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Etiquetado:
Edital da Comunidade Européia 2017 [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/96604 [12]
1) Mapeamento da tecnologia social
Foi ressaltada a importância do mapeamento, Gama ficou de preencher pelos coletivos que ele faz
parte e convocar outros coletivos da região Norte pra responder.
2) Encontro Regional Norte das Produtoras Culturais Colaborativas
Carlos Lunna colocou alguns links sobre o Encontro:
Resumo http://produtoracolaborativa.com.br/i-encontro-norte-das-produtoras-culturais-colaborativas
httpsscontent-fbel1-1-fna-fbcdn-netvt1-0-922448525_1419665854769765_9068861769027370686_njpgoh97428c0a5dfc8af537835ecd3921f557oe5a68ce/ [13]
Cobertura fotográfica http://www.iteia.org.br/colaborativas [14]
Formulário de avaliação http://www.corais.org/colaborativas/node/96514 [15]
Carlos Lunna ressaltou que Tarcísio vem a Recife dia 21/11 e Gama se responsabilizou por coletar os
documentos que faltam para a prestação de contas, junto a Perna e Larissa, para enviar por ele.
3) ENCONTRO SUL
Formulário de avaliação continua no ar para quem não respondeu https://rios.org.br/rede-dasprodutoras-culturais-colaborativas/avaliacao-do-iii-encontro-regional-sul/ [16]
4) Encontro Nordeste
- Prestação de contas
Na própria quinta-feira Eduardo enviou o pedido de prorrogação do prazo de execução para o MinC.
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5) Encontro Nacional
Edital da Comissão Européia é o principal alvo de financiamento para o Encontro Nacional
atualmente. Conforme decidido pela Rede no dia da reunião foi encerrado o prazo para alimentar o
toró de ideias. A partir de hoje será iniciada a escrita do projeto. No chat da Rede no Corais/Rios,
Carlos Lunna se comprometeu a criar um pad com as questões a serem preenchidas no projeto.
Todos os docs e pads necessários em www.corais.org/colaborativas/node/96557 [17]
6) Desenvolvimento das Plataformas digitais
- Corais
Segue em fase de testes, quem ainda não solicitou login, basta fazê-lo no link
http://www.corais.org/colaborativas/node/95484 [18]
7) Prestação conjunta de serviços
- Oportunidade de trabalhos conjuntos
Jatobá colocou que Carlos Lunna e Eduardo Lima estão na produção do Acess@ Brasil, em Olinda/PE,
no inicio de dezembro e que seria possível o custeio de passagens para integrantes da Rede.
Somente Léo Foletto se manifestou e Carlos Lunna já está em contato com as pessoas responsáveis
pela passagem para tentar viabilizar a ida de Léo Foletto ao evento. Fred já está confirmado para
apresentar o novo Corais no evento.
8) Outros assuntos
Léo foletto sugeriu uma reunião de planejamento ao final do ano de 2017 para que se faça um
balanço do próprio período e um planejamento do ano de 2018, sobre o qual Jatobá e Carlos Lunna
acenaram positivamente.
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