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Etiquetado:
23/11 (Segunda) [3]
Apresentação Artística [4]
Oficinas e Capacitações [5]
Palestras, Rodas e Mesas Temáticas [6]
Outros [7]
Tempo estimado:
5 horas

Tempo registrado:
0 horas (5 h sobrando)

Olá!
Seguem as demandas de atualização e mudanças no site oficial do encontro
encontrodeculturaspopulares.com
Essas demandas foram passadas a Bergue e a reconfiguração está em andamento. Vou atualizando
aqui o que for sendo executado. Vamos acompanhando e colaborando.

- Atualizar a programação geral de acordo com programação atualizada hoje pela manhã
- Inserir oficinas cultura digital/cobertura colaborativa na aba de OFICINAS
Oficina: FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEOS
Facilitador: Eduardo Lima
Local: CRI – Centro de Referência do Idoso
24 e 25 de novembro.
08h00 às 12h00
Oficina: FOTOGRAFIA E TRATAMENTO DE IMAGENS
Facilitador: Sandro Barros
Local: CRI – Centro de Referência do Idoso
24 e 25 de novembro.
14h00 às 18h00
Oficina: GESTÃO COLABORATIVA E ECONOMIA SOLIDÁRIA
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Facilitador: Pedro Jatobá
Local: CRI – Centro de Referência do Idoso
24 a 25 de novembro.
08h00 às 17h00
Oficina: GRAVAÇÃO E MIXAGEM DE ÁUDIO
Facilitador: Leo Guedes
Local: CRI – Centro de Referência do Idoso
24 a 25 de novembro.
08h00 às 17h00
- Subtituir o feed do blog (LEIA NO BLOG) pelo feed do Canal do Encontro no Iteia
http://www.iteia.org.br/ix-ecpt [8] , o blog
http://encontroculturaspopularestradicionais.blogspot.com.br/2015/11/a-partir-desta-semana-serravira.html [9] foi criado só pra acervo temporário da assessoria local e vai ser apagado hoje, seu
conteúdo anterior e os próximos vão ser transferidos para o acervo do Canal do Iteia
O código para integração do Iteia ao site por RSS foi enviado há alguns dias
- Renomear o menu Cinema, o mesmo contém equívoco ortográfico na arte, está CINAMA

- Incluir aba MOSTRA ARTISTICA (subdivisao por linguagem de acordo com a programação- teatro,
show, circo, etc)

(posso passar os detalhes dessa aba se for criada)

- Criaçao de aba especifica de NOTÍCIAS (multimidia) , que passa a ser a home dinamica (alimentada
por rss do Iteia)
- Integração de cada aba de programação aos conteúdos criados no Iteia por área (seminário,
mostra artística, etc).
Ou juntar as abas de programação em uma só, que permanecem estáticas. E tornar a aba notícias a
home, que vai ser atualizada de acordo com o conteúdo criado. (em notícias, vídeos, fotos, etc)

Por ora é isso. :)
Prazo: Usuários

22/11/2015 22:00 - 23/11/2015 22:00

0 Users votes
Yes : 0 votos

Page 2 of 3

Atualização e mudanças no Site
Publicado em Corais (https://www.corais.org)
Você tem que estar logado [10] para se inscrever em uma data.
Prioridade: Alta
Responsáveis: Stephany Cardoso [1]
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