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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]
Tela Colaborativa [10]
Outros [11]
Sistematização baseada no pad http://www.corais.org/colaborativas/node/96852 [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
Ainda não obtive resposta de Perna, nem de Larissa sobre os documentos restantes para a prestação
de contas do Encontro Norte. Eduardo e eu falamos com Tarcísio durante o ACess@ Brasil, o mesmo
se responsabilizou por ajudar nesta demanda.
3) Encontro Nordeste
- Prestação de Contas
Atualizando infos pós-reunião: Obtivemos resposta do MinC que acebou positivamente sobre a
prorrogação, contudo solicitou 3 orçamentos para a meta da mudança do Escambo para o site da
Rede e relatório com atividades realizadas até o momento, que enviaremos ainda nesta semana.
4) 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 [14]
Foi apresentada nesta quinta (07/12) em Olinda/PE a nova versão do Corais durante o Acess@ Brasil

5) EDITAIS ABERTOS
Fabs divulgou processo seletivo do MediaLab UFG, para bolsistas nas áreas de pesquisa, capacitação
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e desenvolvimento https://t.co/2BpGVNJFAY
06) Fórum Social Mundial 2018
Jatobá informou que o GT do Acamapamento se reuniria na sexta (08/12) e relacionou os membros
da Rede disposto a participar, convocando a todos que tem interesse no evento a se manifestarem e
se articularem.
07) Retrospectiva/Expectativa da atuação em Rede 2017/2018
Votação aberta para a criação ou não de GTs para a gestão da
Rede http://www.corais.org/colaborativas/node/96826
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