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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/96816 [12]
1) Mapeamento da tecnologia social
Foi reforçada a necessidade de responder o formulário do mapeamento da Rede, se possível
colocando os produtos e serviços que o coletivo oferece. Segue o link do
formulário: http://www.corais.org/colaborativas/node/94602 [13]
2) Encontro Regional Norte das Produtoras Culturais Colaborativas
Perna ficou de responder sobre todas as demandas até o dia de hoje 30/11, pois ficou um bom
tempo no quilombo sem internet. Até o momento desta sistematização nenhuma resposta.
3) ENCONTRO SUL
Formulário de avaliação ainda aberto para quem compareceu ao Encontro e ainda não
respondeu https://rios.org.br/rede-das-produtoras-culturais-colaborativas/avaliacao-do-iii-encontroregional-sul/ [14]
4) Encontro Nordeste
- Prestação de Contas
Pedido de prorrogação do prazo de execução no aguardo de retorno do MinC.
5) 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 [15]
Fabs falou sobre os testes do pessoal do Medialab e Léo Foletto perguntou o que os usuários que
não são desenvolvedores podem fazer para ajudar.
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- Outras Tecnologias
Léo Foletto falou sobre a importância de ficarmos atentos para o aprimoramento de Escambo e
iTEIA.

6) APOIO CIRCULAÇÃO DE ARTISTAS e GRUPOS INDEPENDENTES
- Calendário de eventos e festivais
Começa na próxima terça o Acess@ Brasil em Olinda de 5 a 10 de Dezembro, entre as ações da
Colaborativa.PE no evento estão algumas formações em audiovisual e gestão colaborativa e o Palco
Livre EXPOIDEA - iTEIA 10 Anos com inscrições gratuitas aqui no CORAIS para artistas que liberam
seus conteudos na internet e colaboram em rede na lógica da cultura livre. As inscrições podem ser
feitas neste link: http://www.corais.org/colaborativape/node/96274 [16]

8) PRESTAÇÃO CONJUNTA DE SERVIÇOS
- Oportunidades de trabalhos conjuntos
Cris Alves falou sobre a ida do professor Junior Pinheiro a Salvador em janeiro.
9) Retrospectiva/Expectativa da atuação em Rede 2017/2018
Tópico bastante frutífero nesta reunião, recomendo sua leitura na íntegra direto no pad, a partir da
linha 88. Uma das deliberações foi votar a necessidade da criação de GTs (grupos de trabalho) para
a organização da Rede, q está em votação neste link
http://www.corais.org/colaborativas/node/96826
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