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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/96497 [12]
1) Mapeamento da tecnologia social
Jatobá ressaltou a importância de preencher o mapeamento
http://www.corais.org/colaborativas/node/94602 [13]. Gama colocou que fará uma mobilização,
sobretudo com os coletivos do Maranhão, Roraima e Amapá que participaram do Encontro Norte.
Janaína confirmou que respondeu.
2) AVALIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS:
Este tópico foi aberto para prestação de contas pendentes de cada Encontro Regional. No q
concerne ao Encontro Norte, Gama fez um resumo do encontro, o qual eu aconselho que seja lido no
próprio pad. Com relação ao Encontro Sul, Jatobá ratificou que o formulário de avaliação está no ar
https://rios.org.br/rede-das-produtoras-culturais-colaborativas/avaliaca... [14].
3) ENCONTRO NACIONAL
Foi levantada a discussão sobre a manutenção ou não do Encontro para o local definido no último
encontro nacional e possíveis fontes de financiamento. Gama colocou as perspectivas de novas
produtoras colaborativas no Norte que podem agregar à articulação nacional e Cris deu a sugestão
de fazermos matérias jornalísticas com as discussões originadas nas reuniões da Rede.
4) DESENVOLVIMENTO DAS PLATAFORMAS DIGITAIS
Segue em fase de testes, quem ainda não solicitou login, basta fazê-lo no
link http://www.corais.org/colaborativas/node/95484#comment-20718
5) APOIO CIRCULAÇÃO DE ARTISTAS e GRUPOS INDEPENDENTES
Jatobá divulgou ações na região de Ilhéus/BA:
- Espaços Culturais Disponíveis
Ilhéus - Parada Obrigatória Lounge Beach - Espaço disponível pra ações no verão 2017/2018
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- Calendário de eventos e festivais
11/11 ação da rede em Ilhéus integrado com o Mov MPB: +INFO: www.corais.org/mpb [15]
6) Outros Assuntos
Cris ALves falou sobre o Forúm Social Mundial http://fsm2018.org/pb/ e Oficinas de Inclusão Digital
em Salvador, sobre os quais eu recomendo a leitura no próprio pad.
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