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Etiquetado:
3° Encontro Nacional de Produtoras Culturas Colaborativas [3]
Edital REDES 2015 [4]
Encontro Regional Nordeste de Produtoras Colaborativas [5]
Encontro Regional Norte de Produtoras Culturais Colaborativas [6]
Encontro Sul de Produtoras Culturais Colaborativas [7]
Reuniões [8]
Editais Abertos [9]
Plataforma corais.org [10]
Outros [11]
Sistematização baseada no pad http://www.corais.org/colaborativas/node/96321 [12]
1) Mapeamento da tecnologia social
Segue aberto o link para o mapeamento dos coletivos que utilizam a tecnologia social para o biênio
2017/2018: http://www.corais.org/colaborativas/node/94602 [13]
2) Encontro Regional Norte das Produtoras Culturais Colaborativas
Léo Guedes trabalhou na versão da arte que já seguiu para a gráfica. Ao serem impresos os
cartazes, seguirão para Belém por Sedex e os banners serão levados por Carlos Lunna.
É preciso fechar a programção e iniciar a divulgação do Encontro.
3) ENCONTRO SUL
Planejamento do Encontro Sul http://www.corais.org/colaborativas/node/94853 [14]
Arte do Encontro Sul http://www.corais.org/colaborativas/node/96279 [15]
Jatobá colocou os pontos pedentes:
1) FECHAR TEXTO DE DIVULGAÇÃO (RELEASE)
2) CONTRATOS E NOTAS FISCAIS PARA PAGAMENTO
3) DIVULGAÇÃO PARA IMPRENSA E PÚBLICO LOCAL

3.1) QUEM UTILIZAR FACEBOOK: Divulgar o link do evento e convidar contatos para
curtir a FanPage da Rede blza.
3.2) Publicar no DIASPORA, Telegram, TWITTER E outras redes sociais
3.3) Enviar pra Blogs e sites alternativos da região Sul
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4) Encontro Nordeste
- Prestação de Contas
Link com detalhamento da primeira prestação de
contas http://www.corais.org/colaborativas/node/95801 [16]
5) ENCONTRO NACIONAL
Estava previsto para este ano, mas o estado atual do Encontro é a intenção de ser realizado junto ao
FISL 18 ano que vem.
6) DESENVOLVIMENTO DAS PLATAFORMAS DIGITAIS
- CORAIS
Quem ainda não solicitou o login no novo Corais deve fazê-lo no
link http://www.corais.org/colaborativas/node/95484 [17] A ferramenta está em fase de testes, mas
já bastante movimentada, com as salas da Rede nacional, do encontro sul, do encontro norte, e com
algumas funcionalidades como a possibilidade de criar pastas para arquivar documentos. É
importante testar a ferramenta totalmente livre e que pode ser utilizada pelo aplicativo Riot,
disponível para Android e iOS. Estamos em fase de transição do grupo da Rede do Telegram para o
Corais Rios.
7) DISCUSSÃO SOBRE A MUDANÇA DE HORÁRIO DAS REUNIÕES
A discussão atual em torno das reuniões tem sido a manutenção da reunião aberta durante todo o
dia, mas ao mesmo tempo a criação de grupos no chat do CORAIS/RIOS, para que os diálogos fluam
com o pessoal conversando sim
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