Contatos:  <p>Contato: (81) 9-9799-4140 / 9-8897-3018 / 9-9986-8997</p>
  
  Qr Code:     
  Formulários:  <p>As inscrições podem ser realizadas entre 05 /10 a 26/10 com a confirmação
presencial do interessado. Faça aqui sua inscrição! http://corais.org/conchativa/node/89882 (JÁ
Atualizada 2016)</p>

 
 
URL de origem (recuperadas em 19/01/2016 - 23:19):
http://corais.org/colaborativape/node/89958/submission/3214
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