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Etiquetado:
3° Encontro Nacional de Produtoras Culturas Colaborativas [3]
Encontro Regional Nordeste de Produtoras Colaborativas [4]
Encontro Regional Norte de Produtoras Culturais Colaborativas [5]
Encontro Sul de Produtoras Culturais Colaborativas [6]
Reuniões [7]
Editais Abertos [8]
Plataforma corais.org [9]
Outros [10]
Sistematização baseada no pad http://www.corais.org/colaborativas/node/96146 [11]
1) Mapeamento da Tecnologia Social 2017/2018
Jatobá reforçou a necessidade do mapeamento dos coletivos da
Rede http://www.corais.org/colaborativas/node/94602 [12]
2) Encontro Regional Norte de Produtoras Culturais Colaborativas
Carlos Lunna informou de algumas rubricas cujo os contratos foram elaborados e enviados para
Eduardo assinar.
Complemento a informação de que peguei os dados de todos que irão obter passagens pra o
Encontro. Estamos com dificuldade de encontrar as passagens no valor orçado pro fds do dia 14/09.
Estamos trabalhando junto a agência de viagens para viabilizar tudo.
3) Encontro Regional Sul de Produtoras Culturais Colaborativas
Foram fechados os representantes de fora da região Sul para o Encontro, faltando apenas o
representante da região Norte que os coletivos de lá ficaram de definir.
Houve discussões sobre a arte, produção local, local de realização e possibilidade de etapa em Novo
Hamburgo, cujo a leitura eu recomendo que seja feita direto no pad.
4) Encontro Regional Nordeste de Produtoras Culturais COlaborativas
Novamente foi postado o link da primeira prestação de contas do projeto, referente a este Encontro.
5) DESENVOLVIMENTO DAS PLATAFORMAS DIGITAIS
-Corais
Continua em desenvolvimento e teste sua versão nova. Quem ainda não solicitou seu login na nova
versão deverá solicitar neste link http://www.corais.org/colaborativas/node/95484
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6) Editais abertos
Carlos Lunna informou sobre o Concurso Cultural para Seleção de Nova Arte para Embalagem
Institucional de Camisinha Masculina http://embalagemcamisinha.aids.gov.br/ [13]
E também sobre 6º Festival Curta UERJ http://www.curtanauerj.com.br/
7) Outros assuntos
Guilherme informou sobre o evento Colaboramerica http://colaboramerica.org/ [14] que será
realizado em novembro, e ressaltou a importância da Rede enviar representante pro evento.
Creio que em geral tenha sido isso pessoal. Qualquer coisa utilizem os comentários.
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