
Recife, 23 de junho de 2015

Caras Elaine Muller, Marilia Nepomuceno e Julia Morim,

Viemos por meio desta, apresentar formalmente nossas desculpas pelas falhas ocorridas no 
último dia 19, onde realizamos a primeira edição da ação Saúde Integr@tiva na Concha Acústica da
UFPE, mais uma atividade da Produtora Colabor@tiva.PE, que há tres anos vem 
desenvolvendo projetos colaborativos e tecnologias sociais com foco na economia solidária e 
criativa e na cultura digital e audiovisual de Pernambuco.

A ação Saúde Integr@tiva, nasceu na turma de Gestão Colaborativa e Economia Solidária 2015.1, 
curso de capacitação oferecido pela produtora com o objetivo de promover um dia de práticas 
saudáveis, com foco na qualidade de vida dos participantes. Devido a programação já ter reservas 
de datas na pauta cultural da Concha Acústica para nossas ações do segundo semestre de 2015, 
tivemos que juntar duas ações (Saúde Integrativa e São Sambas) num mesmo dia, algo que não 
funcionou e que não faremos novamente. São dois projetos distintos e que merecem atenções 
diferenciadas. Assim como todo processo de construção, estamos tentando acertar diagnosticando e 
reconhecendo falhas para não repeti-las. 

Desejamos que estes acontecimentos não afaste a possibilidade de novas atividades. Continuaremos
com a ação (a partir de agosto) e queremos contar novamente com a participação de vocês, desta 
vez com local, equipamento e público apropriados, num dia que será reservado apenas para a ação 
de saúde, junto com outros profissionais da área e novidades que façam analogia ao perfil da 
proposta.

Agradecemos muito a compreensão e estamos certos de que a colaboração de profissionais como 
vocês é essencial na construção e manutenção de uma agenda propositiva de saúde integrativa para 
a Concha Acústica da Universidade Federal de Pernambuco.

Estamos abertos ao diálogo, colhendo sugestões e críticas, certos de que é através desta troca de 
informações e experiências colaborativas que alcancaremos êxito em nossas propostas.

Nosso muito obrigado pela participação e compreensão.

Grande abraço das alunas do curso de Gestão Colaborativa e Economia Solidária 2015.1: Joice 
Paixão, Bianca Pimentel, Renata Peres e Fabiola Oliveira, do nosso focalizador Pedro Jatobá e do 
núcleo de gestão da Colabor@tiva.PE. 

www.colaborativa.pe


